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Abstract 

Inom vården har våld blivit vanligare och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Syftet med 

denna systematiska litteraturöversikt är därför att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som 

används i mötet med våldsamma och aggressiva patienter samt vilka omvårdnadsåtgärder som 

tillämpas för att förebygga aggression och våld inom vården.. Studien genomfördes som en 

systematisk litteraturöversikt. Litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsychINFO, vilket resulterade i 12 valda artiklar som kvalitetsgranskades. Analysen 

resulterade i sex kategorier; Kännedom om patienten, Medvetandegöra attityder och 

förhållningssätt, Bemöta patienten med respekt och bevara värdighet, Främja god social och 

fysisk miljö, Identifiera tidiga varningstecken och Arbeta preventivt. Utifrån studiens resultat 

är slutsatsen att vård bör bedrivas på ett personcentrerat sätt. Att kunna göra riskbedömningar 

och att kunna se tidiga varningstecken på aggression och våld ses även som viktigt. 

Utbildning om aggression och våld inom vården behövs i större utsträckning. 

Nyckelord: Sjuksköterskor, aggression, våld, omvårdnadsåtgärder, förebyggande arbete 
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Våld inom vården har uppmärksammats alltmer som ett allvarligt arbetsmiljöproblem under 

senare år. Uppfattningar och tolkningar av vad som är reella hot- och våldsincidenter skiljer 

sig åt mellan olika yrkesgrupper (Abrams, Harty & Lundin, 2012, s. 186). Arbetsmiljöverket 

har en bred definiering av våld med allt från trakasserier till mord (AFS, 1993:02). 

Definitionen av våld enligt Violence Prevention Alliance (VPA) är en uppsåtlig användning 

av fysisk våld eller makt, hotande eller faktiskt våld mot sig själv, någon annan, en grupp 

människor eller mot ett samhälle som antingen resulterar i eller med hög sannolikhet kan 

resultera i personskada, död, psykisk skada, missbildning eller förlust. Många hot- och 

våldshändelser rapporteras inte, därav råder ett stort mörkertal (Abrams et al., 2012, s. 186; 

AFS, 1993). Abrams et al. (2012) beskriver att aggressivitet är något som vi alla måste finna 

oss i att möta i någon grad men ingen ska behöva acceptera att utsättas för hot och våld. En 

ökning av hot och våld mot vårdpersonal har ökat under senare år (AFS, 1993; Hallberg, 

2011). 

 

Våld är ett ökande problem inom bland annat vård och omsorg, där främst sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden, och mentalskötare blir utsatta (AFS, 1993; Hallberg, 2011). 

Williamson et al. (2014) beskriver att på sjukhus är sjuksköterskor den yrkesgrupp som har 

störst risk att bli utsatt för aggression. Hallberg (2011) beskriver att det är till största delen 

inom psykiatrisk sjukvård, ambulanssjukvård, geriatrisk vård och akutsjukvård som hot- och 

vålds situationer uppstår, även om dessa patienter finns och vårdas genom hela vårdkedjan. 

Hot och våld uppkommer främst vid omvårdnadssituationer, intimhygien, medicinering, samt 

vid av- och påklädning (Hallberg, 2011, s. 5-6). Ottosson, Ottosson, Ottosson och Åsgård 

(2010) listar upp diverse sjukdomar och störningar som har ett statistiskt samband med en 

ökad risk för att farligheter ska inträffa. Till dessa hör; schizofreni, vanföreställningssyndrom, 

manier, alkoholism, narkomani, missbruk av androgena-anabola steroider, 

personlighetsstörningar, aspbergers syndrom, utvecklingsstörningar, traumatiska hjärnskador, 

tumörer i centrala nervsystemet (CNS), systemsjukdomar som engagerar CNS. Dessa problem 

är allmänt förekommande hos patienter och vårdas ofta på vanliga somatiska vårdavdelningar. 

Edberg (2009, s. 772) förklarar att aggressivitet kan ha många olika orsaker, som till exempel; 

smärta, rädsla, att personen upplever sig kränkt, att personen försöker försvara sin integritet, 

eller som ett uttryck för att uppleva sig hotad. Alkohol och droger är också en riskfaktor. 

Enligt Ottosson et al. (2010) så har vårdmiljöns utformning och det första bemötandet en stor 

roll i att reducera den våldsrisk som finns. Vidare beskriver de att det är interaktioner mellan 
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diverse utlösande faktorer såsom negativa livshändelser och bakgrundsfaktorer som kan vara 

sociala missförhållanden som våldsamt beteende uppstår från. 

 

I en studie beskriver McKenna, Poole, Smith, Coverdale och Gale (2003) nyutexaminerade 

sjuksköterskor som i vissa fall endast jobbat tre månader, deras upplevelser av våld, hot och 

aggression i sitt nya yrke. Forskarna fann att det var vanligt förekommande. En av fyra 

sjuksköterskor rapporterade sig ha upplevt en mycket upprörande händelse. De mest utsatta 

sjuksköterskorna var män och yngre kvinnor.  Resultatet beskriver vidare att graden av 

sexuella hot och trakasserier deltagarna upplevde från patienter är oroande. Deltagarna 

rapporterade både fysiska och psykosociala konsekvenser av hot, våld och aggression, som 

förutom att det påverkade deras hälsa, även påverkade självförtroendet och arbetet. De 

deltagare som fått utbildning i att hantera våld och aggression uttryckte att utbildningen var 

otillräcklig. McKenna et al. (2003) rekommenderar en mer rigorös utbildningsinsats på detta 

område, identifiering av riskgrupper och riskfaktorer, samt behovet av att arbeta med 

prevention.  Enligt AFS (1993:2, 6§;7§) ska alla arbetsplatser placeras, utformas och utrustas 

på sådant sätt att hot och våld så långt som möjlighet ges kan förebyggas samt att 

larmutrustning finns vid behov. Under tidigt 1980-tal så gjordes en av de första studierna 

(Lanza, 1983) som undersökte vårdpersonalens reaktioner till en våldsincident. Resultatet 

påvisade att det fanns både kort- och långvariga effekter såsom emotionella, sociala och 

kognitiva efter utsatthet för våldsincidenter. Kortvariga effekter spaltades upp som ilska, 

ångest och hjälplöshet medans långvariga effekter kunde röra sig om en känsla av att något 

mer skulle ha kunnat göras för att antingen förhindra eller förändra vad som hänt (Lanza, 

1983). Enligt Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer och Dassen (2004) så är det inte 

endast de fall av aggression mot vårdpersonal vilka resulterar i fysiskt våld som kan påverka 

hälsan negativt hos den som blir utsatt. Även i de fall där ingen fysisk skada uppstått, kan 

personen bära med sig emotionella ärr som påverkar både arbetsliv såväl som privatliv och 

kan ta månader och till och med år att läka. 

 

Lim (2011) konstaterar att följderna av aggressivitet och våld riktat mot sjuksköterskor har en 

negativ inverkan på vårdens kvalité, och rekommenderar också fortsatta studier inom 

området. Stone, McMillan, Hazelton och Clayton (2011) drar liknande slutsatser från sin 

studie vilken tittade främst på verbal aggression riktat mot sjuksköterskor och fann att för att 

kunna ge optimal omvårdnad till patienterna så behöver sjuksköterskornas förmåga att förutse 
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och förhindra aggressivt beteende förbättras. De konstaterar också att kunskapen om vilka 

interventioner sjuksköterskor kunde använda sig av i dessa situationer är tydligt begränsad. 

