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Abstrakt 

 

Inledning: Patienter med psykisk ohälsa och personlighetsförändringar på 

röntgenavdelning utgör en grupp av patienter som kan bete sig verbalt eller fysiskt 

aggressivt. Våld på arbetsplatser förekommer i alla arbetsmiljöer men 

vårdpersonalen är mest utsatt.  Precis som alla andra vårdtagare har dessa patienter 

rätt till jämlik och säker vård. Syfte: Syftet med studien var att ta fram praktiska råd 

som röntgensjuksköterskor kan använda för att bemöta patienter med psykisk 

ohälsa/personlighetsförändringar och kunna förebygga och hantera situationer med 

aggression och våld. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Tolv 

vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Studien kom fram till tre faktorer som 

kan bidra till att aggressiva situationer i vårdmiljön uppstår (interna, externa och 

kommunikativa). Det beskrivs fem typer av signaler som röntgensjuksköterskor ska 

vara uppmärksamma på för att förutse aggression: vad patienten säger, ändringar i 

rösten, ansikte, beteende, kroppsspråket och i känslouttryck. Många praktiska råd 

lyfts fram och de flesta baseras på holistiskt synsätt på patienten. Det är viktigt att 

bygga upp en förtroenderelation på gemensam basis, respektera patientens val och på 

så sätt låta patienten ha kontroll över sitt liv. Kontinuerlig utbildning och träning med 

olika scenario rekommenderas att tillämpa på arbetsplatserna för att öka 

röntgensjuksköterskors kunskap inför möten med denna patientgrupp. Slutsats: 

Studien besvarade forskningssyfte genom att lyfta fram faktorer som kan leda till 

aggression, signaler från patienter som röntgensjuksköterskor ska vara 

uppmärksamma på och praktiska råd som är viktiga vid bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa/personlighetsförändringar. 

 

Nyckelord: aggression, bemötande, kommunikation, personlighetsförändringar, 

psykisk ohälsa, träningsmodell, våld, vårdpersonal.  
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Abstract 

 

 

Introduction: Patients with mental illness or personality changes are the groups of 

patients who may behave verbally or physically aggressive. Violence in the 

workplace occurs in all work environments but caregivers are the most vulnerable.  

Just like any other patients, these patients have a right to equal and safe care. 

Objective: The aim of this study was to find the practical advice which 

radiographers can use to interact with the patients with mental illness or personality 

changes and to prevent or manage situations with aggression or violence. Method: 

The study was conducted as a generally literature review. Twelve scientific articles 

were analysed. Results: The study came to the conclusion that there are three risk 

factors, internal, external and communicative, that can contribute to aggressive 

situations in healthcare environment. It describes five types of signals that 

radiographers should pay attention to predict aggression: what the patient is saying, 

changings in the voice, face, behaviour, body language and emotions. A lot of 

practical advice was highlighted and most are based on the holistic approach to 

patient. It is important to build up a trust relationship on the common ground, respect 

the patient's choice and thus allow the patients to have control over their lives. 

Continuous education and training with different scenarios should be applied at the 

nursing care departments to enhance radiographer’s knowledge about how to interact 

with this group of patients. Conclusion: This study answered the research purposes 

by highlighting the factors that can lead to aggression, signals from patients that 

radiographers must pay attention to and practical advice important in the treatment of 

patients with mental illness or personality changes. 

 

Keywords: aggression, communication, health professionals, interaction, mental 

illness, training model, personality disorders, violence. 
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Psykisk ohälsa har blivit ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i Sverige och 

internationellt (Socialstyrelsen, 2016). Statistiken visar att psykisk sjukdom är en av de 

vanligaste diagnoserna i Sverige, nästan 75 000 individer var sjukskrivna för psykisk sjukdom 

den sista september 2015, vilket är 41 % av det totala antalet pågående sjukskrivningar 

(Försäkringskassan, 2016). 

 

De vanligaste diagnoserna som vårdpersonal och röntgensjuksköterskor träffar på i remisser är 

schizofreni, bipolärsjukdom, schizoaffektiv-störning, autismliknande tillstånd, uppmärksamhets- 

och hyperaktivitetsstörning (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). För det mesta 

samarbetar och lyssnar dessa patientkategorier på vårdpersonalens instruktioner. Samtidigt är 

denna patientgrupp den mest oförutsägbara. Det finns ett begrepp DSM - 5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), vilket inkluderar alla de fem vanligaste diagnoserna 

inom neurofysiologiska och psykiatriska sjukdomar. För närmare beskrivning av de här 

diagnoserna se Owen, Sawa & Mortensen (2016). 

 

Människor med personlighetsstörning (engelska PD - personality disorder) är annorlunda på 

många olika sätt; hur de tänker, känner, samspelar med andra, kontrollerar (eller inte) sina 

impulser. De tio typer av personlighetsstörningar som finns (antisociala, undvikande, gränsfall, 

beroende, teatraliska, narcissistiska, tvångsmässiga, paranoida, schizoida, schizotypiska) 

beskrivs närmare i Bowers (2002). Dessa olikheter märks inte direkt vid ett kort möte, det märks 

först vid längre observationer. Vårdpersonal måste umgås med patienterna ett tag för att lära 

känna dem, ställa de rätta frågorna eller fått beskrivet från andra för att förstå att personen har 

PD.  Beroende på grad av störning, blir det alltid uppenbart för omgivningen att personen har 

PD, men individerna har själva inte alltid accepterat det. Beteendet hos de här personerna beror 

inte på stress, depression eller intoxikation utan de beter sig enligt deras PD konstant: hemma, på 

jobbet och i sociala sammanhang (Bowers, 2002). 

 

Patienter med demens i tidigt stadium och onkologpatienter under pågående 

cytostatikabehandlingar, benämns som patienter med personlighetsförändringar i detta arbete kan 

också uppträda aggressivt i samband med sjukvårds situationer. Detta är en ganska stor grupp av 

patienter som röntgensjuksköterskor möter på röntgenavdelningar varje dag. I sitt examensarbete 
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intervjuade Kirtzell (2012) fem röntgensjuksköterskor om möte med dementa patienter och 

beskriver att patienterna hade svårt att uppfatta syftet med undersökningen och att följa 

instruktioner. Det är viktigt för röntgensjuksköterskor att se individen oavsett ålder och försöka 

förmedla så bra information som möjligt, vilket kan kräva kompetens, erfarenhet och tid.  

Rose och Yates (2015) skriver att onkologpatienter under pågående cancerbehandlingar kan vara 

lättirriterade, otrevliga och vägra samarbeta. De vanligaste socioemotionella bieffekterna efter 

strålbehandlingen är ångest och depression. Enligt Schofield, Green & Creed (2008) kommer 

upp till 58 % av patienter med cancerdiagnos att utveckla en personlighetsstörning och upp till 

en tredjedel av patienter som diagnostiserats med cancer har hög risk att utveckla psykisk ohälsa 

under det första året av behandlingen. Författarna pratar också om att onkologer inte diskuterar 

psykiska problem med sina patienter och är dåliga på att identifiera personlighetsförändringar. 

