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Sammanfattning   

Arbetsrelaterat hot och våld är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården som kan
leda till konsekvenser för den enskilde sjuksköterskan såsom stressrelaterade tillstånd
och sjukskrivning. Sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården är ofta
ensamma  vid  patientbesök  och  därför  extra  utsatta.  De  möter  också  patienter  med
skiftande ohälsa och vårdbehov som befinner sig i olika miljöer och behöver hantera
oväntade  situationer  som  kan  uppstå.  Tidigare  forskning  gällande  upplevelsen  av
arbetsrelaterade hot- och våldssituationer är ofta inriktade på akut- och psykiatrisk vård
medan den kommunala hälso- och sjukvården är ett begränsat utforskat område. Syftet
med studien är därför att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld i
den kommunala  hälso- och sjukvården.  Åtta  kvalitativa  intervjuer  genomfördes  med
sjuksköterskor  som  arbetar  inom  kommunal  hälso-  och  sjukvård.  Analys  av
datamaterialet  gjordes  därefter  utifrån  en  kvalitativ  innehållsanalys  med  en
livsvärldsteoretisk  ansats.  Ur  analysmaterialet  framkom  fyra  kategorier:  utsatthet,
maktlöshet, vårdrelationen och trygghet samt temat  vara utsatt men också vårdande i
svåra situationer.  Resultatet av studien visar att sjuksköterskornas upplevelser av hot
och våld  innefattar  möten  med  patienter  och  anhöriga  men  också  i  den  omgivande
miljön,  särskilt  kvälls-  och nattetid.  I  situationerna får sjuksköterskorna använda sin
intuitiva  förmåga  för  att  hantera  och  bemöta  hotfulla  och  aggressiva  patienter.
Vårdrelationen påverkas också och sjuksköterskorna kan känna en maktlöshet när de
inte når fram till patienterna i mötet. Sjuksköterskorna anser också att det är viktigt med
stöd och reflektion  för  att  hantera  situationer  som uppstått  och få  en  beredskap för
liknande situationer  i  framtiden.  Ytterligare forskning inom kontexten behövs, enligt
författarna.

Nyckelord:  hot,  våld,  upplevelse,  sjuksköterska,  kommunal  hälso-  och  sjukvård,
utsatthet, vårdrelation, stöd.  
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INLEDNING

Hot och våld är ett  vanligt  förekommande problem inom sjukvården idag vilket  har
gjort att författarna valt att fördjupa sig i sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter
av hot och våld i den kommunala hälso- och sjukvården. Författarna anser att det är ett
angeläget forskningsområde eftersom allt fler svårt sjuka patienter vårdas på särskilda
boenden och i sina egna hem idag. Sjuksköterskor som varit med om situationer med
hot och våld kan drabbas av allvarliga konsekvenser som stressrelaterade tillstånd och
långvarig  sjukskrivning.  Hotfulla  situationer  förekommer  i  den  kommunala
verksamheten och sjuksköterskan behöver få stöd och kunskap om hur situationerna ska
hanteras på bästa möjliga sätt. För att kunna möta de utmaningar som finns i vården
idag krävs det att den kommunala sjuksköterskan besitter goda kunskaper och förmågor
för att kunna hantera svåra situationer där det också kan finnas inslag av hot och våld.
Sjuksköterskan  behöver  vara  flexibel  och  ha  en  god  beredskap  för  att
omvårdnadssituationer kan skifta beroende på individen och omgivningen runt omkring.
Faktorer  som när  ohälsa  påverkar  vardagen  och  den  kommunikativa  förmågan  hos
patienten,  samt en stressfylld vårdmiljö ökar riskerna för att hotfulla och våldsamma
situationer  ska  uppstå.  Att  bli  utsatt  för  hot  och  våld  kan  framkalla  känslor  som
likgiltighet och en minskad empatisk förmåga i framtida möten med patienter samt leda
till  sjukskrivning och stressrelaterade tillstånd hos den drabbade. Den som har blivit
utsatt  för  hot  och  våld  kan  bära  med  sig  känslor  som  oro  och  rädsla  vilket  i
förlängningen riskerar att få konsekvenser för den egna hälsan. Eftersom det finns få
specialistutbildade sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård har författarna
valt att använda begreppet sjuksköterska i detta examensarbete.

BAKGRUND

Kommunal hälso och sjukvård

Hemsjukvård beskrivs enligt Socialstyrelsen (2008, ss. 14-15) som hälso- och sjukvård
när  den  utförs  i  hemmet  inom  både  särskilt  och  ordinärt  boende.  Särskilt  boende
innefattar flera former av olika boenden, som är anpassade för äldre med stora vård- och
omsorgsbehov.  Hemsjukvård  kan också  utövas  i  daglig  verksamhet  och  medicinska
insatser  ska ges  över  en  sammanhållen  tid.  Det  är  Ädelreformen,  som genomfördes
1992,  som  fastställde  kommunernas  ansvar  för  hälso-  och  sjukvård  av  äldre  och
personer  med  olika  funktionsnedsättningar  samt  rehabilitering  och  serviceinsatser
(Josefsson & Ljung 2010,  ss.  16-17).   Politikerna  har  det  övergripande ansvaret  för
hemsjukvårdens  organisation  och  resursfördelning.  Ansvaret  för  hur  hälso-  och
sjukvården  är  uppdelat  mellan  landsting  och  kommuner  regleras  i  Hälso-  och
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). En utveckling har skett mot att en mer avancerad hälso-
och sjukvård bedrivs i hemmet och fler personer får också hemsjukvård. 

Hemsjukvården kan delas upp i avancerad hemsjukvård, dit räknas till exempel palliativ
vård  som  är  ansluten  till  sjukhuset,  samt  basal  hemsjukvård,  som  är  ansluten  till
primärvården.  Denna  del  av  hemsjukvården  omfattas  av  både  ordinärt  och  särskilt
boende och kan också innebära kvalificerad vård till svårt sjuka. Sjuksköterskans arbete
i kommunal hälso- och sjukvård innebär enligt Socialstyrelsen (2008, s. 25) bland annat
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ansvar  för  att  tillgodose  det  basala  och  specifika  omvårdnadsbehovet  hos  patienter
genom att organisera, leda, samordna och prioritera omvårdnadsarbetet samt utbilda och
informera.  Sjuksköterskan  ska  också  konsultera,  planera  och  samverka  med  andra
professioner. I distriktssköterskans arbete ingår särskilt att identifiera ohälsa och arbeta
preventivt och hälsofrämjande.