Hallberg (2011, s. 39) beskriver hur omfattande åtgärder behövs för att minska problemet med 

hot och våld som riktas mot personalen inom vård och omsorg, och hur bland annat utbildning 

av personalen är en del av detta. Williamson et al. (2014) pekar även ut att det finns ett 

kunskapsglapp, då det mesta forskningen om aggression, och våld från patienter gjorts inom 

psykiatri, och akutsjukvård. Detta trots att problemet finns även på medicinska och kirurgiska 

enheter. 

 

Aranda (2008) definierar omvårdnadsåtgärder som; all direkt omvårdnad eller behandling 

som en sjuksköterska utför med en patient som mottagare. Aranda förklarar att 

omvårdnadsåtgärder kan vara både enkla och komplexa, och uppstår som ett gensvar på 

vanliga problem eller behov som patienter har. För att finna rätt omvårdnadsåtgärd, fortsätter 

Aranda, måste man identifiera patientens problem eller behov, och att hur 

omvårdnadsåtgärden konstrueras och genomförs också påverkar resultatet. Aranda nämner 

också personcenterad omvårdnad som ett redskap i att individanpassa omvårdnadsåtgärderna. 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska så ska 

sjuksköterskan ha förmåga att observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov 

åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. 

 

Sammanfattningsvis beskriver denna litteraturgenomgång att hot och våld är ett allmänt 

problem inom de flesta av verksamheterna i vården och att sjuksköterskor som arbetar inom 

vården någon gång kommer att möta aggressiva och våldsamma patienter. Orsakerna till hot 

och våld är varierande och omvårdnadsåtgärder för att kunna bemöta en våldsam, aggressiv 

eller hotfull patient är många. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är därför att 

undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som används i mötet med våldsamma och aggressiva 

patienter samt vilka omvårdnadsåtgärder som tillämpas för att förebygga aggression och våld 

inom vården. 

 

Metod 

Detta examensarbete har genomförts som en systematisk litteraturöversikt (Whittmore & 

Knalf, 2005) för att få en översikt av kunskapsläget inom det område som valts att studera. 

Studiedesignen systematisk litteraturöversikt valdes eftersom det är den bredaste typen av 

litteraturstudiemetod som tillåter forskaren att använda sig av både experimentell och icke-
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experimentell forskning för att på ett mer djupgående sätt skapa förståelse för fenomenet som 

valts att studera. Den stora variationen i typer av källor att samla data ifrån, gör att det blir 

möjligt att ge en omfattande bild av komplexa områden, teorier eller hälso- och vårdproblem 

som kan vara viktiga inom omvårdnad (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Datainsamling 

Första steget var att formulera ett syfte för att sedan söka litteratur som kunde besvara syftet. 

 Sedan utfördes en pilotsökning för att säkerställa att det fanns forskning inom det område 

som valts att studera, och för att identifiera relevanta sökord. Sökningen utfördes systematiskt 

genom att först söka enskilt på i första hand MESH-termerna: Aggression management och 

Nursing intervention inom databaserna: PubMed, CINAHL, och psycINFO. Boelska 

sökoperatorer som AND användes. Sökningarna finns presenterade i Tabell 1. 

Inklusionskriterier som användes vid sökningen var: Peer Reviewed, engelska eller svenska 

som språk, eftersom författarna till denna uppsats endast läser och förstår dessa språk. 

Exklusionskriterier: studier som handlar om barn, samt våld mot kvinnor eller våld mellan 

patienter samt artiklar publicerade före år 2000. Artiklarna valdes genom att titlar och abstrakt 

till artiklar som sökningen genererat lästes igenom. De som stämde överens med syftet och 

kunde anses besvara forskningsfrågan valdes ut. Artiklar kvalitetsgranskades enligt en metod 

beskriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 171-176). 12 artiklar ut som 

motsvarade syftet och bedömdes ha tillräckligt god kvalité för att ingå i denna systematiska 

litteraturöversikten valdes ut. 

 

Tabell 1. Översikt av sökning i de olika databaserna. 

Sökning Sökord Träffar Begränsningar 

Sökning i CINAHL 2014-09-10 

 

S1 Aggression management 125 Peer reviewed, language, 

från år 2000 

Valda Artiklar  1  
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Sökning i PudMed 2014-09-10 

 

S1 Aggression management 3759  

S2 nursing intervention 23769  

S3 S1 AND S2 103 Från år 2000 

Valda Artiklar  7  

Sökning i PsycINFO 2014-09-10 

 

S1 Aggression management 2485  

S2 nursing intervention 18187  

S3 S1 AND S2 81  

S4 S1 AND S2 69 Peer Reviewed 

Valda Artiklar  4  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av data till systematiska litteraturöversikter bör forskaren utvärdera 

de metodologiska dragen primärstudierna använder sig av, för att kunna utvärdera det egna 

arbetets övergripande kvalité. Forskarna bör göra en ansträngning för att utvärdera och 

granska kvalitén hos de primära källorna på ett meningsfullt sätt. Det är dock svårt att beräkna 

kvalité på ett konstant sätt, det finns inget perfekt system att följa då alla olika studiedesigner 

har olika sätt att mäta kvalité (Whittemore & Knafl, 2005). 

Kvalitetsgranskning utfördes på alla utvalda artiklar, med olika granskningsprotokoll 

beroende på vilken studiedesign som användes i varje enskild studie. Faktorer som granskades 

var bland annat: hur urvalet gjorts, bortfall, syfte, studiedesign, etik, metod och hur den 

beskrivits, samt  om resultatet var tydligt beskrivet. Kvalitetsgranskningen kan resultera i hög, 

medel eller låg kvalitet (Willman et al., 2011, s. 171-176). Kvalitetsgranskningen utfördes 

individuellt på varje studie av författarna till detta examensarbete, vilket innebar att varje 
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studie granskades två gånger. Resultaten jämfördes sedan för att upptäcka eventuella 

frågetecken och misstag, och försäkra en korrekt kvalitetsbedömning. Detta för att öka 

reliabiliteten i kvalitetsgranskningen. Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet sorterades bort. 

Valda artiklars kvalitet presenterades i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare. 

(År). Land 

Titel Studiedesign Deltagare 

/antal 

artiklar 

Huvudfynd Kvalitet 

1. Finfgeld-

Connett. 

 (2009). USA 

Management of 

Aggression 

Among 

Demented or 

Brain-Injured 

Patients 

Qualitative meta-

synthesis 

n=(67 

dokument 

totalt) 7 

artiklar valdes 

Att normalisera patientens 

behov, utöva 

personcentrerad vård, 

gemensam förhandling 

h att minimisera 

negativitet kan användas 

för att minska aggressivitet 

beteende. 

Medel 

2. Finfgeld-

Connett. 

(2009). USA 

Model of 

Therapeutic and 

Non-Therapeutic 

Responses to 

Patient 

Aggression 

Meta-analys n=15 

kvalitativa 

artiklar 

Utvecklar ett ramverk för 

“terapeutiska 

omv.handlingar” för att 

hantera aggression hos 

patienter inom psykiatrin. 

Vårdande/terapeutiska 

gensvar gav bättre resultat 

för både patient och ssk 

Medel 

3. Fluttert, Van 

Meijel, Van 

Leeuwen, 

Bjørkly, 

Nijman & 

Grypdonck. 