De betraktar psykiska problem som en del av cancersjukdomen.  

 

Verbal aggression, verbalt missbruk och icke tillmötesgående beteendeen är stressfaktorer för 

vårdpersonal, vilken ofta försummas inom sjukvården. Systematiska studier om verbal 

aggression mot vårdpersonalen har inte gjorts i stor utsträckning tidigare. Vårdpersonal använder 

olika strategier för att handskas med problemet, allt från att ignorera detta till att bortförklara 

problemet eller känna hjälplöshet. Vårdpersonal avstår ofta från att rapportera fall av verbal eller 

fysisk aggression i tro att det är en del av jobbet, att det ska vara så eller att de tror att de inte är 

tillräckligt kompetenta. De väljer att undvika att ta hand om aggressiva patienter och lämnar 

dessa till sina kollegor som i sin tur löper större risk för stress och våld i sin arbetsmiljö (Badger 

& Mullan, 2004; Richter, 2014). 

 

I kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor, området ledarskap, står det att 

röntgensjuksköterska ska organisera och/eller delta i samarbete kring vårdtagaren (Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor, [SFR], 2011). Det är viktigt att vårdpersonal har kunskaper 

från flera ämnesområden som medicin, sociologi, pedagogik och psykologi. Detta är väsentligt 

för att kunna ta ett professionellt ansvar utifrån samhällsperspektiv (Friberg, 2012). Hälso- och 

sjukvårdslagen säger att “...personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, 

kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag...” 

(Socialstyrelsen, 2016).  Enligt kompetensbeskrivning är rättviseprincipen en av de fyra etiska 

grundprinciperna för röntgensjuksköterskan.  Röntgensjuksköterskan ska värdera, prioritera och 
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tillgodose patientens specifika omvårdnadsbehov på ett respektfullt och på ett empatiskt sätt 

bemöta vårdtagare och närstående. Detta för att kunna uppmuntra och stödja vårdtagaren att 

genomföra undersökning och behandling samt tillgodose vårdtagarens trygghet och 

välbefinnande vid undersökningar och behandlingar ([SFR], 2011). 

 

Syftet med studien var att ta fram praktiska råd som röntgensjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kan använda för att bemöta patienter med psykisk ohälsa och personlighets- 

förändringar och kunna förebygga och hantera situationer med aggression och våld. 

 

Metod 

 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Författarna följde de sex stegen i 

metodansatsen som beskrivs av Willman, Stoltz & Bahtesevani (2012): systematiskt precisera 

problemet för utvärdering; precisera studiernas inklusions- och exklusionskriterier; formulera en 

plan för litteratursökningen; genomföra litteratursökningen, samla in de studierna, som möter 

inklusionskriterierna; tolka bevisen från de individuella studierna; sammanställa bevisen. 

Fridberg (2012) användes också i dataanalysen och diskussionen. 

 

Frågestrukturering 

Studiens fokus la på bemötande och bemötandestategier, därför skulle studien ha kvalitativ 

karaktär. Frågan måste struktureras genom att precisera de områden eller problem som 

författarna är intresserade av samt möjliga resultat. Genom att precisera undersökningsgruppen 

och formulera resultatmått kunde sökningen avgränsas och irrelevanta träffar undvikas. 

Kvalitativa resultatmått som kommunikation, interaktion och bemötande var aktuella för 

författarna, därför utformades tabell 1 enligt förslag från Willman et al. (2012). 
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Tabell 1. Frågestrukturering inför litteratursökningen 

Undersökningsgrupp Områden Möjliga resultat 

Patienter med diagnos inom 

PD eller DSM-5 

 

Patienter med demens i tidigt 

stadium eller med 

huvudskador 

 

Onkologipatienter 

 

Vårdpersonal 

Bemötande 

 

Kommunikation 

 

Interaktion 

 

Aggression 

 

Våld 

Hur kan 

röntgensjuksköterska bygga 

upp en kommunikation för 

bra samarbete 

 

Praktiska råd för att 

undvika/hantera aggressiva 

situationer 

 

Utifrån detta frågeställningen är: Vilka praktiska råd finns det beskrivna i litteraturen som kan 

hjälpa röntgensjuksköterskor att bemöta och genomföra undersökningar av patienter som är 

svåra att kommunicera med, patienter med psykisk ohälsa och personlighetsförändringar? 

 

Litteratursökning 

Tabell 1 utgjorde underlaget för sökord som användes i litteratursökningen. Författarna strävade 

efter att samla in så många relevanta studier som möjligt och samtidigt att undvika de studier 

som inte besvarade frågor. Denna balansering mellan att vidga och avgränsa sökningen gjordes 

med hjälp av sökblock och sökoperatorer. För att identifiera så många studier som möjligt inom 

området, användes sökoperator OR och vidare för att avgränsa sökningen och utesluta irrelevanta 

referenser användes sökoperator AND (tabell 2). 

 

Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL, Pubmed, PsycInfo och PsycArtikles. Tjugoåtta 

intressanta artiklar hittades. Abstrakt, syfte och resultat lästes noga av båda författarna. Tre 

artiklar valdes bort för att de inte ansågs vara relevanta för syftet. Tjugofem artiklar lästes av 

båda författarna i sin helhet. Fjorton artiklar valdes ut som mest relevanta för forskningssyftet 

och som mest informationsrika. Två studier valdes därför bort, en var litteraturöversikt av 

Badger & Mullan (2004) och användes i inledningen och den andra av Brask & Birkelund (2014) 

handlade mest om arbetsmiljö på röntgen i allmänhet och passade bättre i diskussionen.  

Resterande tolv artiklar lästes en gång till och den mest intressanta och relevanta informationen 

plockades fram från hela texten för analys (tabell 3). Av de resterande elva artiklar som inte 
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valdes till analysen på grund av att de var litteraturöversikter, men som ändå innehöll bra 

information, användes sex artiklar för att referera till i inledningen och fem i 

resultatdiskussionen. 

 

Sökord för artiklar: violence, aggression, nursing staff, nurse, predict, mentally ill, older, older 

adults, patient care, radiology, staff perspective, forensic, patients, interaction, cancer, violent 

behaviour, communication, emotional distress.  

 

Inklusionskriterier: peer reviewed artiklar, på engelska, publicerade mellan år 2000 - 2016 som 

handlade om kommunikation inom radiografi, bemötande mellan röntgensjuksköterskor eller 

vårdpersonal gentemot kontaktbara patienter med någon form av psykisk ohälsa eller 

personlighetsförändring (akuta patienter med hjärnskador, äldre patienter i tidigt stadium av 

demens, onkologpatienter under pågående cancerbehandling). 