Livsvärlden 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) definierar livsvärlden som den egna världen av
upplevelser som alla individer bär med sig. Den handlar om det sätt vi förstår oss på
varandra, oss själva och allt annat som sker runtomkring oss. Livsvärlden är världen
såsom den erfars av individen och den handlar om hur individen upplever tillvaron. Det
som kan kännas viktigt för en människa kan vara oviktigt för en annan. Det handlar om
hur upplevelsen är  för  den enskilde  individen och det  är  det  som är  det  intressanta
utifrån ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 128-129). Syftet med
livsvärldsperspektivet är att se individen i det sammanhang hon befinner sig i. Dahlberg,
Todres och Galvin (2009, s. 66) menar att individens existens är komplex och vi måste
se människan i det sammanhang hon befinner sig i. De beskriver att individens livsvärld
påverkas  av  allt  som  sker  och  som  har  skett  runt  omkring  henne.  Hälsa,  ohälsa,
andligheten, den fysiska kroppen och intellektet är alla viktiga delar som hör ihop och
som inte kan förstås enskilt (Dahlberg et al, 2009, ss. 66-67). 

Vårdrelationen

En vårdrelation handlar, oavsett tidsomfattningen, om att skapa möten som är vårdande
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). Detta sker mellan sjuksköterskan och patienten och
kan beskrivas  som vårdande då hälsoprocesserna hos  patienten  stärks  och innefattar
någon form av mellanmänskligt samröre dem emellan. Professionellt engagemang, där
uppmärksamheten  är  riktad  mot  patienten  och  dennes  vårdbehov,  bör  känneteckna
vårdrelationen.  Enligt  Dahlberg  och  Segesten  (2010,  s.  211)  innebär  ett  möte  både
verbala delar men även kroppsspråket har en signifikant betydelse. Detta kan inkludera
hållning,  ögonkontakt,  tonfall  samt  beröring,  vilket  blir  extra  tydligt  i  ett  möte  som
innefattar  hot  och  våld.  När  patienter  på  grund  av  en  förändrad  livssituation  blir
beroende  av  sjukvården  kan  de  känna  sig  underlägsna  och  uppleva  en  känsla  av
maktlöshet.  Det  kan  exempelvis  vara  sjukdom där  den  kognitiva  förmågan  gradvis
försämras (Arbetsmiljöverket 2011, ss. 26-28). Detta kan i sin tur uppfattas som ett hot
mot den personliga integriteten och kan leda till frustration, upprördhet och hotfullhet.
Även upplevelsen av att inte känna sig delaktig och att patienten upplever att det fattats
felaktiga beslut kan kännas kränkande vilket kan leda till  att  hot och våld riktas till
vårdpersonalen. Vårdrelationen inom vård och omsorg ska bygga på ett professionellt
förhållningssätt  som  innefattar  en  medmänsklig  människosyn  och  ett  empatiskt
bemötande präglat av respekt för patienten. Forskning visar att om vårdpersonalen inte
är medveten om eller har kunskap om det mellanmänskliga samspelet, ökar risken för
att  våldsamma  och  hotfulla  situationer  uppstår  (Menckel  & Viitasara  2002,  s.  382;
Carlsson 2007, ss. 30-31).

2



Definition av hot och våld

Hot  och  våld  kan  definieras  som en  handling  som leder  till  en  synbar  fysisk  eller
psykisk skada hos en annan människa (Josefsson & Ryhammar 2010, s. 110). Det finns
olika sätt att definiera hot och våld men gemensamt är att det handlar om handlingar
som överträder gränser för vad som är socialt tillåtet och lagligt. Inom vården handlar
hot ofta om muntliga eller skriftliga yttranden om fysiskt våld eller förstörelse. Hot kan
riktas  mot  en  eller  flera  vårdgivare  och  det  kan  handla  om  aggressiva  uttalanden,
sexuella  närmanden  eller  direkta  personangrepp  med  nedsättande  kommentarer
gentemot  vårdgivaren  (Arbetsmiljöverket  2011,  ss.  8-9;  Isaksson 2010 ss.  139-141).
Inom hälso-och sjukvården kan begreppet våld definieras som en aggressiv handling
eller ett beteende som leder till, eller har för avsikt att fysiskt eller psykiskt skada en
annan  människa  (Josefsson  &  Ryhammar  2010,  s.  110).  Exempel  på  våldsamma
handlingar kan vara slag, sparkar, att få tillhyggen kastade på sig, bli biten, spottad på
och så vidare (Arbetsmiljöverket 2011, s. 9). Inom äldreomsorgen visar en studie att det
varierar  mycket  vad  vårdpersonalen  definierar  som  våld  och  att  det  “ligger  i
betraktarens öga” vad som läggs i begreppet (Isaksson, Graneheim & Åström 2009, ss.
48-49).  I  en  annan  svensk  studie  (Åkerström  2002,  ss.  516-517)  beskriver
undersköterskor  och  sjuksköterskor  som  arbetar  inom  äldreomsorgen  händelser  där
patienter slåss och nyps. De menar att det inte är riktigt våld och det är inget som de
anmäler. Med en sådan tolerans mot våldsamma beteenden blir det svårt att definiera
vad som egentligen är hot och våld. Vårdpersonal som utsätts för hot och våld tar det
ofta  personligt  och  som  ett  misslyckande  hos  dem  själva  och  ursäktar  våldsamma
beteenden med att patienterna är sjuka (Isaksson et al 2009, s. 48).

Förekomst av hot och våld

Människor som blir utsatta för hot och våld reagerar olika men gemensamt för de flesta
är känslor som ilska, rädsla, oro och lidande (Menckel & Viitasara, 2002, ss. 379-380;
Isaksson et al 2009, s. 48; Åström, Karlsson, Sandvide, Bucht, Eisemann, Norberg &
Saveman, 2004, s. 413). Personal inom hälso- och sjukvården är en yrkesgrupp som har
mycket  direktkontakt  med människor  och löper  därför  en ökad risk för att  hamna i
utsatta situationer (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1993:2, s. 5).   Det kan
vara patienter som är oroliga och aggressiva vilket kan leda till  ett våldsutbrott  men
också närstående som agerar på ett hotfullt sätt. För den som blir drabbad av hot kan
följderna bli både fysiska, psykiska och ekonomiska. Enligt Arbetsmiljöverket (2011, s.
18) är cirka hälften av alla allvarliga yrkesskador orsakade av hot och våld och det är
främst anställda inom kommun och landsting som drabbas. Enligt statistik från 2010
gällde sex av tio anmälningar till arbetsmiljöverket hot och våld och i de flesta fallen
var sjuksköterskor involverade. I en undersökning från 2010 svarade 18 procent av alla
kvinnor  och  10  procent  av  alla  män  att  de  varit  utsatta  för  våld  eller  hot  på  sin
arbetsplats  (Arbetsmiljöverket  2011, s. 18). Forskning visar att  40 till  60 procent av
sjuksköterskor i den kommunala äldrevården någon gång varit utsatta för hot och våld
samt att 60 procent av de rapporterade anmälningar kommer från vårdsektorn (Josefsson
&  Ryhammar  2010,  s.  111;  Menckel  &  Viitasara,  2002,  s.  380).  Studier  visar  på
liknande siffror internationellt, i en australiensisk tvärsnittsstudie framkommer det att
40 procent av sjuksköterskor som arbetar med vård av äldre blivit utsatta för hot och
våld (Rodwell 2014, ss. 154-155). 
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Konsekvenser