(2011). 

The 

Development of 

the Forensic 

Early Warning 

Signs of 

Aggression 

lnventory: 

Preliminary 

findings: 

Toward a Better 

Management of 

Inpatient 

Aggression 

Mixad metod. 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

sökning och 

litteraturstudie 

gjord 

n=167 45 tecken som förutsade 

aggression inom 15 

kategorier. 

Mätinstrumentet kan vara 

ett bra hjälpmedel för att 

förutsäga vilka patienter 

som riskerar att bli 

aggressiva. 

Medel 

4. Fluttert,  Van 

Meijel, Bjørkly. 

S., Van 

Leeuwen. M., 

Grypdonck. M. 

(2012). 

Nederländerna 

The 

investigation of 

early warning 

signs of 

aggression in 

forensic 

patients by 

means of the 

‘Forensic Early 

Signs of 

Aggression 

Inventory’ 

 

Explorative 

design 

n=171, 

Inget bortfall 

Forensic Early Signs of 

Aggression 

Inventory (FESAI) är ett 

bra verktyg för 

sjusköterskor att använda 

sig av för att reducera 

risken för våld. 

Medel 
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Författare. 

(År). Land 

Titel Studiedesign Deltagare 

/antal 

artiklar 

Huvudfynd Kvalitet 

5. Francens 

Gerdtz, Daniel. 

C., Dearie. V., 

Prematunga. R., 

Bamert. M., 

Duxbury. J. 

(2013). 

Australien 

The outcome of 

a rapid training 

program on 

nurses’ attitudes 

regarding the 

prevention of 

aggression in 

emergency 

departments: A 

multi-site 

evaluation 

Mixad metod 

kvalitativ och 

kvantitativ 

n= 471 

Bortfall=196 

the Management 

of Clinical Aggression – 

Rapid Emergency 

Department 

Intervention,MOCA-REDI 

program modifierade 

personals attityder och 

uppfattningar om 

uppkomst och bemötande 

av aggressiva patienter. 

Hög 

6.  Frans. F AJ., 

Van Meijel.B., 

Nijman. H., 

Bjørkly. S., 

Grypdonck. M. 

(2010). 

Nederländerna 

Preventing 

aggressive 

incidents and 

seclusions in 

forensic care by 

means 

of the ‘Early 

Recognition 

Method’ 

Naturalistic quasi-

experimental one 

way case-

crossover design 

n=189 

deltagare. 

Bortfall = 21 

Vid användandet av Early 

recognition method (ERM) 

minskade frekvensen och 

intensiteten av våld från 

patienter. 

Medel 

7. Hahn. S., 

Muller. M., 

 Hantikainen. 

V., Kok. G., 

Dassen. T., 

Halfens. R J G. 

(2013). 

Schweiz 

Risk factors 

associated with 

patient and 

visitor violence 

in general 

hospitals: 

Results of a 

multiple 

regression 

analysis 

A retrospective 

cross-sectional 

survey utilizing 

postal 

questionnaires 

n=2495 (4845) 

Bortfall=2350 

Verbal kommunikation för 

att lugna patienter och en 

trygg/säker miljö har en 

stor del i förebyggandet av 

våld och de-escalering. 

Medel 

8. Mackay, 

Paterson & 

Cassells 

(2005). 

Skottland 

Constant or 

special 

observations of 

inpatients 

presenting a risk 

of aggression or 

violence: nurses’ 

perceptions of 

the rules of 

engagement 

In-depth 

unstructured 

qualitative 

interviews 

n=31 deltagare (IMPACT) är ett verktyg 

som kan användas i 

praktiken vid observation 

av potentiellt aggressiva 

patienter 

Medel 

9. McLaughlin., 

Bonner, 

Mboche, 

 Fairlie. (2010). 

A pilot study to 

test an 

intervention 

for dealing with 

verbal 

aggression 

Kvalitativ 

Pilotstudie 

n=18 

Bortfall=10 

En “verbal aggressions -

arbetsbok” utvecklades för 

att hjälpa vårdpersonal att 

hantera verbal aggression 

från patienter. Detta 

pågick som en pilotstudie i 

6 veckor med 18 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

akutpsykiatri. Studien fann 

att interventionen hade 

vissa lovande effekter. 

Medel 
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Författare. 

(År). Land 

Titel Studiedesign Deltagare 

/antal 

artiklar 

Huvudfynd Kvalitet 

10. Price & 

Baker. (2012). 

England 

Key components 

of de-escalation 

techniques: A 

thematic 

synthesis 

Litteraturöversikt n=11 artiklar Sju teman framkom efter 

analys som handlade om 

personalens skicklighet, 

engagera sig i patienten, 

när situationen ska 

avbrytas, kunna bemöta 

aggression i en säker 

miljö, samt strategier för 

de-escalation 

Medel 

11. Pryor. 

(2006). 

Australien 

What do nurses 

do in response to 

their predictions 

of aggression? 

Kvalitativ n=28 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna 

identifierade 3 generella 

sätt att svara på 

aggression: vara 

uppmärksam, planerad 

icke-intervention samt 

planerad intervention 

Medel 

12. Vickland, 

Chilko, Draper, 

Low, 

 O'Connor & 

Brodaty. 

(2012). 

Australien 

Individualized 

guidelines for 

the management 

of aggression in 

dementia - Part 

1: key concepts 

Litteratur- 

översikt 

n=45 artiklar 

11 riktlinjer 

för praktiskt 

arbete 

4 expert 

concensus 

guidelines 

1 position 

statements 

Ett ramverk för att kunna 

konstruera 

individualiserade riktlinjer 

för dementa med 

aggressions-problematik 

Hög 

 

Dataanalys 

För att systematiskt sammanställa den valda litteraturen i detta examensarbete utgick 

författarna från Whittmore och Knalf (2005) beskrivning av analys. Det första steget i 

dataanalysen var att samtliga av de utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger av båda 

författarna. Nästa steg var att ta ut data från de primära källorna för att finna textenheter som 

motsvarade syftet. Sedan kondenserades och kodades data i en matris (se Tabell 3). För att 

korrekt kategorisera textenheterna lästes data igenom upprepade gånger och författarna 

jämförde och sökte efter trender, mönster, specifika ämnen, variabler och andra egenskaper. 

Sedan sammanställdes fynden i en matris för att visuellt förstärka mönster, samband och 

förbereda för jämförelser och tolkning (jfr. Whittemore och Knafl, 2005). Sedan 

kategoriserades data i undergrupper efter innehållet. Vidare sammanfogades undergrupper 

som låg nära varandra i innehåll till kategorier, som ansågs motsvara syftet. Dessa data 

sammanställdes i de respektive funna kategorierna, och textenheternas kategorisering 

diskuterades utförligt mellan författarna och flera försök till olika kategoriseringar gjordes för 

att hitta den som bäst representerade datas innehåll. 
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Resultat 

Resultatpresentationen inleds med en översikt över omvårdnadsåtgärder som beskrivs i mötet 

med aggressiva och våldsamma patienter och som tillämpas för att förebygga våld inom 

vården, se Tabell 3. Vidare presenteras en översikt av de olika kategorier som framkommit, se 

Tabell 4. Efter det följer en beskrivning av innehållet i respektive kategori. 
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Tabell 3. Översikt över omvårdnadsåtgärder i) som beskrivs i mötet med våldsamma och aggressiva patienter, och ii) som tillämpas för att förebygga våld inom vården 

Omvårdnadsåtgärder 

som beskrivs: 

i) i) I mötet med våldsamma och 

aggressiva patienter 

   ii) För att förebygga aggression och våld inom vården 

Artikel Kännedom om 

patienten 

Bemöta patienten med 

respekt och bevara 

dennes värdighet 

Medvetandegöra 

attityder och 

förhållningssätt  

Främja god social 

och fysisk miljö 

Identifiera tidiga 

varningstecken  

Att skapa en förtroendefull 

relation 

Finfgeld-Connett, 

(2009a)  

x x x x x  

Finfgeld-Connett, 

(2009b)  

x x x x x  

Fluttert, et al. (2011)     x  

Fluttert et al. (2012)     x  

Francens Gerdtz et al. 