 

Exklusionskriterier: artiklar och uppsatser som handlade om vårdpersonalens/ 

röntgensjuksköterskans bemötande av gravt handikappade, okontaktbara personer med psykisk 

ohälsa/personlighetsförändringar, äldre vuxna i sent demensstadium, patienter med 

missbruksproblem. 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning 

_________________________________________________________________________ 

Syftet med sökningen: riskfaktorer som kan framkalla våld och aggression vid möte med 

patienter med psykisk ohälsa/personlighetsförändringar och hur vårdpersonal kan förutse 

och hantera dessa situationer. 

___________________________________________________________________________ 

CINAHL  2016 09 02 

___________________________________________________________________________ 

Söknr   *)                Söktermer                          Antal träffar                       Antal valda 

 

1  CH        violence               19720                   0 

2 CH  aggression   4531    0 

3 CH  #1 AND #2   1490    0 

4 CH  nursing staff   11021    0 

5   #4 AND #3   65    7 

6 CH  nurse    164319   0 

7 CH  predict AND #2 AND #6 14    2 

___________________________________________________________________________ 

1 CH  mentally ill   1753    0 
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2 CH  older    69841    0 

3 CH  older adults OR #2  71761    0 

4   #1 AND #3   59    1  

___________________________________________________________________________ 

1 CH  patient care   85729    0 

2 CH  radiology AND #1   309    0 

3 CH  staff perspective AND #2  1    1 

___________________________________________________________________________1

 CH  forensic   3720    0 

2 CH  patient    625242   0 

3 CH interaction AND #1 AND #2  28    1 

4 CH  cancer AND #2  59926    0 

5 CH  violent behaviour AND #4 3    1  

6 CH  communication AND #4 3098    0 

7 CH  emotional distress AND #6 33    1 

___________________________________________________________________________ 

               Totalt: n = 14  

* CH – CINAHL headings i databasen CINAHL 

 

Dataanalys 

De tolv utvalda artiklarna hade kvalitativ metodansats och ansågs vara mest lämpliga för att 

besvara forskningsfrågan. I två studier användes kvantitativ metod för att utarbeta frågeformulär 

för intervjuer men deras resultat baserades på kvalitativa intervjuer. Kvalitetsgranskning av 

artiklarna gjordes enligt Willman et al. (2012) för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Stor 

vikt lades vid att diskutera validiteten av en studie med avseende på i vilken utsträckning 

forskare följer metoden. Granskningsprotokollet innehöll 11 punkter med tillhörande underfrågor 

(Bilaga 1). 

 

För att bedöma en kvalitativ studies kvalitet användes termerna: rigorös, pålitlig, trovärdig, 

tillförlitlig, Willman et al. (2012). Artiklarna bedömdes som rigorösa om de beskrev nästan alla 

punkter i granskningsprotokollet på ett bra och vetenskapligt sätt. Artikelns kvalitéstatus 

bedömdes som pålitlig om den saknade beskrivning av en eller två punkter i 

granskningsprotokollet samt om urvalsstorleken var mindre än 30 deltagare. En artikel fick 

kvalitéstatus trovärdig för att det var djupa och omfattande reflektioner av bara en sjuksköterska 

men hon hade lång erfarenhet av att jobba på akutmottagningen och var välbekant med 

forskningsmiljön. 
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Tabell 3. Översikt över studier som ingår i resultatet (n = 12). 

Författare 
år 

land 

Typ av studie Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet 

Angland 

(2014) 

 

Irland 

Kvalitativ 

intervjustudie  
12 sjuk- 

sköterskor från 

akut- 
mottagningen 

Att fastställa 

sjuksköterskors 

uppfattningar om de 

faktorerna som orsakar 

våld och aggression på 

akutmottagningar 

Det beskrivs vårdmiljö-, 

organisations och 

kommunikations faktorer 

som bidrar till våld och 

aggression på akut- 

mottagningar 

pålitlig 

 

 

Björkdahl 

et al. 
(2013) 

 
Sverige 

 

Icke randomiserad 

prospektiv studie 

med innan och efter 

intervention 

jämförelse, 

kvalitativ 

 

854 anställda 

inom psykiatrisk 

vård svarade på 

13 frågor innan 

träning och 260 

anställda  
svarade på samma 

frågor efter 

träning 

 

Att jämföra personalens 

förmågor att bemöta 

aggressiva patienter 

och hantera situationer 

i samband med detta 

före och efter träning 

enligt Bergenmodellen 

 

Bergen träningsmodellen 

beskrivs med praktiska råd 

till vårdpersonal i bemötande 

och hantering av aggressiva 

patienter och situationer 

vilket etablerar säkert och 

tryggt arbetsklimat 

 

rigorös 

 

Chapman  

et al.,  

(2009) 

Australien 

 

Fallrapport, 

involverar både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

datainsamlings- 

metoder 

 

130 fråge- 

formulär samlades 

och 20 intervjuer 

genomfördes 

under år 2006 

 

Att beskriva faktorer 

som sjuksköterskor 

identifierar som 

varningssignaler för 

möjligt arbetsplatsvåld 

 

 

Det bekräftades fem typer av 

signaler som talar om 

kommande aggression som 

beskrevs i tidigare studier 

och fyra faktorer till 

diskuteras  

 

rigorös 

 

 

Duxbury 

 et al., 

(2013) 

 

UK 

 

Semi- 

strukturerade 

individuella 

intervjuer, 

kvalitativ  

 

8 vårdpersonal  
6 anhöriga till 

äldre personer 

med demens 

 

Att undersöka 

vårdpersonalens och 

anhörigas perspektiv på 

patienternas aggression 

i demensenheterna 

 

Det finns tre modeller som 

kan beskriva orsaker till 

aggressivt beteende: intern, 

extern och kommunikativ  

 

pålitlig 

 

 

Gildberg  

et al. 

(2012) 

 

Danmark & 

Irland 

 

307 timmar 

observations studie, 

48 timmar av 

informella 

intervjuer och  

7 semistrukturerade 

intervjuer, 

kvalitativ 

 

14 sjuk- 

sköterskor 

12 social och 

hälsovården 

assistenter,  

2 vårdbiträde,  

1 social- arbetare,  

2 studenter 

 

Att undersöka 

relationer mellan 

rättspsykiatrisk 

vårdpersonal och 

patienter med psykisk 

ohälsa och undersöka 

vad är det som är 

viktigt för 

vårdpersonalen i dessa 

interaktioner. 

 

Det är viktigt att lyssna och 

skapa något positiv för att 

etablera pålitliga relationer, 

motivera patienter och 

skydda de från för mycket 

intryck. Humor ska användas 

på korrekt sätt. 

Säkerhetstänkande för 

personalen. 