Att bli utsatt för hot och våld skapar ofta negativa konsekvenser för den som drabbas.
Känslor som ilska, besvikelse, nedstämdhet, rädsla, att känna hopplöshet och frustration
är  vanligt  förekommande  hos  den som blivit  utsatt  (Isaksson et  al  2009,  ss.  48-50;
Menckel & Viitasara 2002, s. 379). Känslan av att inte ha kontroll över situationen i
kombination med att arbetet är stressigt skapar otillfredsställelse i arbetet. Att inte känna
tillfredsställelse på arbetet är en hög riskfaktor i att drabbas av utbrändhet. Forskning
visar att den som blivit  utsatt för hot och våld kan bli känslomässigt distanserad till
förövaren  vilket  kan  påverka  vårdrelationen  på  ett  negativt  sätt.  Patienter  med  ett
aggressivt  och  våldsamt  beteende kan upplevas  som hotfulla  vilket  kan  medföra  att
vårdgivaren går med en konstant oro och rädsla för att något obehagligt ska inträffa. Att
bära en sådan oro kan i det långa loppet ge både fysiska och psykiska konsekvenser
(Isaksson et al 2009 ss. 50-52; Åström et al 2004, ss. 413- 415). 

Föreskrifter  för  arbeten  där  det  förekommer  risk  för  hot  och  våld  regleras  i
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att
det finns skriftliga säkerhetsrutiner på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 1993, ss. 3-9). 
Enligt Arbetsmiljöverket kan, förutom arbetsuppgifterna i sig, riskerna för att bli utsatt
för arbetsrelaterat  hot och våld öka på grund av särskilda faktorer som ensamarbete,
kvälls- eller nattarbete, stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning samt bristande kunskap
och  erfarenhet  om  bemötande  och  konflikter  (Arbetsmiljöverket  2011,  ss.  24-25).
Forskning  visar  att  förekomsten  av  arbetsrelaterat  hot  och  våld  inom  hälso-  och
sjukvården  är  ett  ökande  problem  både  i  Skandinavien  och  övriga  världen.
Sjuksköterskor  och  hemtjänstpersonal  står  för  den  största  ökningen  och  detta  får
betydande konsekvenser både för den enskilde och övriga medarbetare på arbetsplatsen.
Trots  att  detta  blivit  ett  växande  problem  för  vårdsektorn  är  kunskaperna  om
arbetsrelaterat  våld begränsade och mörkertalet  stort  (Menckel & Viitasara 2002, ss.
376-380). 

PROBLEMFORMULERING

Vårdpersonal har en ökad risk för att utsättas för hot och våld i sitt arbete eftersom de
har  direktkontakt  med  människor.  Sjuksköterskor  i  den  kommunala  hälso-  och
sjukvården är extra utsatta då de ofta är ensamma i möten med patienter och händelser
med hot och våld kan därför få allvarliga konsekvenser. Det finns få studier som belyser
sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom kontextet. Patienter med komplexa
sjukdomsbilder  som vårdas  i  hemmet  ökar  och  sjuksköterskor  får  hantera  oväntade
situationer både i möten med patienter och i den omgivande miljön. Forskning visar att
den som blivit utsatt för hot och våld kan bli känslomässigt distanserad till förövaren
vilket  kan  påverka  vårdrelationen  på  ett  negativt  sätt.  Hälften  av  alla  allvarliga
yrkesskador  orsakas av hot och våld och det är främst  anställda inom kommun och
landsting som drabbas vilket kan hota vårdandets hållbarhet på sikt. Detta arbete avser
att få en ökad förståelse och kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att möta hot
och våld och hur det påverkar dem i möten med patienter.
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SYFTE

Syftet  är  att  beskriva  sjuksköterskors  erfarenheter  av  att  möta  hot  och  våld  i  den
kommunala hälso- och sjukvården.

METOD

Ansats

Eftersom syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta hot
och våld valde författarna att ha livsvärldsteorin som teoretisk ansats. Dahlberg (2014,
s. 60) beskriver att livsvärldsteorin handlar om individens förhållningssätt till sin egen
och andras verklighet. Med det livsvärldsteoretiska perspektivet har forskaren en öppen
och följsam inställning till det som ska undersökas (Dahlberg 2014, s. 67). Författarna
anser  att  det  livsvärldsteoretiska  perspektivet  är  lämpligt  för  uppsatsen  eftersom
kvalitativa  öppna  intervjuer  använts.  Att  ha  livsvärldsperspektivet  som vetenskaplig
grund  är  intressant  för  att  se  vad  som  kommer  fram  med  ett  öppet  och  följsamt
förhållningssätt inför det som ska undersökas (Dahlberg 2014, s. 67). Alla människor
bär  med  sig  tidigare  erfarenheter  och  tolkar  företeelser  som sker  utifrån  den  egna
förförståelsen. Men med ett livsvärldsperspektiv är det viktigt att forskaren inte har för
bråttom med att tolka det som sägs. Det är viktigt att forskaren har en tyglad hållning
vilket innebär att inte ha för bråttom med att dra slutsatser utan att hellre ifrågasätta det
som  kan  tyckas  självklart  i  sammanhanget.  Syftet  med  intervjuerna  var  att
sjuksköterskorna öppet  skulle  få berätta  om sina erfarenheter  och upplevelser  av att
möta hot och våld. När studier görs med livsvärldsteorin som ansats bör varje del av
studien präglas av öppenhet och följsamhet. Det är viktigt att forskaren som vill förstå
hälsa och vårdande har  ett  öppet  och följsamt  förhållningssätt  till  både likheter  och
olikheter under arbetets  gång, det vill  säga både i datainsamlingen och dataanalysen
(Dahlberg 2014, ss. 68-73).