(2013) 

x  x x   

Frans et al. (2010)     x  

Hahn et al. (2013)     x  

Mackay et al. (2005) x  x  x x 

McLaughlin et al. (2010)     x x 

Price & Baker, (2012)   x x x x x 

Pryor, (2006)   x x  x x 

Vickland et al. (2012)  x   x x  
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Tabell 4 Översikt av kategorier  

Omvårdnadsåtgärder Kategori 

Som beskrivs i mötet med våldsamma och aggressiva 

patienter 

 Kännedom om patienten 

 

 Medvetandegöra attityder och 

förhållningssätt  

 

 Bemöta patienten med respekt och bevara 

dennes värdighet  

Som beskrivs för att arbeta förebyggande samt se 

varningstecken på aggression och våld 

 Främja god social och fysisk miljö 

 

 Identifiera tidiga varningstecken  

 

 Att skapa en förtroendefull relation 

 

 

Omvårdnadsåtgärder som används i mötet med våldsamma och aggressiva patienter 

 

Kännedom om patienten 

Omvårdnadsåtgärden att ha kännedom om patienten beskriver flera studier (Price & Baker, 

2012; Frances Gerdtz, Daniel, Dearie, Prematunga, Bamert & Duxbury, 2013; Finfgeld-

Connett, 2009b; Vickland, Chilko, Draper, Low, O'Connor & Brodaty, 2012; Mackay, 

Paterson & Cassells, 2005; Pryor, 2006) som en viktig åtgärd för att möta patienter med 

aggression i våldsamma situationer. Genom att ha kännedom om patienten kan aggressivitet 

ses som del av patientens tillstånd. När sjuksköterskan har kännedom om patientens 

bakgrund, upplevelser och nuvarande problem kan hon ge denne bekräftelse och vägledning 

till att lugna ner en redan eskalerad situation. Enligt Pryor (2006) ska patientens behov vara i 

fokus för omvårdnad istället för olika procedurer eftersom patienter kan reagera med 

aggression och våld mot sådant de inte tycker om eller över saker de inte kan påverka. 

 

Studier (Finfgeld-Connett, 2009b; Vickland et al., 2012; Price & Baker, 2012) beskriver att 

när omvårdnadsåtgärder utgår från patientens behov och upplevelser minskar irritation och 

aggressivt beteende som sparkar och slag. 

 

Vidare beskriver flera studier (Finfgeld-Connett, 2009a; Finfgeld-Connett, 2009b; Price & 

Baker, 2012) vikten av att patienten får vara involverad i beslut som ska fattas om dennes 

vård och att kompromisser kan göras så att patienten får känna sig delaktig. I de fall det finns 
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patienter som behöver övervakning i vårdsituationer bör utformningen av åtgärden utgå från 

kännedom om patients behov och önskningar (Mackay, Paterson & Cassells, 2005). Enligt 

Vickland et al. (2012)  finns ofta kognitiva svårigheter vad gäller att komma ihåg, att 

kommunicera och att berätta om sitt tidigare liv hos personer med demens. Detta gör att 

sjuksköterskor bör anstränga sig för att lära känna patientens livshistoria och bakgrund. 

Finfgeld-Connett (2009b) rekommenderar att sjuksköterskor under patientens icke-aggressiva 

perioder uppmuntras till att komma närmare denne och försöka utveckla en relation. Price och 

Baker (2012) fann att aggressivitet som beror på sjukdom tolererades längre av personalen. 

 

Medvetandegöra attityder och förhållningssätt 

Omvårdnadsåtgärden att vara lugn förekom i studier (Pryor, 2006; Price & Baker, 2012) som 

en viktig del av sjuksköterskans förhållningssätt. Sjuksköterskor upplevde att det ibland var 

svårt att hålla sig lugn i jobbiga situationer, och försökte på olika sätt hantera detta. 

 

“Not letting him know you were scared of him. I was scared of him, as well. Like I was quite 

scared of him, because he's quite a large man and he has hit out before at people so I tried 

not to show any fear.” (Pryor, 2006) 

 

Vidare beskriver studier (Pryor, 2006; Price & Baker, 2012) hur sjuksköterskans lugn, också 

förmedlar lugn till patienten och hjälper denne att få sina egna känslor under kontroll. Det 

visar även patienten att det finns tillit till att denne trots sin aggression inte kommer att bli 

våldsam samt skickar signaler om att någon är i kontroll, och hjälper sjuksköterskan att fatta 

de mest terapeutiska besluten för sitt agerande. Att visa rädsla kan däremot göra patienten 

ångestfylld, orolig eller till och med få dem att känna att de är de som kontrollerar situationen. 

 

Positiva, det vill säga hjälpande eller främjande delar av sjuksköterskans attityd mot 

aggressiva patienter och i hotfulla situationer beskrevs i flera studier (Finfgeld-Connett, 

2009a; Pryor, 2006; Frances Gerdtz et al., 2013; Finfgeld-Connett, 2009b; Price & Baker, 

2012) bland annat äkta engagemang, vilket innebär att komma i ärlig kontakt med patienten, 

och behålla den kontakten. Sjuksköterskan agerar ansvarsfullt, tar kontrollen, och skapar lugnt 

en trygg atmosfär. Sjuksköterskan åstadkommer detta genom att undvika att bli upprörd, ha 

öppen kommunikation med patienten och vara trygg och pålitlig. Det innebär också att våga 

ge av sig själv på ett äkta och oförfalskat vis, samt att vara icke-hotande och icke-dömande 

inför patientens situation. Dessa attityder och förhållningssätt hjälper sjuksköterskan att skapa 
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ett band till patienten och hjälper också patienten att behålla kontrollen över sig själv. De 

sjuksköterskor som agerar utifrån detta förhållningssätt lär sig ofta se att aggressiva patienter 

genom sin aggression försöker ge uttryck för sina känslor och berätta att de behöver hjälp. Det 

kan också ge oväntade insikter om patienten som inte kunde ha vunnits på annat sätt. Om 

patienten uppfattar att sjuksköterskan har dennes bästa för ögonen så väcker det känslor av 

hopp och trygghet, aggressionen minskar ofta och patienten får lättare att kommunicera med 

personalen. 