 

pålitlig 
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Grube 

(2012) 

 

Tyskland 

Intervjustudie 

kvalitativ 
388 cancer- 

patienter 
Att samla in uppgifter 

om frekvens, karaktär 

och faktorer kring 

våldsamt beteende av 

onkologpatienter samt 

att undersöka om detta 

beteende kan orsakas 

av tidigt 

behandlingsavbrott 

Riskfaktorer för aggressivt 

beteende hos onkolog- 

patienter. Nervös utmattning 

framkallar aggressiva 

reaktioner som motstånd till 

sorgen. Vårdpersonalen kan 

sätta gränser för krävande, 

manipulativa och aggressiva 

patienter och be dem bete sig 

mer lämpligt 

rigorös 

 

 

 

Hahn & 

Halfens 
(2012) 

 

Schweiz 

 

Retrospektiv 

tvärsnitts- 

studie 

genomfördes under 

2007, 

kvalitativ 

 

2495 vårdpersonal 

deltog. 

 

Riskfaktorer för att 

vårdpersonalen 

upplever PVV (patient 

and visitor violence). 

 

Riskgruppen för PVV - 

patienter äldre än 65 år. 

Vårdpersonal på akut- och 

intensivvårdavdelning, 

uppvakning, röntgen och 

öppenvård upplever PVV 

dubbelt så mycket som 

vårdpersonal på 

vårdavdelning 

 

rigorös 

 

 

Kvåle 

(2007) 

 

Norge 

 

Djupa intervjuer, 

kvalitativ studie 

 

20 inne- 

liggande patienter 

med olika cancer 

diagnoser och 

olika prognoser 

 

Att undersöka vilka 

kommunikativa behov 

har cancerpatienter 

 

Praktiska råd om 

kommunikation mellan 

vårdpersonal och 

onkologpatienter 

 

pålitlig 

 

Patton 
(2006) 

 

Irland 

 

Beskrivande 

kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

37 artiklar 

användes för att 

formulera 

intervjufrågor. 
6 vårdpersonal 

intervjuades 

 

Lyfta upp RO-tekniken 

(Reality Orientation) 

som en bra redskap i 

omvårdnad av äldre 

personer med psykisk 

ohälsa 

 

Vårdpersonal kan använda 

RO tekniken för att öka 

patientens medvetenhet om 

miljön, minska förvirring och 

olämpliga beteenden hos 

personer med demens 

 

pålitlig 

 

Powley 

(2013) 

 

UK 

 

Kvalitativ studie 
 

 

Sjuksköterska på 

akut- 

mottagning 

 

Analysera varför 

våldsamma situationer 

uppkommer och 

identifiera vilka 

strategier sjuk- 

sköterskor kan använda 

för att förutse 

aggression. 

 

Signaler som kan leda till 

aggression och vad 

vårdpersonal kan göra för att 

ta kontroll över situationer 

med aggressivitet 

 

trovärdig 

 

 

Pryor 
(2004) 
Australia    

 

One-to-one 

preparerade 

intervjuer, 

kvalitativ studie 

 

Intervjuades 
28 sjuksköterskor 

från 10 sjukhus i 5 

stora städer 

 

Att identifiera vilka 

signaler sjuksköterskor 

läser av för att förutse 

aggressivitet hos 

 

Det beskrivs fem typer av 

signaler från patienten som 

tecken på kommande 

aggressivitet 

  

pålitlig 
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personer med förvärvad 

hjärnskada 
  

 

Stone & 

Clayton 

(2010)  

 

Australien 

 

Kvalitativ 

undersökning av 

nuvarande anställda. 

 

107 sjuk- 

sköterskor från 

barnavdelning, 

vuxen psykiatri 

och barnpsykiatri  

 

Att undersöka om typ 

och nivå av aggression 

skiljer sig beroende av 

patientens kön eller 

diagnos; orsaker till 

aggression 

 

Olika typer och nivåer av 

aggression klassificeras och 

olika korrelationer mellan 

kön, diagnos och typ och 

nivå av aggression beskrivs 

  

rigorös 

 

 

Enligt Friberg (2012), måste de utvalda studierna läsas igen för att förstå helheten. Resultat av 

kvalitativa studier presenteras som teman eller kategorier. Innehållet i artiklarna sorteras i de 

aspekterna som handlar om samma sak under en lämplig rubrik. Under dessa rubriker refereras 

det sedan till olika studier för att ge läsaren förståelse för området. 

 

De utvalda tolv artiklarna lästes en gång till av båda författarna, huvudfynd analyserades 

noggrant och delades upp i tre resultatkategorier: faktorer som kan orsaka aggressiva situationer, 

signaler från patienten som vårdpersonalen ska vara uppmärksam på, praktiska råd vid 

bemötande för att undvika eller kunna hantera aggressiva situationer och kommunicera på bra 

sätt. Innehållet i artiklarna sorterades i de kategorierna (tabell 4). 

 

Etik 

 

Examensarbete utfördes som en litteraturöversikt och eftersom alla inkluderade artiklar och 

uppsatser hade rapporterat godkännande från etiska nämnder eller via etisk nämnd konstaterades 

att inget godkännande behövs, finns det inga etiska betänkligheter för arbetet. 
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Resultat 

Tabell 4. Översikt över resultatkategorier. 

 Faktorer som 

kan orsaka 

aggressiva 

situationer 

Signaler från 

patienter som 

vårdpersonal ska vara 

uppmärksam på  

Praktiska råd vid bemötande 

för att undvika eller kunna 

hantera aggressiva 

situationer och 

kommunicera på bra sätt 

Angland et al. (2014) X  X 

Björkdahl et al. (2013)   X 

Chapman et al. (2009) X X  

Duxbury et al. (2013) X  X 

Gildberg et al. (2012)   X 

Grube (2012) X  X 

Hahn et al. (2012) X   

Kvåle (2007)   X 

Patton (2006) X  X 

Powley (2013) X X X 

Pryor (2004)  X  

Stone et al. (2010)  X X  

 

Faktorer som kan orsaka aggressiva situationer 

Björkdahl, Hansebo & Palmstierna (2013) antyder att våldsamt beteende av patienter är ofta ett 

resultat av ett samspel mellan inre och yttre faktorer. Det finns tre faktorer som beskriver orsaker 

till aggressivt beteende (Chapman, Perry, Styles & Combs, 2009; Duxbury, Pulsford, Hadi, & 

Sykes, 2013; Stone, McMillan, Hazelton & Clayton, 2011):  

● interna (fokuserar på patientens individuella egenskaper sådana som ålder, kön, diagnos, 

missbruk) 

● externa (vårdmiljöfaktorer sådana som överfyllda väntrum, saknad av privat utrymme, 

under- och överstimulans, avdelningens design och rutiner)  
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● kommunikativa (med betoning på bemötande och interaktioner i olika vårdsituationer). 