Datainsamling

Intentionen med urvalet ska vara att rent generellt försöka uppnå så stor vetenskaplighet
och bredd i resultatet som möjligt. Det är inte korrekt att göra ett urval på ett sådant sätt
att  resultatet  blir  förutsägbart.  Forskaren  behöver  fråga  sig  vad  avsikten  med
undersökningen är då det ska styra hur urvalet sätts samman (Dahlberg 2014, s. 79).
Med citat  från intervjuerna  kan validiteten  i  texten  också lättare  bedömas (Hällgren
Graneheim & Lundman 2012, s. 198). Vid genomförandet av en studie är det viktigt att
författaren har ett öppet sinne och är uppmärksam på att se de likheter och skillnader
som framkommer i materialet. I varje intervju framkommer det en levande människas
berättelse. Det är viktigt att forskaren strävar efter att försöka förstå den person som
intervjuas  och  att  förhållningssättet  är  öppet,  följsamt  och  att  det  är  en  trygg  och
avslappnad atmosfär i rummet där intervjun äger rum (Dahlberg 2014, ss. 82-93).
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Genomförande

Författarna  skickade  en  förfrågan  till  verksamhetscheferna  i  en  kommun  i  Västra
Götaland  med  önskemål  om  att  de  skulle  göra  ett  lämpligt  urval  utifrån
inklusionskriterierna  för  uppsatsen  (bilaga  1).  Inklusionskriterierna  var  att
sjuksköterskorna hade arbetat minst 2 år inom den kommunala hälso- och sjukvården
och  gärna  en  blandning  av  grundutbildade  och  specialistutbildade  sjuksköterskor.
Anledningen till  att författarna hade för avsikt att intervjua både grundutbildade och
specialistutbildade sjuksköterskor var för att de ville få en större bredd i urvalet.
Fem sjuksköterskor valdes ut men en av dem valdes bort då deltagaren inte hade varit
med om någon upplevelse  av hot  och våld i  den kommunala  hälso-och sjukvården.
Ytterligare  åtta  sjuksköterskor  kontaktades  av  författarna  själva  efter  samråd  med
verksamhetscheferna och av dem var det fyra som kunde tänka sig att delta i studien.
Informationsbrev  (bilaga  2)  och  påskrift  för  samtycke  (bilaga  3)  lämnades  ut  till
deltagarna inför intervjuerna. Av de åtta sjuksköterskor som deltog arbetade tre med
patientansvar för patienter i ordinärt boende, en med patientansvar på särskilt boende,
en arbetar natt,  en inom kommunens resurspool, en som vårdplaneringssjuksköterska
och i resurspool samt en inom omsorg och psykiatri.  Av de åtta sjuksköterskor som
intervjuades var det en som var specialistutbildad till distriktssköterska. Deltagarna som
ingick i studien hade varit yrkesverksamma mellan 5-25 år och de var alla kvinnor i
åldrarna 35-60 år. Det var önskvärt att få intervjua sjuksköterskor som arbetar inom
olika områden i den kommunala hälso- och sjukvården eftersom författarna ville fånga
upp skillnader och likheter i sjuksköterskornas erfarenheter av att möta hot och våld. 

Författarna  kontaktade  fem  av  informanterna  efter  att  de  blivit  tillfrågade  av
verksamhetscheferna.  Övriga fyra  informanter  kontaktades  direkt  av författarna  efter
godkännande av verksamhetscheferna. De fick ett skriftligt informationsbrev (bilaga 2)
där  de  informerades  om  syftet  med  examensarbetet  och  om  samtycke  (bilaga  3).
Författarna kontaktade sedan informanterna personligen och de fick välja dag och tid för
genomförandet av intervjun och den fick ske på arbetstid. Sju intervjuer genomfördes i
ett ostört rum på arbetsplatserna och en intervju i hemmet. Varje författare utförde fyra
individuella intervjuer som varade mellan 24 till 45 minuter. Vid varje intervjutillfälle
informerade  författarna  deltagarna  om  syftet  med  studien  och  gick  sedan  igenom
villkoren  om att  de  när  som helst  kunde välja  att  avbryta  deltagandet  samt  att  allt
material  skulle  behandlas  konfidentiellt.  Författarna  gick  efter  det  igenom
intervjuförfarandet  och  ungefär  hur  lång  tid  intervjun  beräknades  ta.  Intervjuerna
startade med att informanterna fick berätta hur länge de arbetat inom den kommunala
hälso-  och  sjukvården.  Samma  öppna  inledande  fråga  ställdes  sedan  till  samtliga
informanter; ”Kan du berätta om en situation i arbetet där du upplevt hot eller våld?”.
Efter det ställdes följdfrågor utefter det som informanterna berättade om. Följdfrågorna
kunde vara; ”Hur kändes det?” Kan du berätta mer om det? Hur reagerade du då? Hur
kändes det efteråt?”.

Intervjuerna spelades in med hjälp av författarnas telefoner och transkriberades sedan
ordagrant.  Inspelat  material  togs bort från telefonerna efter inspelning. De första två
intervjuerna  utfördes  som pilotstudier  där  författarna  transkriberade  den  intervju  de
genomfört.  Pilotstudierna  bedömdes  av  handledaren  innan  de  övriga  intervjuerna
påbörjades.  Syftet  med  handledningen  var  att  se  till  att  författarna  höll  en  god
intervjuteknik och att förförståelsen hölls tillbaka.
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Dataanalys

Med kvalitativ innehållsanalys är avsikten att beskriva variationer i företeelsen som ska
studeras. För att studiens syfte skulle uppnås valdes en kvalitativ innehållsanalys med
livsvärldsperspektivet  som  ansats.  Enligt  Dahlberg  (2014,  s.  68)  kan  denna  ansats
användas om avsikten är att på djupet nå fram till en människas livsvärld, särskilt om
intentionen är att beskriva företeelser inom hälsa och vårdande. Då syftet med studien
var att belysa sjuksköterskors erfarenheter anser författarna att ansatsen passar för detta.
Författarna valde däremot att analysera datamaterialet enligt Graneheim och Lundmans
beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysen (2012, ss. 191-195), eftersom den på
ett tydligt sätt beskriver hur texten kan brytas ner och analyseras. Författarna upplevde
att den var strukturerad och bra att arbeta med. 