 

Studier (Finfgeld-Connett, 2009a; Pryor, 2006; Frances Gerdtz et al., 2013; Finfgeld-Connett, 

2009b; Price & Baker, 2012) beskriver också förhållningssätt som innebär att vänta och se, 

för att bedöma om patienten kan klara situationen på egen hand, men då ge sin fulla 

uppmärksamhet och stanna kvar tills problemet är löst. Sjuksköterskor bör också ha attityden 

att göra saker med patienten inte mot patienten. Det förklaras också att personalens attityd har 

stor inverkan på vårdens kvalitet och resultat, och att en positiv förändring av attityden kan 

leda till en bättre hantering av aggressiva episoder, där personalen jobbar för att lösa 

patientens problem, istället för att svara med aggressivitet. Det finns inte något enda rätt sätt 

att förhålla sig till och bemöta aggressiva patienter, och sjuksköterskor uppmanas att vara 

kreativa, fantasifulla och flexibla. 

 

Positiva attityder, egenskaper och föreställningar som var till hjälp i aggressiva situationer 

nämndes i studier (Price & Baker, 2012; Mackay, Paterson & Cassells, 2005 ) där 

sjuksköterskorna beskrevs vara; empatiska, öppna, ärliga, stöttande självmedvetna, icke-

dömande, självsäkra utan att verka arroganta eller auktoritativa. Att sjuksköterskan har en 

positiv attityd och bär med sig personlig kunskap är inte enbart till nytta för att förhindra 

aggressivt och våldsamt beteende, utan ger även självförtroende att agera när något faktiskt 

händer. 

 

Flertalet studier (Finfgeld-Connett, 2009a; Finfgeld-Connett, 2009b; Mackay, Paterson & 

Cassells, 2005; McLaughlin et al., 2010) beskriver vikten av erfarenhet, och samarbete mellan 

personalen. Sjuksköterskor med erfarenhet av att möta och lugna aggressiva och våldsamma 

patienter var en viktig resurs, som kunde göra skillnad mellan att fatta bra beslut och mindre 

bra beslut. Hjälp från kollegor i form av solidaritet, kompetens och stöd främjar terapeutisk 

behandling av aggressivt beteende. Erfarenhet var ofta en faktor som verkade ge de attityder 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Cassells,+C./$N?accountid=27917
http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Cassells,+C./$N?accountid=27917
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och förhållningssätt som beskrivits här förankring och djup, så att de blev än effektivare 

redskap (ibid). 

 

Bemöta patienten med respekt och bevara dennes värdighet 

När det gäller omvårdnadsåtgärden att bemöta patienten med respekt och bevara dennes 

värdighet i mötet med aggressiva och hotfulla patienter beskriver studier (Pryor, 2006; 

Finfgeld-Connett, 2009b; Price & Baker, 2012) vikten av att ha ett neutralt kroppsspråk för att 

framstå som vänlig, fredlig, omsorgsfull och icke hotfull. Vidare bör sjuksköterskan använda 

rösten på ett lugnt, mjukt, tystlåtet och försiktigt sätt, samt använda ett för patienten välbekant 

och tröstande språk. Åsikterna gick isär vad det gäller ögonkontakt och beröring, då deltagare 

i studier (Price & Baker, 2012; Pryor, 2006; Finfgeld-Connett, 2009b) förhöll sig ambivalenta 

till om det var en åtgärd som ingick i gott bemötande då det verkade variera beroende på 

patient och situation. 

 

Studier (Price & Baker, 2012; Pryor, 2006; Finfgeld-Connett, 2009b) beskrev vikten av att 

lyssna på patienten. Att lyssna till patienten blir ett sätt att både samla information, förmedla 

till patienten att denne är förstådd och kan ibland vara den enda omvårdnadsåtgärd som 

behövs för att hjälpa patienten att bli lugn. Att lyssna uppmärksamt och engagerat ger också 

möjlighet att finna underliggande problem som utlöst aggressionen, och även patientens 

åsikter om hur dessa kan lösas. 

 

“I didn't say much. I was just looking and listening to what he was saying.” (Pryor, 2006) 

 

Studier (Finfgeld-Connett, 2009b; Price & Baker, 2012) fann också att det är viktigt att 

förmedla till patienten att det är ok att kommunicera sina känslor av ilska och frustration, och 

om patienten kan göra det utan att skada sig själv eller andra, så kan det vara till stor hjälp när 

denne ska lugna sig. Studier (Finfgeld-Connett, 2009a; Pryor, 2006; Finfgeld-Connett, 2009b) 

beskriver också att ett gott bemötande är beroende av att sjuksköterskan ger patienten 

information samt tid att bearbeta informationen, och hur detta tillsammans med tid för respons 

förmedlar respekt och ärlighet. Att ta det långsamt och inte tränga patienten är en viktig del av 

att framstå som vänlig och icke-hotande. Detta bemötande kräver både tålamod och 

uthållighet av sjuksköterskan som kan behöva upprepa och förstärka det som sagts, ibland 

flera gånger. Ett gott bemötande av också aggressiva patienter ger positiva konsekvenser för 

både patienter och sjuksköterskor. 
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Studier (Price & Baker, 2012; Pryor, 2006) beskriver olika former av bemötande som 

sjuksköterskor rekommenderas att undvika. Bland annat; aggressiva gränssättningar, hot, 

ultimatum, och maktkamp. Auktoritärt bemötande är associerat med högre risker för våld och 

aggressivitet. Istället bör fokus vara på att besvara patientens frågor, göra överenskommelser 

utan att ställa orimliga krav eller försaka att kompromissa. Det bör inte heller blandas in för 

många personal eftersom det blir rörigt och distraherande för patienten. Andra negativa 

beteenden som bör undvikas är att skynda, skrämma eller konfrontera patienten, att ställa 

krav, gräla eller säga nej. Vidare skriver Price och Baker (2012) att aggressivitet ofta är en 

respons på förlorad värdighet eller att bli respektlöst bemött. 

 

Omvårdnadsåtgärder för att arbeta förebyggande samt se varningstecken på aggression 

och våld 

 

Främja god social och fysisk miljö 

Omvårdnadsåtgärder för att främja en god social och fysisk miljö beskrivs i studier (Vickland 

et al., 2012; Pryor, 2006; Francens Gerdtz et al., 2013) som förtydligar att miljöfaktorer kan 

leda till aggressivt beteende. Det kan bland annat vara ljud, ljus, trängsel och obekant 

omgivning som för personer med vissa sjukdomstillstånd kan orsaka oro och leda till 

aggressivt beteende. Till exempel kan patienter med demens eller förvärvad hjärnskada ha 

ökad känslighet för miljöstimuli. Byte av miljö kan vara en bidragande orsak till att patienter 

drabbas av konfusion. Det rekommenderas särskilt inom demensvården att göra en grundlig 

utredning av patientens miljö när en behandlingsplan mot aggressioner utformas. Miljön kan 

även tillhandahålla en aggressiv patient med vapen att använda mot sig själv eller andra, 

vilket personalen kan lära sig att vara uppmärksam på. 

 

En miljöåtgärd som beskrevs i flera studier (Pryor, 2006; Price & Baker, 2012; Finfgeld-

Connett, 2009a) var att i en aggressiv situation försöka att helt skifta miljö för patienten, gärna 

till en som är tyst, lugn och utan så många andra människor. Denna åtgärd skulle kunna hjälpa 

patienten att lugna ned sig, eller att göra så i en säkrare miljö med hjälp av personal. Det går 

även att på ett annat sätt skifta patientens miljö, då genom att ta en promenad, spela ett spel 

eller lyssna på musik som ett sätt att flytta patientens uppmärksamhet från "irritationen". 
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De icke-fysiska delarna av patientens miljö lyfts också fram som viktiga i studier (Finfgeld-

Connett, 2009a; Finfgeld-Connett, 2009b). Bland annat nämns fasta och förutsägbara rutiner, 

tydliga regler utformade efter patientens förmåga och en miljö som är så hemlik, säker och 

fridfull som möjligt. Vidare beskrivs även sjusköterskornas arbetsmiljö, och att den för att 

vara terapeutisk bör ha tydliga prioriteringar, och främja personcentrerad omvårdnad.  