Interna riskfaktorer innefattar sjukdomsförlopp (psykisk ohälsa, personlighetsförändringar, 

organisk hjärnskada, personer som blir inlagda ofta), patientens personlighet, förvirring, panik 

när de inte känner igen sin omgivning, frustration över att inte förstå vad som händer omkring 

och inte kunna förklara hur de känner, nedsatt kognitiv förmåga, ständigt sängliggande, starka 

känslor av hjälplöshet eller underkastelse, patienter äldre än 65 år, (Chapman et al., 2009; Grube, 

2012; Hahn et al., 2013, Patton, 2006, Stone et al., 2011). Patienter med schizofreni och bipolär 

sjukdom är signifikant mer aggressiva än patienter med andra personlighetsstörningar. Patienter 

med schizofreni är mer benägna till verbal än fysisk aggression (Stone et al., 2011). 

Onkologpatienterna kan också visa ett aggressivt beteende när de befinner sig i icke slutfas av 

sjukdomen och om de var för tidigt utsläppta från sjukhuset. Nervös utmattning av de patienterna 

framkallar aggressiva reaktioner som ett sätt att motstå sorgen (Grube, 2012). 

 

Det finns också externa faktorer i vårdmiljön runt omkring patienten och deras anhöriga som kan 

framkalla våldsamma situationer. Det kan röra sig om till exempel resurser (långa väntetider, 

personalens erfarenhet och kunskapsnivå), utrymmesbrist och trångt i väntrummen, andra 

patienter i samma vårdsal och avdelningens miljö, problem med logistiken och transporten av 

patienter och säkerhetsbrister. Väntetiden var den högsta bidragande orsaken till våld och 

aggression (Angland, Dowling, & Casey, 2014; Chapman et al., 2009; Stone et al., 2011). Hahn 

et al., 2013 understryker också att vårdpersonal på akutmottagning, öppenvård, 

intensivvårdsavdelning, uppvakning, röntgenavdelning upplever PVV (Patient and Visitor 

Violence) dubbelt så mycket jämfört med vårdpersonal på vårdavdelningar.  

 

Kommunikativa faktorer såsom att vara ärlig med patienter och deras anhöriga var viktiga i 

stressiga situationer. Patienterna är rädda och sårbara i många undersökningssituationer och 

personalens attityd och kommunikationsstil är en viktig faktor vid interaktioner med patienter 

(Angland et al., 2014; Chapman et al., 2009). Att etablera en empatisk kontakt med patienten är 

centralt för att undvika våld och aggression. Det är viktigt att vårdpersonalen tränar kontinuerligt 

på olika tekniker som förbättrar deras kommunikationsförmåga. Det ökar självförtroende av 

vårdpersonalen när aggressiva situationer uppstår. Angland et al. (2014) framhäver att informera 

människor i väntrummet kan minska risken med aggression på grund av långa väntetider 

avsevärt. Enligt Stone et al. (2011) aggressionen kan uppstå som ett svar på vård, undersökning 
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eller andra vårdpersonalens interventioner. Separation av en patient från andra patienter 

framkallade mest våld. Både Duxbury et al., 2012 och Powley (2013) skriver att fysisk kontakt 

mellan vårdpersonal och patient, beröring vid sådana situationer som hjälp med att äta, klä på 

sig, hjälp med personlig vård eller hygien, kan ofta leda till en aggressiv akt från patientens sida. 

Powley (2013) påpekar att sjuksköterskestudenter och vårdpersonal som saknar kunskap och 

erfarenhet, befinner sig i riskgruppen för att bli utsatta för aggression från patienter. 

 

Signaler från patienter som vårdpersonal ska vara uppmärksam på  

Pryor (2005)  och Chapman (2009) beskriver fem typer av signaler på att patienten kan bli 

aggressiv. De signalerna kommer ofta i kombination med varandra. Vårdpersonal ska vara 

uppmärksam på om patienten pratar om sina problem eller pratar med sig själv, svär eller blir 

verbalt aggressiv och hotfull. Ändringar i rösten är viktigt att notera; volym (från att prata lite 

högre till att börjar skrika), ton (djupare, stadigare, tydligare, låg och kort), snabbt tal, patienten 

kan stöna, prata genom tänderna, mumla eller stressa fram orden, försöker ge order och ta över 

kommandot. Ändringar i patientens ansiktsuttryck; det blir förvridet, uttrycker oro, frustration, 

ångest, förvirring och rädsla, ansiktsfärg förändras, patienten börjar svettas, ögonen är ofta 

vidöppna och utstående, blicken blir stel, stirrande, bestämd och målinriktad. Beteende och 

kroppsspråk ändras; patienten blir ofta stel i kroppen, ibland rastlös, börjar skruva sig, vandrar 

runt, går av och an, marscherar eller travar, knyter hård nävarna eller försöker gripa hård om 

vårdpersonalen. Känslouttryck förändras; patienten blir frustrerad, stressad, orolig, rädd och 

desperat, olycklig, missnöjd med vården.  

 

Enligt Chapman et al. (2009) otillräcklig uppmärksamhet eller olämpligt beteende från 

personalens sida kan framkalla aggressivitet, särskilt om personalen är nedlåtande mot patienten 

eller besökare. Vårdpersonalens förmåga att förutse incidenter med aggression leder till att 

vårdpersonalen får större känsla av kontroll över situationen och mer arbetsglädje. 

 

 Powley (2013) beskriver samma signaler som Pryor (2004) och lyfter fram också sådana 

signaler som ökat retbarhet, kaotiska rörelser eller att patienten vägrar kommunicera, svarar inte 

på tilltal, drar sig tillbaka, har förvirrad tankegång, har koncentrationssvårigheter, har våldsamma 

inbillningar eller hallucinationer, uttrycker aggression verbalt eller med hjälp av gester. 
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Kvinnliga patienter är mer benägna till verbal aggression och att gå över från svordomar, skrik 

till mer fult och ilsket språk och hotfulla kränkningar. Manliga patienter däremot går över från 

verbal till fysisk aggression mot andra oftare än kvinnliga. Patienter med diagnosen psykos är 

mer benägna till verbal aggression än personer med depression eller bipolär sjukdom.  

Dynamiken bakom manlig och kvinnlig aggression är olika. När fysisk aggressionsnivå hos 

kvinnliga patienter ökar, minskar deras verbala aggressionsnivå. Detsamma gäller inte män. 

Detta är viktigt för vårdpersonal att veta för att förhindra utveckling av situationen till mer 

allvarlig aggressionsnivå (Stone et al., 2011). 