Dataanalysen  består  av  analysenhet,  meningsbärande  enheter,  kondenserade
meningsenheter,  koder  och  kategorier.  Analysenheten  innefattar  samtliga  intervjuer
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 190-195).  Utifrån studiens syfte tas sedan
meningsbärande enheter ut,  som utgör analysens grund. Genom att kondensera dessa
enheter görs texten kortare och därmed lättare att hantera samtidigt som det essentiella
innehållet finns kvar. Det kondenserade materialet förses med koder då det abstraheras
ytterligare. Koderna sammanförs till underkategorier med likvärdigt innehåll som sedan
bildar kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 192-195).  

Båda författarna har läst igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en
känsla  för  helheten.  Med  hjälp  av  överstrykningspenna  togs  sedan  meningsbärande
enheter ut och med en annan penna togs de kondenserade meningsenheterna ut. Dessa
meningsenheter kodades sedan om till kortare meningar eller ord. Koderna jämfördes
för att  hitta det som var likt  och olikt  i  texten.  Författarna tog sedan gemensamt ut
underkategorier utifrån dessa koder. Till exempel hamnade koderna “visa respekt och
vara  inlyssnande”  och  “att  bryta  ett  aggressivt  beteende”  i  underkategorin
“professionellt  förhållningssätt” som tillhör huvudkategorin “vårdrelationen”.  När det
rådde  osäkerhet  om  hur  materialet  skulle  analyseras  diskuterades  detta  mellan
författarna tills vi enades om vilka underkategorier som passade in. Materialet klipptes
ut för att sorteras under ett antal huvudkategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen

Meningsbärande enhet Kondenserad
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Ja man blir ju lite mer på
sin vakt och läser kanske
av  på  ett  annat  sätt…
scannar  av  lägenheten
och tittar in i rummen…
automatiskt  vill  man
veta  om  människan  är
ensam eller inte.

Man blir på sin vakt
och  scannar  av
lägenheten för man
vill  alltid  veta  om
hon  är  ensam eller
inte.

Känna  av
situationen
innan

Ständig
beredskap   

Utsatthet

…  man  känner  sig
kränkt och vad ska man
säga  rädd  egentligen…
kränkt  och  ledsen  på
något sätt… jag blev arg
men det blev jag efteråt.

Jag kände mig rädd,
kränkt  och  ledsen
och efteråt blev jag
arg.

Känna  sig
rädd,  kränkt,
ledsen  och
arg.

Vara utlämnad

Han  kom  väldigt  nära
och  det  kändes  att  han
var  lite  agiterad…  det
var  en  obehagskänsla…
jag  kände  mig  hotad
faktiskt.

Han  var  agiterad
och  kom  väldigt
nära  vilket  var
obehagligt  och  jag
kände mig hotad.

Närheten
kändes
hotfull

Ovisshet

Etiska överväganden

Vid  vetenskapliga  undersökningar  finns  det  fyra  allmänna  krav  som  forskaren  ska
efterfölja för att stärka individskyddet. De består av informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskrav  samt  nyttjandekrav.  Informationskravet  innebär  att  forskaren
upplyser  deltagarna  om syftet  och  villkoren  för  undersökningen.  Krav  på  samtycke
innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och att de kan avbryta
undersökningen  när  de  själva  vill.  Konfidentialitetskravet  innebär  att  forskaren
förbinder sig att inte avslöja identiteten och att obehöriga inte får tillgång till materialet.
Slutligen innebär nyttjandekravet att det material som kommer fram endast får användas
i ändamålsenlig forskning (SFS 2003:460; SFS 2008:192; Vetenskapsrådet 2015, ss. 5-
14).

Alla medverkanden i studien fick ett  informationsbrev samt muntlig  information om
studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan
närmare förklaring (Bilaga 2). Författarna informerade också om att intervjumaterialet
avidentifierades och behandlades konfidentiellt vilket innebar att endast författarna och
handledaren hade tillgång till materialet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 47-48)
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leder  en  forskningsintervju  till  att  kunskap  utformas  i  interaktion  mellan  den  som
intervjuar  och  deltagaren  som under  ömsesidig  påverkan  agerar  gentemot  varandra.
Intervjuaren bör ha medvetandegjort de etiska aspekterna av informantens personliga
gränser och att  intervjun kan beröra informanten på ett sätt som kan påverka hälsan
negativt. Enligt Lag om etikprövning (SFS 2003:460; SFS 2008: 192), har forskaren ett
ansvar  för  både  det  material  som  samlas  in  rörande  informanten  samt  hur  denne
påverkas  av  forskningen,  vilket  beaktats  av  författarna.  Ansökan  till
Etikprövningsnämnden behöver dock inte göras för forskning på avancerad nivå inom
högskolans verksamhet. 

RESULTAT

Sjuksköterskors  upplevelse  av  att  möta  hot  och  våld  i  den  kommunala  hälso-  och
sjukvården beskrivs i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna är
utsatthet,  maktlöshet,  vårdrelation  och  trygghet. Utifrån  kategorierna  framkommer
temat  vara utsatt  men också vårdande i  svåra situationer. Sjuksköterskor  hamnar  i
situationer där hot och våld förekommer. Då de ofta är ensamma vid dessa tillfällen kan
det leda till  en känsla av utsatthet.  Med intution och erfarenhet försöker de ändå att
hantera mötena med patienterna genom att ha ett värdigt och vårdande bemötande. För
att tydliggöra resultaten finns citat från intervjuerna med under varje underkategori. 

Tabell 2.

Underkategori Kategori Tema
 Ständig beredskap
 Ovisshet
 Vara utlämnad

Utsatthet

Vara utsatt men också 
vårdande i svåra situationer

 Otillräcklighet
 Osäkerhet i 

professionen
Maktlöshet

 Hantera svåra 
situationer

 Ändrade 
förutsättningar

 Erfarenhet ger 
medvetenhet

Vårdrelationen

 Samtal och 
reflektion

 Känna stöd från 
andra

 Skapa trygghet

Trygghet
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Utsatthet

Sjuksköterskorna beskriver ett flertal situationer där de varit utsatta för hot och våld i
olika  former.  I  flera  situationer  framkommer  känslor  av  utsatthet  vilket  påverkar
sjuksköterskorna  i  det  fortsatta  vårdarbetet.  Underkategorierna  innefattar ständig
beredskap, ovisshet samt vara utlämnad. 