Beteendeproblematik är associerat med stora vårdenheter och låg bemanning. Patientens miljö 

är en komplex faktor med stor påverkan på hur aggressiva situationer uppkommer samt 

avlöper, och den bör därför alltid övervägas. 

 

McLaughlin, Bonner, Mboche och  Fairlie (2010) beskriver en rad åtgärder för hur de brukar 

hantera aggressivitet genom att ignorera det, erbjuda förskriven medicin, försöka lugna ner 

patienten och ibland med fysiska bemötanden som att leda patienten tillbaka till sitt rum. 

Fysiska interventioner skall dock ses som en sista utväg. 

 

Identifiera tidiga varningstecken 

Omvårdnadsåtgärder för att identifiera tidiga varningstecken beskrivs i studier (Finfgeld-

Connett, 2009a; Finfgeld-Connett, 2009b; Mackay, Paterson & Cassells, 2005) där det 

förklaras att aggressiva episoder föregås av en serie eskalerande stadier där först patienten kan 

uppträda förvirrad, inte kunna tänka klart eller inte förstå vad som händer. Därefter följer en 

fas av desorganisation, en ökad känsla av arbetsoförmåga och sedan följer ett behov av att fly 

eller slåss. Sköterskor bör känna till  och vara uppmärksam på att vissa element måste finnas 

för att en våldsam incident ska inträffa; ett mål, en trigger, ett vapen och ett uppvarvat 

tillstånd. Samarbete mellan personal är även viktigt och frigör tid som kan spenderas med 

potentiellt aggressiva patienter. Price och Bakers (2012) studie beskriver att alternativ till 

aggression ska visas för patienten, antingen genom att erbjuda dem alternativa aktiviteter, lära 

dem hur de ska hantera sin aggression eller att föreslå nya vägar runt frustrerande situationer. 

 

Tidiga varningstecken på eskalerande aggression kan enligt studier (Finfgeld-Connett, 2009a; 

McLaughlin et al., 2010; Finfgeld-Connett, 2009a; Fluttert, Van Meijel, Bjørkly, Van 

Leeuwen & Grypdonck, 2012; Fluttert et al, 2011) vara ilska, agitation, misstänksamhet, 

missriktade frustrationer, desorganisation, kommunikationssvårigheter och ett motstånd mot 

behandling. Patienten kan medvetet dra sig undan och ignorera vårdpersonal lika väl som att 

de försöker dra till sig uppmärksamhet eller att vara särskilt flexibel och tillmötesgående mot 

personal. Vidare beskrivs tidiga varningstecken som bland annat förändring av de dagliga 
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aktiviteterna som förändring av dygnsrytm, minskad aktivitet, patienten är mer uttråkad, 

svårigheter att följa överenskommelser och den dagliga strukturen. Social isolering, mera ytlig 

kontakt, undvikande av ögonkontakt, patienten drar sig undan, ökad isolering, går ifrån samtal 

och andra aktiviteter. Förändring i självständighet och egenvård, mindre intresse för 

omgivningen, sämre funktion gällande problemlösning, ökade ekonomiska problem. Fysiska 

förändringar som gav ökade fysiska besvär noterades också som en riskfaktor. Förändrat och 

ökat behov av alkohol, droger, medicin men även minskad medicinering. Kognitiva 

förändringar som kan vara ökade svårigheter att tänka, minnas, koncentrationssvårigheter, 

ökande associativa störningar, katastroftankar. 

 

Vidare beskriver studier (Finfgeld-Connett, 2009a; McLaughlin et al., 2010; Finfgeld-

Connett, 2009a; Fluttert et al., 2012; Fluttert et al., 2011) ytterligare varningstecken som, 

nedstämdhet, ångest, ökad orolighet, ensamhet, sämre självförtroende, ökad känsla av att vara 

ledsen patienten blir lättare känslomässigt sårad, kan verka desperat, lätt för att känna sig 

bortstött, lättkränkt, ökade självskadebeteenden och tankar på att skada sig själv samt 

mardrömmar. Ökade känslor av anspänning, irritation, ilska, mindre öppen för andras idéer 

och sätt att bete sig på, ökad känsla av stress, frustration, ökat bemötande med verbalt och 

fysiskt uppförande, trycker undan känslor. Ökat antisocialt beteende, bryter andras gränser, 

förnedrar, är cynisk och sarkastisk, mindre ansvartagande, ljuger mer, går ej att lita på som 

förr, ökat delat beteende, sätter dit andra människor, provocerar, är påtvingande och krävande, 

släpper hämningar, ökad impulsivitet, rastlöshet, mer kaosartad. Ökade extrema sexuella 

fantasier och behov samt beteende. Kriminellt beteende, både övervägande och faktisk 

aktivitet, söker kriminella kontakter. Irrationella idéer, uppfattningar, övertygelser, ökade 

paranoida tankar och känslor, hallucinationer, vanföreställningar. Specifika förändringar i 

beteende, egenartade beteenden samt förändringar i ät/drickmönster (ibid). Frans, Van Meijel, 

Nijman, Bjørkly och Grypdonck (2010) beskriver i sin studie effektiviteten av att se och 

upptäcka tidiga varningstecken där nästan en halvering av fysiska åtgärder mot aggressiva 

patienter visades. 

 

Vickland et al. (2012) beskriver att det råder allmän enighet i litteraturen gällande att ålder, 

kön, fysiska och psykiska sjukdomstillstånd kan ha en dämpande effekt på genomförbarheten 

av olika behandlingar. Vårdpersonal som arbetar med patienter över 65 år är mer utsatta för 

våld och Hahn et al. (2013) beskriver i sin studie att besökare i form av föräldrar, barn, andra 
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familjemedlemmar eller vänner och bekanta orsakar mindre våld än vad besökare som är 

make/maka/sambo eller syskon gör. 

 

Att skapa en förtroendefull relation 

Att skapa en relation till patienten nämndes i studier (Pryor, 2006; Price & Baker, 2012) som 

mycket fördelaktigt för att förebygga våldsamma situationer. Detta gjorde de interventioner 

som användes vid aggression effektivare, och får positiva effekter genom hela bemötandet. 

Studier (Price & Baker, 2012; Mackay, Paterson & Cassells, 2005; Pryor, 2006) beskriver 

också vikten av att göra bedömningar av patientens mentala tillstånd, patientens behov samt 

risken för våld. Det bör även göras bedömningar av området, potentiella vapen och flyktvägar 

för personal, hur mycket personal som behövs i olika situationer då många gånger en större 

grupp personal kan öka aggressiviteten istället för att minska den. Studier (Price & Baker, 

2012; Mackay, Paterson & Cassells, 2005) beskriver att omvårdnadsåtgärder som utförs i tid 

var nyckeln till att lugna ned en aggressiv situation, men även att onödigt ingripande ibland 

kan förvärra det. Det beskrevs även hur sköterskans närhet underlättar ett snabbt ingripande, 

och att sådant ingripande kunde vara till exempel att bibehålla säkerhet, upptäcka och 

förhindra möjliga hot- och våldssituationer och att svara på faktisk aggression. 