 

Praktiska råd 

Personcentrerad vård och strategier ska tillämpas kring personer med psykisk ohälsa och 

personlighetsförändringar för att hantera aggression. Det leder till större framgång än 

användningen av medicinering och fysiskt tvång, vilket måste användas under vissa 

omständigheter. För att hantera våldsamma situationer ska vårdpersonalen visa lugn, 

självkontroll, självförtroende, icke hotfullt kroppsspråk. Det rekommenderas att prata 

kontinuerligt med lugn röst, tydligt och enkelt för att undvika konflikt, be om att lägga ner 

vapnen, föreslå andra lugnande metoder (medicinering). Personalen ska förklara sina intentioner 

till patienten och andra, engagera en annan person i kommunikation för visa att denne bryr sig 

också om patienten, fråga om problemet, uppmuntra resonemang. Ibland är det bättre att backa 

och inte argumentera för att förhindra incident och styra bort aggressionen. Vårdpersonalen kan 

sätta gränser för krävande, manipulativa och aggressiva patienter och be de bete sig mer 

lämpligt, lugna ner patienten när den är upprörd och aggressiv. Säkerhetstänkande är viktigt, om 

situationen utvecklades till mer aggressiv och våldsam: håll avståndet, tänk på egen placering, 

flytta till säker plats och undvik att bli inträngd i ett hörn, tänk igenom hur du kan ropa på hjälp 

(Duxbury et al., 2013; Gildberg, Björkdahl et al., 2012; Bradley, Fristed & Haunsgaard, 2012; 

Grube, 2012; Powley, 2013).  

 

Gildberg et al. (2012) skriver i sin studie att småprat, humor, positiv stämning etablerar en 

förtroenderelation mellan vårdpersonal och patienter. Humor kan ha negativa sidor för att den 

kan misstolkas, förvirra och detta kan leda till konflikter. Användning av humor med patienter 

som har aktiv psykos eller är med i en konfliktsituation, är olämpligt, eftersom det kan eskalera 

situationen. Vårdpersonalen ska känna förtroende till patienten och “lyssna” på honom för att 
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kunna använda humor. Känslan av att vara hörd och förstådd utvecklar säkerhet och förtroende 

mellan patient och vårdpersonal. Vårdpersonal ska visa respekt och icke dömande attityder, vara 

ärlig och hålla det de lovar, alla patienter ska behandlas lika. Vårdpersonalen ska vara lyhörd och 

erbjuda praktisk hjälp, motivera patienter att göra rätt: om du gör “X”, då kan du göra “Y” sedan; 

skydda patienter från för mycket intryck som kan framkalla kaos, frustration och psykotiska 

tankar. 

 

För äldre patienter med demens kan RO-tekniken (Reality Orientation) tillämpas för att öka 

medvetande om omgivningen och minska förvirring, aggression och olämpligt beteende. Denna 

psykologiska teknik kan användas 24 timmar om dygnet, när patienten får orientering vid varje 

kommunikationstillfälle eller som gruppterapi när patienten får instruktioner i en grupp. RO-

tekniken kan förhindra att äldre med nedsatt kognitiv förmåga utvecklar dåliga vanor och hjälper 

patienter att ta hand om sig själva och bibehålla sin autonomi (Patton, 2006). Enligt Kvåle (2007) 

vill de flesta cancerpatienter undvika att tänka på cancer, de hittar meningen i nuet och vill att 

vårdpersonal pratar om vanliga saker som till exempel hobby och familjen. Vårdpersonal ska 

respektera patienternas val och därmed låta de ha kontroll över sina liv. Att kunna identifiera 

patienter som behöver kontakt med doktor, psykolog eller präst är också viktig. Grube (2012) 

tycker att sjukvården ska erbjuda terapi till cancerpatienter för att hjälpa de bearbeta sorg och 

minska aggressivitet. 

 

Enlig Powley (2013)  lyfter fram att även om vårdpersonalen inte blir skadad, rapportering av 

våldsamma incidenter är viktig för framtida studier. Genom att reflektera över dessa situationer 

kan vårdpersonalen få en ny kunskap, förbättra sina praktiska färdigheter och förbereda sig för 

liknande händelser. Återkommande träningar och personalutbildningar är viktiga för att bearbeta 

olika situationer och scenario.  

 

Svenska forskarna Björkdahl, Hansebo & Palmstierna (2012) beskriver en tillämpning av norsk 

så kallade Bergen-träningsmodellen på psykiatriska avdelningen vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge. Bergen-modellen är en förebyggande utbildningsmodell som 

grundar sig på tre väsentliga personalfaktorer: positiv inställning, känslomässig balans och 

fungerande ordning. Traditionellt sett har alla utbildningar handlat om självförsvar, 

fasthållningstekniker och kontroll eller medicinering av patienterna. De nuvarande 
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internationella rekommendationerna säger att snarare proaktiva än reaktiva strategier bör 

dominera. Björkdal et al. (2012), precis som Gildberg et al. (2013) och Powley (2013), påpekar 

att positiv inställning baseras på förståelse av patientens beteende och humanistisk och icke 

fördömande syn på patienter. Känslomässig balans innebär att vårdpersonalen ska bemästra sin 

egen rädsla och aggressivitet, förmedla lugn och trygghet, sätta gränser och lugna ner patienten. 

Fungerande ordning skapar trygghet och god struktur. Duxbury et al. (2013), Stone et al. (2010) 

och Angland et al. (2014) benämnar det som externa faktorer i patientens vårdmiljö. 

 

Björkdahl et al. (2012) lyfter också fram vikten av teamarbete kring patienten. Det ska inte ske 

genom hierarkisk kommunikation med dominerande personer utan genom en respektfull dialog 

där allas röster hörs. Det är viktigt att teamledaren är en känslomässigt mogen person som 

arbetar för ett väl fungerande samarbete mer än att tillfredsställa egna personliga behov som 

ledare. Precis som Duxbury et al. (2013), skriver Björkdahl et al. (2012) att patientens 

delaktighet och personcentrerad vård ska stå i fokus. Personalen måste lära sig att 

uppmärksamma riskfaktorer i ett tidigt skede, ta fysisk kontroll över en våldsam situation samt 

förhindra skador och kommunicera med patienten under och efter händelsen.  

 

Personal som utbildats enligt Bergen-modellen, till skillnaden från personal som inte genomgått 

utbildningen, upplevde bättre arbetsklimat genom att implementera tydliga regler för patienter, 

försöka förstå varför patient uppträder aggressivt, bevara lugnet i aggressiva situationer, ta beslut 

snabbt och agera tidigt innan situationen utvecklas till mer aggressiv. Personalens förmåga att 

skapa en förtroenderelation med patienten och samarbeta i ett team med kollegor förbättrades 

också (Björkdahl et al., 2012).  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Denna studie utfördes som en allmän litteraturöversikt. Den modellen lämpar sig för att 

kartlägga kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område eller inom vårdpersonalenes 

verksamhetsområde och passar för studier med kvalitativ utgångspunkt (Friberg, 2012). 

Författarna valde allmän litteraturöversikt för att med grund i litteraturen hitta praktiska råd som 

röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal kan använda för att bemöta patienter med psykisk 
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ohälsa/personlighetsförändringar och kunna förebygga och hantera situationer med aggression 

och våld. En av studiens styrkor är att författarna systematiskt följde den valda metoden i alla 

steg enligt Willman et al. (2012), vilket ledde till att studiens syfte besvarades. 