Ständig beredskap

Underkategorin belyser hur sjuksköterskorna upplever att det känns när de varit med om
incidenter eller vet att det förekommit tidigare. Det är påfrestande att ständigt vara på
sin vakt och det kan också leda till  att sjuksköterskorna känner rädsla och osäkerhet
inför patientmötena. Situationerna som beskrivs har utspelat sig i olika sammanhang på
äldreboenden, i det egna hemmet och på kontoret. Sjuksköterskornas upplevelse är att
hot- och våldssituationer ökat de sista åren då fler patienter med komplex sjukdomsbild
vårdas i hemmet. Miljön där patienterna vistas kan göra att sjuksköterskorna måste vara
vaksamma på omgivningen och finns det missbruk med i bilden kan personer som vistas
i  patientens  närhet upplevas som ett  hot.  Vid ett  hembesök upplevde exempelvis en
sjuksköterska att situationen kändes obehaglig och hotfull då en anhörig befann sig i
patientens hem och det låg knivar på bordet framför honom. En sjuksköterska beskriver
att hon fick fysiska stressymtom som huvudvärk innan hon skulle hem till en patient, då
hon visste att det kunde uppstå situationer som var svåra att hantera och att hon skulle
må dåligt efteråt. 

Efter att en incident inträffat kunde sjuksköterskorna uppleva att de kände sig slutkörda
och dränerade på energi. Detta påverkade arbetet resten av dagen, då det blev svårt att
fokusera  på  andra  arbetsuppgifter  på  grund  av  den  trötthet  som  uppstod  efter  en
incident. Efter andra möten där sjuksköterskor blivit verbalt utsatta kunde de sitta och
gråta efteråt. Exempelvis fanns det tillfällen när en patient under ett antal år var verbalt
nedlåtande  och  kränkande  mot  sjuksköterskorna  vid  de  flesta  hembesöken.  Att  då
ständigt  vara  i  beredskap  inför  dessa  möten  påverkade  sjuksköterskornas
stresskänslighet.   

Jag blir ju mer vaksam kan man säga… jag tänker på om det kommer hända
något eller om det är lugnt där inne… det är rätt påfrestande… den här

ständiga beredskapen.

Ovisshet

Hos sjuksköterskorna framkommer en känsla av ovisshet i flera sammanhang. Det kan
vara i  möten  med patienter  där  sjukdomsbilden gör  att  de plötsligt  kan fara  ut  mot
sjuksköterskan och där  beteendet  kan ändra sig  väldigt  snabbt  från en stund till  en
annan.  När  en  situation  oväntat  blir  våldsam  och  sjuksköterskan  inte  har  hunnit
förbereda sig känslomässigt känner hon sig extra utsatt. En del patienter känner också
av att  sjuksköterskan blir  osäker  och rädd och blir  då mer utåtagerande och verbalt
aggressiva. Bemötandet kan vara helt avgörande för att över huvud taget bli insläppt i
ett hem och då är det viktigt att ha tid att förbereda sig och läsa på i journalen innan
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besöket.  Det  har  också  förekommit  incidenter  där  sjuksköterskor  blivit  utsatta  för
fysiskt våld med slag i ansiktet, nyp och fasthållning av armar. Ovissheten kan också
uppstå i möten med anhöriga där sjuksköterskor känner sig utsatta och ensamma och där
de  inte  kunnat  ta  sig  ur  situationen  utan  varit  tvungen att  hantera  den där  och  då.
Sjuksköterskor  har  känt  sig  utsatta  i  möten  med  anhöriga  vid  en  vårdplanering,  då
verbala  angrepp skapat  en känsla  av att  känna sig ifrågasatt.  I  vissa situationer  kan
sjuksköterskan känna intuitivt att något är på väg att hända och då snabbt förbereda sig
på att hon kanske kommer behöva hantera en situation, vilket framgår av nedanstående
citat.

Ja det kändes i luften att han var arg… jag undrade hur det skulle gå… han var
ju inte fysiskt hotfull så… men man kände att det låg i luften… att båda kunde

bli inblandade…

Vara utlämnad

Sjuksköterskorna känner sig utlämnade när de går innanför tröskeln till någon annans
hem utan att veta vad som väntar innanför dörrarna. Ofta åker de på larm ensamma och
skulle det uppstå en hotfull situation kan det vara svårare att backa undan eller påkalla
hjälp  i  någon  annans  hem.  Ibland  har  det  funnits  andra  människor,  som
familjemedlemmar eller vänner till patienten, i hemmet som uppträtt hotfullt och finns
missbruk  med  i  bilden  har  detta  gjort  att  sjuksköterskan  känt  sig  extra  utsatt. Efter
hotfulla situationer är det mycket känslor i omlopp som att de känner sig rädda, kränkta
och ledsna. Om en patient kommit väldigt nära beskriver sjuksköterskan hur den egna
integriteten känts hotad och upplever det som ett personangrepp, särskilt när patienten
är fysiskt överlägsen. Sexuella anspelningar från manliga patienter har förekommit som
gjort att sjuksköterskan känt sig obekväm och utlämnad i vissa situationer. 

Att gå ensam hem till patienter kvälls- och nattetid kan också kännas riskabelt om de
bor  i  extra  utsatta  områden,  särskilt  om de  bär  med  sig  akutväskan  där  det  finns
narkotikaklassade  läkemedel.  Av  organisatoriska  skäl,  som  exempelvis  om  det  är
mycket fasta hembesök som behöver göras på vissa tider, kan det vara svårt att åka två
sjuksköterskor kvälls- och nattetid vilket leder till en extra utsatthet.   En sjuksköterska
blev utsatt  nattetid av ett  ungdomsgäng, som hoppade in i bilen,  vilket ledde till  en
väldigt utsatt situation då sjuksköterskan var ensam och inte kunde påkalla hjälp. En
sjuksköterska kände sig utlämnad i ett möte med en anhörig som stängde dörren till
kontoret och hon beskriver stämningen som hotfull och orolig eftersom hon inte hade
möjlighet  att  påkalla  hjälp  från  sin  kollega.  Just  att  vara  ensam  i  situationerna
framkommer  som  särskilt  utlämnande  eftersom sjuksköterskorna  då  saknar  stöd  av
exempelvis kollega och känslan av ensamhet blir extra påtaglig. 

… man utsätter sig ju faktiskt ganska mycket i kommunen utan att man tänker på
det, jag tror att vi alla gör det utan att tänka på det… och det förväntas att man

ska lösa situationer själv mycket och ibland tänker jag att man är ju faktiskt
bara en helt vanlig människa.  
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Maktlöshet

Sjuksköterskorna beskriver en känsla av maktlöshet i patientmötena med hot och våld.
Att inte nå fram och få hjälpa patienten och att inte kunna göra sitt jobb beskrivs som
frustrerande  och det  skapar  en känsla  av  osäkerhet  och  maktlöshet.  Denna kategori
innefattar underkategorierna otillräcklighet och osäkerhet i professionen.