 

McLaughlin et al. (2010) beskriver att verbalt hot på avdelningen berodde på dålig 

kommunikation, sjukdom och/eller patientens personlighet. Att bygga upp ett förtroende sågs 

som en viktig omvårdnadsåtgärd för att reducera aggression i studien gjord av Mackay, 

Paterson och Cassells (2005). Pryor (2006) lyfte i sin studie fram faktorer som sköterskor 

tyckte var viktiga, att försöks gjorde att ha samma personal runt omkring patienterna, att det 

gjordes försök i att undvika vårdande av patienter med personal som patienter inte gillade och 

att personal som inte gick ihop med vissa patienter kunde få andra uppgifter. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder som används i mötet med våldsamma och aggressiva patienter samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som tillämpas för att förebygga aggression och våld inom vården. 

Analysen resulterade i sex kategorier som presenterades utifrån syftets två olika delar. 

Kategorierna som beskriver omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsamma och aggressiva 

patienter var; Kännedom om patienten, Medvetandegöra attityder och förhållningssätt, och 

Bemöta patienten med respekt och bevara värdighet. Kategorierna som beskriver 
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omvårdnadsåtgärder för att förebygga hot och våld inom vården var; Främja god social och 

fysisk miljö, Identifiera tidiga varningstecken och Att skapa en förtroendefull relation. 

Resultatet i detta examensarbete beskriver att omvårdnadsåtgärder som berör kunskap om 

patienten och dennes bakgrund har betydelse för att möta patienter i situationer där våld och 

aggression förekommer. Enligt tidigare forskning (Heckemann et al., 2014; Irwin, 2006; 

Duxbury, Pulsford, Hadi & Sykes, 2013) bör vårdpersonal sträva efter att bemöta patienter 

med ett personcentrerat synsätt, för att skapa ett positivt socialt klimat vilket har direkta 

samband med förekomsten av aggression. Kunskap om patientens behov, bakgrund och hälsa 

beskrivs i resultatet som positivt för att kunna möta en aggressiv patient på ett så bra sätt som 

möjligt. Enligt Edvardsson (2010, s. 40-59, 33) ger personcentrerad omvårdnad även högre 

arbetstillfredställelse och bättre hälsa för vård personalen. Eftersom det är viktigt att lära sig 

om den människa som ska vårdas, och vara lyhörd för dennes upplevelser av situationen 

(Eriksson, 2014, s. 57-65; Toombs,1993, s. 42). 

 

Resultatet beskriver vidare att det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om sin icke-

verbala kommunikation för att möta patienten i våldsamma och aggressiva situationer. Eide 

och Eide (2009, s. 235-258) beskriver också att detta är otroligt viktigt i mötet med patienter. 

Vårdaren måste vara medveten om vilka signaler som sänds även med den ordlösa 

kommunikationen eftersom detta i hög utsträckning påverkar patienten positivt alternativt 

negativt, beroende på vad som kommuniceras. Irwin (2006) beskriver att träning i 

kommunikation och observation har lika stor signifikans i hur aggression hanteras på ett 

terapeutiskt sätt, som träning i fysiska interventioner. Irwin drar då slutsatsen att det kan vara 

lika effektivt att använda omvårdnadsåtgärder som berör att kommunicera med patienten på 

ett bra sätt och observera denne för att tidigt bemöta aggression, som att i ett senare läge 

tillämpa tvångsåtgärder. 

 

Resultatet visade också att det var viktigt att lyssna till och respektera patienten, något som 

ibland är det enda omvårdnadsåtgärd som behövs för att patienten ska bli lugn. Att lyssna till 

patienten kunde även göra personal medveten om underliggande orsaker till aggression. 

Denna omvårdnadsåtgärd - att lyssna, lyftes fram även av Edvardsson (2010, s. 44-45) samt 

Eide och Eide (2009, s. 169) som en viktig del i mötet med patienten, vilket gav positiva 

effekter på samspel och relation med patienten, och i förlängningen även dennes hälsa. 
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Resultatet i detta examensarbete beskriver att sjuksköterskan bör vara lugn, äkta, empatisk 

och skapa trygghet samt jobba med och inte mot sin patient. Vidare framkom betydelsen av 

personlig erfarenhet i mötet med aggressiva och våldsamma patienter. Att attityder och 

förhållningssätt är viktiga i mötet med patienter beskriver Toombs (1993, s. 46, 101-102) och 

förespråkar även att användandet av egen erfarenhet är viktigt för att förstå patienten.  

Eriksson (2014, s. 57) förklarar att vad sjuksköterskan ser i sina observationer är beroende av 

dennes attityder, erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskan har enligt Irwin (2006) en 

central roll i hur den aggressiva situationen framskrider och utvecklas, samt att dennes attityd, 

bemötande och kommunikation med patienten blir otroligt viktiga redskap, eftersom de har så 

stor inverkan på patientens aggressionsnivå, välbefinnande och hälsa. Vi bör därför bemöta 

patienterna med värme och respekt argumenterar Eide och Eide (2009, s. 44, 169) eftersom 

aggression är ett automatiskt sätt att förhålla sig till ångest och rädsla, och att empati alltid är 

nödvändig för god kommunikation. När det gäller sjuksköterskans attityder och 

förhållningssätt så beskriver Løgstrup (1994, s. 87) att sjuksköterskan för att förhålla sig 

personlig, bör vara äkta, genuin, och inte missbruka sin makt. Sjuksköterskan har ett etiskt 

krav på sig, menar Løgstrup, att ta ställning till vad som är bäst för patienten i det enskilda 

mötet med denne. 

 

Examensarbetets resultat visade att förebyggande åtgärder som främjar en god fysisk och 

social miljö för patienterna är viktiga. Stafbom (2010) beskriver i detta sammanhang att det är 

viktigt att en arbetsplats är möblerad ändamålsenligt gällande både funktion och säkerhet. Det 

bör ej finnas till exempel vassa föremål lättillgängliga vilket framgick i examensarbetets 

resultat. Irwin (2006) skriver att symtom som aggression sällan är en blixt från klar himmel, 

utan har alltid, till viss del sin upprinnelse i patientens miljö. Vidare beskriver Irwin (2006) att 

sjuksköterskan är en del av patientens miljö och bör vara medveten om vikten som den spelar 

i hur beteenden manifesteras. Edvardsson (2010. s.31, 56, 62-83) bekräftar miljöns betydelse 

för patientens välmående och aggressionsnivå. Aggressionen kan vara ett sätt att 

kommunicera att patienten känner sig instängd, har tråkigt eller har en längtan efter frihet. För 

att vara personcentrerad menar Edvardsson (2010) att miljön bör vara hemlik och inge en 

känsla av valmöjlighet, vilket stämmer väl överens med resultatet i detta examensarbete, där 

värdet av en god och hemlik miljö beskrivs som viktigt för att förhindra aggression och stödja 

god hälsa. 
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Resultatet i detta examensarbete visade vikten av att sjuksköterskan kan använda sig av 

förebyggande åtgärder som riskbedömning. Resultatet påtalar tecken som kan föranleda 

aggression och våld vilket överensstämmer med vad Ottosson et al. (2010) beskriver som 

varningssignaler där skärpt observation krävs. Brøset Violent Checklist (BVC) är något som 

med fördel kan användas vid bedömning av varningstecken då risk för våld finns (Ottosson et 

al., 2010; Björkdahl, 2010). Den risk som finns för hot och våld, på olika arbetsplatser är inte 

alltid uppenbara skriver Hallberg (2011). Hallberg (2011) beskriver vidare att bedömningar 

för risken om hot och våld ska göras både på arbetsplatsen som en helhet men även i alla 

enskilda situationer. Även Irwin (2006) menar att riskbedömning är mycket viktigt och 

minskar risken för aggressiva episoder, vilket kan kopplas till resultatet som framkommit i 

denna litteraturöversikt. 