 

Det var några svårigheter i början med att formulera tema och begränsa forskningssyfte och 

population. Författarna ville ta fram både praktiska råd i bemötande av patienter med psykisk 

ohälsa, dementa, cancerpatienter och studera hur personalens förmågor och kunskap påverkar 

mötet med patienter med dessa patienter. Under litteratursökning framkom ett examensarbete av 

Borin & Frandsen (2015) som handlade om hur personalens förmågor och kunskap påverkar 

möte med patienter med psykisk ohälsa. Då bestämde författarna sig för att avgränsa temat av 

arbetet till praktiska råd för röntgensjuksköterskor vid bemötande av dessa patienter.  

 

En annan svårighet var att formulera ett gemensamt begrepp för dementa i tidigt stadium och 

cancerpatienterna. Detta är en stor grupp patienter som röntgensjuksköterskor träffar på varje dag 

och enligt egen erfarenhet upplever författarna att de patienterna kan bli antingen svåra att 

kommunicera med eller de kan ofta visa verbal och även fysisk aggression. Det var väldigt 

viktigt för författarna att inkludera de patienterna i populationen och till slut begreppet patienter 

med personlighetsförändringar kom fram. 

 

Tolv artiklar analyserades och de gav författarna en känsla att informationsmättnad i frågan är 

uppnådd. Två studier var från Australien, tio från europeiska länder och två från Skandinavien 

vilket ger studien en extra poäng för att praktiska råd blir det anpassade till vården i Sverige. Till 

studiens styrka kan också räknas att de analyserade artiklarna var relativt nya, åtta artiklar var 

skrivna under de sista 6 åren och den äldsta artikeln var från 2004. Texterna speglade problemet 

som författarna ville undersöka.  

 

Enligt Willman et al. (2012) bör minst två personer, för att minimera subjektiviteten, oberoende 

av varandra, sortera, granska och kvalitetsbedöma resultaten utifrån förutbestämda kriterier. 

Författarna valde bort två artiklar som var litteraturöversikter och tog med bara kvalitativa 

studier med intervjuer eller egna erfarenheter för att höja arbetets reliabilitet. Analysen och 

kvalitetsbedömningen av de valda tolv artiklarna utfördes av båda författarna för att komma till 

ett gemensamt beslut angående artiklarnas kvalitet. 
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Studiens svaghet kan vara att bara en databas CINAHL användes av den anledningen att där 

hittades de flesta artiklarna som speglade senaste forskningen inom temat. Den andra svagheten 

kan vara att en kandidatuppsats användes i introduktionen och tre i diskussionen. Uppsatserna 

var pålitliga kvalitativa intervjustudier och bidrog till att ta in röntgensjuksköterskeperspektivet i 

arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få fram praktiska råd som röntgensjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kan använda vid bemötande av patienter med psykisk ohälsa och personlighets- 

förändringar för att förebygga och hantera situationer med aggression och våld. 

 

Studien kom fram till faktorer som kan orsaka aggressivitet hos patienter, signaler från patienten 

som röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal ska vara uppmärksamma på och praktiska 

råd som kan användas vid bemötande av patienter med psykisk ohälsa och 

personlighetsförändringar.  

 

Ström Norberg (2011) skriver om ett viktigt problem kring dementa på röntgen. Transporten till 

röntgen kan vara smärtsam och obehaglig för att dessa patienter ofta kommer med höftfraktur 

eller kontroll av höftfraktur. Förmågan att kommunicera är nedsatt och dessa patienter är ofta 

inte adekvat smärtlindrade. Detta medför en risk för aggression. Det går att läsa av tecken på 

smärta i ansiktsuttrycket på patienten och röntgensjuksköterskan ska vara uppmärksam på det. 

Beröring kan användas för att lindra smärta hos äldre patienter, så länge det sker på deras villkor. 

Ström Norberg (2011) betonar att röntgensjuksköterska ska visa uppmärksamhet, visa intresse 

och att ha ögonkontakt med patienterna. Detta kunde förhindra fragmentering, det vill säga att 

patienten inte förstod vad som stod på. Patton (2006) kallade det för RO-tekninken som bidrar 

till ökat välmående. En positiv attityd främjar en personcentrerad vård. Faran med en neutral 

attityd är att kontakten mellan röntgensjuksköterskan och patienten minskar, då är det svårt att 

identifiera kognitiv nedsättning hos patienter. Med små medel kunde röntgensjuksköterskor 

ändra sitt sätt att kommunicera, menar Ström Nordberg (2011) och då uppfattas som vänligare, 

kunnigare och mindre nedlåtande.  
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Gildberg et al. (2012) skriver att säkerhetstänkande är viktigt vid bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa och det bekräftar Boring & Frandsen (2015) i sitt examensarbete utifrån 

röntgensjuksköterskeperspektivet. Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd, vara på sin vakt, 

det behövs mer personal framför allt under kvällstid, det är viktigt med erfarenhet och utbildning 

om de psykiatriska tillstånden också. Röntgensjuksköterskor ska läsa remissen noga, läsa på vad 

diagnoser innebär, planera att undersökningen kan ta mer tid. Både Boring & Frandsen och 

Ström Nordberg skriver att röntgensjuksköterska ska behålla lugnet och tålamod, undvika att 

visa rädsla vid möte med patienter med psykisk ohälsa och personlighetsförändringar.        

 

Röntgensjuksköterska Valerie Grossman (2011) har i sin artikel en intressant reflektion om att 

vårdpersonal ibland kan göra svårhanterade patienter ännu svårare att hantera Det är viktigt att 

hitta “common ground” med patienten, skriver Grossman, något gemensamt som 

röntgensjuksköterskan och patienten kan fortsätta bygga kommunikationen på. Gildberg et al. 

(2012) kallar det en förtroenderelation. Tvinga patienten och ge order leder sällan till en 

genomförd undersökning. Grossman (2011) reflekterade om sin erfarenhet av att bemöta en 

patient som inte ville följa instruktionerna. Författaren märkte att kläderna var viktiga för 

patienten och började bygga upp sin kommunikation med patienten genom att inte göra 

någonting utan att fråga patienten först: “Får jag ta dina kläder och lägga på hyllan? Nu vill 

läkaren att du ska lägga upp din arm. Kan du hjälpa oss med det, tror du?” Patienten uppfattade 

det som en respektfull attityd och började samarbeta fint, var lugn och undersökningen 

genomfördes som den skulle. Kvåle (2007) påpekar också att vårdpersonal ska respektera 

patienternas val, låta dem bestämma och på så sätt låta de ha kontroll över sina liv. Duxbury et 

al., 2013 pratar också om att personcentrerad vård kan hjälpa vårdpersonal hantera aggression 

hos personer med personlighetsförändring.  