Otillräcklighet

Att  möta  patienter  i  hotfulla  och  aggressiva  situationer  är  utmanande  för
sjuksköterskorna. De beskriver en känsla av otillräcklighet då de möter aggressiva och
hotfulla patienter. Dessa möten kräver stor koncentration och stort engagemang vilket
kan göra att andra patienter kan bli åsidosatta. På en demensavdelning till exempel kan
andra patienter bli oroliga om det är någon som är aggressiv vilket också kräver mer av
både vårdpersonalens och sjuksköterskans resurser. Det kan innebära att sjuksköterskan
för att lugna ner andra oroliga boende på en avdelning, blir tvungen att ge dem mer
lugnande medicinering.

När sjuksköterskan inte kan kommunicera med, eller har svårt att nå fram till patienten
på  grund  av  bakomliggande  sjukdomsbild  kan  det  upplevas  otillfredsställande.  När
patientmötena  inte  blir  som  planerat  och  det  uppstår  våldsamma  eller  hotfulla
situationer beskriver sjuksköterskorna att de ifrågasätter sig själva, om de kunde gjort på
något annat sätt. Sjuksköterskorna upplever det som frustrerande att inte kunna slutföra
de åtgärder som ska utföras hos patienterna. De känner att de inte gör ett bra arbete och
får dåligt samvete av att behöva lämna över arbetsuppgifter till en annan kollega.

Det kan ju vara väldigt frustrerande eftersom det är mitt yrke... mitt jobb att göra saker
hos folk... det innebär att jag får lämna över till en kollega istället... och då får man

samvetskval för det.

Sjuksköterskan vill kunna sitta ner och föra ett samtal men det är inte alltid att det går
att lugna patienten. Även om sjuksköterskan försöker vara tydlig och förklara vad hon
ska  göra  eller  vad  som  händer  har  det  hänt  att  patienten  ändå  inte  tar  till  sig
informationen  på  grund av  kognitiv  funktionsnedsättning,  vilket  då  kan leda  till  ett
utåtagerande beteende vid exempelvis en provtagningssituation. Har sjuksköterskan en
relation till patienten under flera år kan det periodvis vara svårt att nå fram till patienten
medan det vid andra tillfällen upplevs lättare. Patientens varierande tillstånd kräver då
en lyhördhet hos sjuksköterskan och en följsamhet i kommunikationen då det inte alltid
går att nå fram i alla situationer.

Man vill ju göra sitt bästa… men det gick inte att lugna ner henne. Jag vill ju kunna
sätta mig ner och föra ett samtal… fråga vad som är fel… men hon förstod inte vad jag

sa.

Sjuksköterskorna beskriver hur de vid vissa tillfällen kan nå fram till hotfulla patienter
genom avledande samtal. Men ibland händer det att personalen kommer och avbryter
precis  när  sjuksköterskan  börjar  nå  fram  till  en  hotfull  patient  vilket  en  av
sjuksköterskorna  beskriver  som  frustrerande.  Att  bli  avbruten  i  ett  samtal  med  en
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våldsam patient kan göra att situationen förvärras och att sjuksköterskan får börja om
från början igen med ett avledande och lugnande samtal. I vissa situationer beskriver
sjuksköterskorna hur de får lämna situationen och återkomma när patienten lugnat ner
sig  eller  att  de  får  lämna  över  arbetet  till  någon  annan  kollega  vilket  kan  kännas
otillfredsställande.

... å ibland så får man ju lämna situationen därhän, man får ju liksom lämna, försöka
komma in efter en stund igen om dom har lugnat sig eller... men jag menar hur ska du

kunna ge en spruta till en som är på väg att slå ner dig?

Osäkerhet i professionen

Sjuksköterskorna upplever en känsla av osäkerhet i sin profession när de inte hinner
förbereda sig innan hembesök och ibland står det inte  tydligt  och utförligt  skrivet  i
journalen hur sjuksköterskan ska förhålla sig för att mötet ska bli så bra som möjligt.
Sjuksköterskorna beskriver att de ibland kan känna sig osäkra och rädda inför att åka på
hembesök till patienter med psykisk ohälsa där det tidigare är känt att det förekommit
situationer av hot och våld. Det kan uppstå svåra och komplexa situationer i kommunal
hälso-  och  sjukvård  och  förväntningarna  på  att  sjuksköterskorna  ska  kunna  utföra
arbetet på ett professionellt och korrekt sätt är höga. En av sjuksköterskorna beskriver
exempelvis  hur  hon  fick  hantera  situationen  som  uppstod  då  en  patient  på  ett
äldreboende hamnade i en allvarlig psykos och betedde sig våldsamt mot personalen
och andra boende. I sådana situationer får sjuksköterskan använda sin erfarenhet och
kompetens  för  att  tillgodose  patientens  behov  av  vård,  även  om  den  psykiatriska
kompetensen  hos  sjuksköterskan  saknas.  Patienter  med  skiftande  bakgrund,
sjukdomsbilder  samt  olika  psykosociala  problem  förekommer  i  hemsjukvården  och
därför anser flera av sjuksköterskorna att det är önskvärt med kompetensutveckling och
utbildning. Att känna osäkerhet i sin profession och att använda sig själv som redskap
menar de är påfrestande.

… det förväntas att man ska kunna väldigt mycket fast man har inte fått nån utbildning
i detta utan man använder ju sig själv som redskap på något sätt och det blir ju att man

tillämpar erfarenhet eller går på intuition eller...

Vårdrelationen

Att ha ett professionellt bemötande anser sjuksköterskorna som viktigt även i situationer
med aggressiva och hotfulla patienter. Att ha förståelse för patientens situation ingår i
professionen men det upplevs som utmanande när kommunikationen blir ett hinder i
patientmötet.  Underkategorierna  består  av  hantera  svåra  situationer,  ändrade
förutsättningar och erfarenhet ger medvetenhet.

Hantera svåra situationer

Även i  möten  med patienter  som är  hotfulla  och aggressiva är  det viktigt  att  ha ett
professionellt  förhållningssätt.  Sjuksköterskorna  är  medvetna  om  att  det  i  vissa
situationer på grund av bakomliggande sjukdomsbild kan leda till beteenden med inslag
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av aggression och utåtagerande. Ibland kan ett hotfullt och våldsamt beteende vara ett
uttryck för att bli uppmärksammad och lyssnade på. Det är då viktigt att försöka förhålla
sig professionellt och inte visa rädsla och osäkerhet i situationen, utan vid behov ta det
efteråt  med  kollegor.  En sjuksköterska beskriver  hur  hon i  en situation  blev fysiskt
hotad  av  en  man  som  försökte  slå  henne  med  en  stol  och  hur  hon  kunde  bryta
aggressiviteten genom att behålla lugnet, skapa ögonkontakt och ge korta kommandon.