 

Att göra en ansträngning för att bygga en relation med patienten är en förebyggande åtgärd 

som enligt resultatet i detta examensarbete, är väl investerad tid. Irwin (2006) bekräftar detta 

och talar om vikten av att skapa en relation till patienten, för att kunna göra 

omvårdnadsåtgärderna som används mer effektiva. Även Toombs (1993, s. 116) och 

Edvardsson (2010, s. 31) beskriver båda att relationen mellan vårdare och patient är mycket 

viktig. Eriksson (2014, s. 55) slår också fast att vårdrelationen utgör grunden i vårdandet, och 

att en verklig relation innebär ett sant möte. Relationen mellan vårdare och patient, förklarar 

Eide och Eide (2009, s. 166-167), är avgörande och grundläggande för förändring och 

utveckling. 

 

Resultatet i detta examensarbete bekräftar också vikten av att arbeta preventivt. AFS (1993) 

beskriver hur prevention och väl fungerande rutiner kan förhindra lidande. Stafbom (2012) 

beskriver att det finns en skyldighet bland anställda att hålla sig uppdaterad gällande 

säkerhets- och skyddsanordningar på arbetsplatsen. Vidare i resultatet beskrivs vikten av 

adekvat utbildning gällande säkerhet. Nau, Halfens, Needham, Dassen, (2009) beskriver att 

träning för sjuksköterskestudenter i att bemöta aggression, har en positiv effekt på deras 

förmåga att hjälpa patienter att lugna ner sig i en kommande vårdsituation. Detta moment bör 

erbjudas så tidigt som möjligt under utbildningen då det likt lyftteknik, blir ett integrerat sätt 

att arbeta.   

 

 

 



 

 

24 

Metodkritik 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder som används i mötet med våldsamma och aggressiva patienter samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som tillämpas för att förebygga aggression och våld inom vården. Data 

som användes för att besvara syftet var vetenskapliga studier av varierande studiedesign, 

sökta inom tre olika databaser. Kvalitetsgranskningen utfördes två gånger, oberoende av 

varandra, av författarna till denna uppsats. Detta för att öka reliabiliteten. I detta arbete 

diskuteras trovärdigheten, med hjälp av delbegreppen pålitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s.302; Polit & Beck, 2012, s.585). Pålitligheten är 

i denna studie styrkt av en välbeskriven metod, och tydligt dokumenterad sökning, 

kvalitetsgranskning samt analys. Resultaten presenteras i tabeller för att det ska vara lätt att få 

överblick över hur arbetet utförts, och vem som helst kan lätt hitta orginalkällor och göra om 

samma analys som gjorts i detta arbete. Polit och Beck (2012, s.585) uttrycker att pålitligheten 

är beroende av att forskarna på ett tillfredställande vis beskrivit hur de utfört studien så att den 

går att upprepa under liknande omständigheter (och deltagare?) och då få ett liknande resultat. 

Författarna till denna studie var även noggranna i sitt urval av textenheter, så att dessa skulle 

motsvara syftet, vilket också ökar pålitligheten. Det som eventuellt negativt kan påverka 

pålitligheten är att flera av de studier som använts är meta- studier och litteraturöversikter.  

Alla studier som gjorts innan denna och ingår som primärdata har gjorts med olika syften, och 

vilket sedan denna studies syfte lagts ovanpå. Det finns alltså möjlighet att denna långa linje 

med studier på studier och med olika syften kan ha förvanskat data så att den inte är korrekt 

representerad. Författarna till denna studie bedömer dock att så inte är fallet, eller att risken 

iallafall är mycket liten. För att förstärka pålitligheten, har en kontroll utförts av vilka studier 

som ingick i meta och litteraturöversikterna som utvaldes att studera i denna studie. Detta för 

att garantera att ingen av studierna som ingick i översikter eller metaanalyser valts ut av 

författarna till denna studie, och på så sätt representerats två gånger. 

 

Som Holloway och Wheeler (2010, s.303) rekommenderar återgick författarna till den här 

studien under analysens gång till primärkällorna för att minska påverkan på materialet vilket 

förstärkte bekräftbarheten i studien (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585). Överförbarheten är 

enligt Polit och Beck (2012, s. 585) i vilken grad läsaren kan räkna med att resultatet är 

tillämpbart på andra grupper i andra miljöer. Överförbarheten av resultatet i denna studie 

räknar författarna som relativt hög, eftersom de studier som ingick i resultatet i hög grad 

utgått från olika sjukdomstillstånd, olika miljöer och patientgrupper, och ändå visat ett 
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samstämmigt resultat. Det som minskar arbetets överförbarhet är att de studier som ingick, 

alla utförts i västvärlden, i relativt välbärgade länder. Detta gör att resultatet kanske inte har 

lika hög relevans i andra delar av världen. 

 

Syftet i detta examensarbete är brett formulerat för att täcka in alla de sjukdomstillstånd som 

kan utlösa, trigga och förvärra aggression hos patienter. Detta på grund av den varierade 

grupp patienter som allmänsjuksköterskan förväntas vårda och som denne i sitt arbete kan 

tänkas träffa på. Allmänsjuksköterskan  är därför i behov av kunskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder som står till buds i mötet med en stor variation av patienter då aggressiva 

eller våldsamma situationer uppstår, samt för att arbeta förebyggande. 

 

Slutsats 

Området våld och aggressivitet i vården är ett mycket komplext och snårigt område att 

studera. Många faktorer väger in vid både uppkomst, bemötande, och förebyggande arbete. 

Att engagera sig i patienten, visa omsorg, skapa en god relation och planera patientens miljö 

var återkommande drag i hur sjuksköterskor bör agera i mötet med aggressiva och våldsamma 

patienter, samt för att förebygga våld och aggression. Vården bör också bli mer 

personcentrerad, och sjuksköterskan bör kunna göra riskbedömningar samt kunna se tidiga 

varningstecken för att hantera detta problem på ett bra sätt. Större insatser med utbildning 

behöver göras för sjuksköterskor, både under deras grundutbildning och i deras yrkesliv. 

Författarna till detta examensarbete kan se paralleller till utbildning i lyftteknik vilket erbjuds 

sjuksköterskor både i grundutbildning och i yrkeslivet i syfte att främja en patientsäker vård 

och förhindra skador på personalen. Utbildning i att bemöta och hantera våld och aggression 

bör ges till sjuksköterskor av exakt samma anledningar. Ytterligare och utförligare forskning 

bör göras på vilka omvårdnadsåtgärder som finns när sjuksköterskor ska bemöta samt 

förebygga våld och aggressivitet. 
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