 

Precis som Kvåle (2007) och Grube (2012), påpekar Zamanzadeh et al., (2014) vikten av bra 

kommunikationsförmåga och tillräckligt med kunskap om hur cancer påverkar kroppen, själen 

och det sociala livet hos patienten. Visa omtanke och uppmärksamhet är en grundläggande 

nycklar i en personcentrerad kommunikation. Både Zamanzadeh och Kvåle lyfter fram att 

onkologpatienter får obehagliga känslor och tankar om döden, därför bör fokus i 

kommunikationen flyttas till normala, vanliga, saker för att lindra den känslomässiga stressen.  
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Sheldon (2011) skriver att det finns ett specifikt utbildningsprogram för vårdpersonal så att de 

kan förbättra sin kommunikationsförmåga med onkologpatienterna. Effekterna av utbildningen 

var att vårdpersonalen tillät patienter prata mer oavbrutet och kommunicerade på mer empatiskt 

sätt, uppmuntrade patienterna och hade mer optimistiska uttalanden. Enligt Ström Nordberg 

(2011) behövs det träningsprogram, individuella vårdplaner och klinisk handledning för att 

röntgensjuksköterskor skulle ändra sina attityder gentemot dementa patienter och patienter med 

krävande beteende.  

 

Björkdahl et al. (2012) beskrev vikten av Bergen-modellen för att träna personalen på 

psykiatriska avdelningar att förutse och hantera situationer där hot och våld förekommer. Shahad 

(2015)  i sitt examensarbete påpekar att Bergen-modellen kan vara användbar inte bara för att 

träna vårdpersonal inom psykiatri utan också inom andra vårdenheter. Vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga, arbetsklimat och beslutskapacitet i hotfulla situationer förbättras. Det 

är viktigt att förankra teoridelen med praktiska övningar i en grupp och träna regelbundet utifrån 

olika våldsscenarion. En röntgensjuksköterska som har gått på ett träningsprogram kan ta på sig 

en ledande roll vid aggressiva situationer. 

 

Brask & Birkelund (2014) beskriver röntgensjuksköterskors arbetsmiljö som modern och 

teknisk. Röntgensjuksköterskans arbete innebär korta patientmöten, bestående av administrativ 

vård (läsa remiss och dokumentera), personcentrerad omvårdnad och krav på att ta bra bilder. I 

remissen kan det saknas viktig information, t ex om patientens psykiska tillstånd eller andra 

funktionshinder. Röntgensjuksköterskorna ansvarar över avancerad teknisk utrustning och 

samtidigt uppmanar patienten att samtala, delta och samarbeta. Brask, & Birkelund (2014) 

hänvisar till den norska radiologen Kirsti Loeken som påstår att personalen på 

röntgenavdelningen är så resultatorienterad att det finns en stor risk att de glömmer personen 

som undersöks. Därför menar Brask, & Birkelund (2014) återigen att det är viktigt att tänka på 

personcentrerad vård på röntgenavdelningen och ha en holistisk syn på patienten, betrakta 

patienten som en människa och inte ett personnummer i en dator eller ett avdelningsnummer, 

eller en diagnos. 
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Slutsats 

 

Studien uppfyllde syftet. Inom vårdvetenskap är bemötande och bemötandestategier en 

grundsten inom utbildningen men inom radiografi skrapas det bara på ytan under 

omvårdnadskurserna. Uppsatsen har ett värde genom att sammanställa olika copingstrategier. 

Mängder av praktiska råd för röntgensjuksköterskor angående bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa och personlighetsförändringar sammanställdes. Behovet av kontinuerlig 

utbildning och träning av röntgensjuksköterskor i olika situationer med efterföljande reflektioner 

lyftes också fram. Resultatet kan användas till att förbättra röntgensjuksköterskors kunskaper om 

varför aggressiva situationer uppstår och hur vårdpersonal kan undvika eller hantera dem. Den 

kunskapen behövs dagligen i röntgensjuksköterskans arbete. I dagens utbildning för 

röntgenssjuksköterskor finns det, enligt författarna, kunskapsluckor vad gäller bemötande av 

dessa patienter. Verksamhetsförlagd utbildning på psykiatrisk avdelning skulle vara bra för att 

skapa erfarenhet och kunskap inom området. Studien kan bidra till att se patienter med psykisk 

ohälsa och personlighetsförändringar på holistiskt sätt och tillämpa personcentrerad vård för att 

förmedla bra omsorg som alla patienter har rätt till. 
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Bilaga 1 

Frågor som användes vid kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Willman et al., 2012):  

● Är syftet med forskningen tydligt angivet? Vad försöker forskarna förstå och är detta 

viktigt och relevant? Är problembeskrivningen tydlig och anknyter den till tidigare 

forskning? 

● Är det lämpligt för att använda kvalitativ metod för att uppnå detta syfte? Försöker 

forskarna förstå eller belysa undersökningspersonernas subjektiva upplevelser, 

erfarenheter eller uppfattningar? Vilken kvalitativ metod har forskaren valt? 

● Framgår det av beskrivningen i artikeln/studie hur urvalet gjorts och varför? Framgår det 

att urvalsstorleken är lämplig och rättfärdigas den av resultatet. Var urvalsstrategin 

lämplig i förhållande till studiens syfte? Var urvalet strategiskt med hänsyn till det 

undersökta fenomenet/studiens syfte? 

● Framgår det om och i så fall varför undersökningspersoner avstått från deltagande? Kan 

bortfallet ha betydelse för studiens resultat? 

● Var utfördes datainsamlingen och varför valdes den miljön? 

● Hur samlades data in och varför? Modifierades datainsamlingsmetoden under arbetets 

gång och anges det i så fall varför? 

● Ät datainsamlingstekniken lämplig i förhållande till forskningsfrågan? Har forskaren 

använd t.ex. intervju, video eller observation? På vilket sätt har forskaren påverkat datas 

utformning? 

● Framgår det tydligt hur analysen gått till? Kan läsaren, till exempel, följa en redovisning 

av hur kategorier och teman växt fram under analysarbetets gång? Är analysarbetets 

beskrivning tydlig och rimlig? Är analysens resultat tydligt förklarat i data? 

● På vilket sätt har man kontrollerat analysens tillförlitlighet? På vilket sätt redovisas att 

alla data ingått i analysen, att inga data lämnas utanför eller inte “passat in”? 

● Har forskarna granskat och diskuterat sin egen roll i forskningsarbetet?  Diskuteras 

möjligheterna till påverkan (bias), exempelvis vilken betydelse forskarnas förståelse har, 

i såväl datainsamlingsprocessen som analysarbetet?  

● Framgår det tydligt vad resultatet av forskningen är och verkar resultatet rimligt och 

välgrundat? Finns det tillräckligt med data som stöd för slutredovisningen? 