När sjuksköterskan vårdar patienter som är utåtagerande och aggressiva är det av stor
vikt att hon kan läsa av situationen och hur patienten mår. Att en situation blir hotfull
kan kännas i  luften samt  att  patientens  blick,  röst  och kroppsspråk förändras.  Detta
avgör om patienten är mottaglig för information och om sjuksköterskan vågar närma sig
eller inte. Sjuksköterskan känner av situationen innan och ser hur patienten reagerar och
tvingar sig inte på. Om patienten starkt uttrycker att det inte är läge för sjuksköterskan
att närma sig får hon gå därifrån och återkomma senare.

Ja det kändes i luften att han var arg… det är ju kroppsspråket… man kan se det på
blicken att han är lite forcerad och gärna tar ett steg framåt att han liksom var på

gång… men framför allt blicken då…

Att ha ett respektfullt bemötande, behålla lugnet och inte stressa upp sig återkommer
många till som en del i att möta våldsamma patienter samt att vara medveten om hur de
själva reagerar i olika situationer. Att försöka skapa ögonkontakt, avleda samt distrahera
kan  göra  att  patienter  lugnar  sig  menar  sjuksköterskorna.  Det  kan  också  vara  att
sjuksköterskan  i  de  situationerna  får  hjälpa  till  att  skydda  medboende  och  stötta
personalen som kan vara rädd och uppjagad. 

Ibland kan det vara personkemi som kan trigga igång ett beteende och då gäller det att
sjuksköterskan backar ur situationen och låter en kollega ta över. Att ha förförståelse för
vissa patienter är en balansgång och kan påverka sjuksköterskans uppfattning innan hon
ens har  träffat  patienten.  Samtidigt  som det  kan vara viktigt  att  ha tillgång till  viss
information  för  att  kunna vårda på ett  optimalt  sätt.  Sjuksköterskan måste  också ha
förståelse för att patienter inte alltid vill släppa in dem i sitt hem och då visa respekt för
att de avböjer vården som erbjuds. För att kunna ha ett professionellt bemötande menar
sjuksköterskorna att det är viktigt att vara självmedveten och reflektera över sitt eget
beteende  utifrån  den  situation  och  individ  som  sjuksköterskan  möter,  vilket
framkommer i följande citat.

… jag tror att man måste komma med väldigt låg profil och vara väldigt inlyssnande…
speciellt om kanske vet att det varit lite problematik där och beroende på vad

anledningen är till att jag åker dit… när man kommer in i någons hem kräver det ju att
man har en väldig respekt och har förmågan att vara inlyssnande.

Ändrade förutsättningar

Att  möta  hotfulla,  våldsamma  och  aggressiva  patienter  kan  förändra  den  fortsatta
vårdrelationen. Att ha blivit utsatt för fysiskt våld kan leda till att sjuksköterskan aldrig
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vill åka till den patienten igen men det kan vara svårt när hon är patientansvarig för ett
specifikt geografiskt område i kommunen, dit patienten hör. Det kan också leda till att
sjuksköterskan intar en viss distans och inte vågar närma sig patienten av rädsla för att
bli utsatt för våld och att patienten kan bli utåtagerande. Om patienten har ett aggressivt
beteende kan det också göra att mötet inte blir som sjuksköterskan hade planerat och att
situationen gör att hon inte kan utföra eller ta upp vissa saker med patienten, exempelvis
att en provtagning inte kan genomföras. Det är inte alltid det går att reda ut en situation
om patientens  hälsotillstånd  är  ett  hinder  för  det.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  träffa
patienten igen vid ett senare tillfälle om det uppstått en incident, så att sjuksköterskan
kan bearbeta det som hänt och gå vidare i vårdrelationen.

… att man kanske får mötas igen fast under lugnare former med en sådan patient där
det känns hotfullt… så att man kommer över det och att man kanske ändå vågar utsätta

sig för det.

Erfarenhet ger medvetenhet

Erfarenhet skapar en medvetenhet som sjuksköterskorna har med sig i möten med inslag
av hot och våld.  Att  inte stressa upp sig utan hålla sig lugn leder till  att  de kan ha
kontroll över situationen. När de var yngre och mer oerfarna upplevde sjuksköterskorna
att  de  var  mer  osäkra  och  rädda  i  vissa  situationer  vilket  kunde  påverka  en  del
patientmöten  och  få  ett  aggressivt  beteende  att  eskalera  hos  patienten.  Med  tiden
upplever sjuksköterskorna att de blir mer vaksamma i situationer och har lärt sig hur de
ska reagera. Att lära sig känna igen ett visst mönster och attityd hos vissa patienter gör
att  de inte  låter  sig påverkas så lätt  eller  hamnar på samma nivå i  uttryckssätt  som
aggressiva patienter. Att vara medveten och reflektera över sitt eget beteende i möten
med patienter är en del av att  upprätthålla en god vårdrelation och stärker den egna
yrkesrollen. De beskriver att de med erfarenheten som kommit med åren lärt sig hur de
ska förhålla sig i vissa situationer. Det framkommer att sjuksköterskorna bär med sig en
handlingsberedskap för att  minimera riskerna för att  råka illa  ut  vid hembesök.  Vid
hembesök  beskriver  de  hur  de  först  kan  stanna  kvar  lite  i  hallen  för  att  känna  av
stämningen för att sedan se till att ha ryggen fri och nära till utgången då de går vidare
in i hemmet.

Man har ju lärt sig att man ska ha en flyktväg, man ska ha ryggen fri… inte ha dem
bakom sig och ha dörren nära så man snabbt kan springa ut.

Sjuksköterskan  har  en  medveten  handlingsberedskap  då  de  vet  att  hotfulla  och
våldsamma situationer snabbt kan uppkomma och att det därför är viktigt att ha fri yta
för att på så sätt snabbt kunna avlägsna sig från platsen. En sjuksköterska beskriver att
hon  idag  vet  mer  hur  hon  själv  reagerar  och  att  hon  blivit  mer  medveten  om sin
yrkesroll genom åren. Sjuksköterskan menar att det har gjort att hon känner sig tryggare
och vet hur hon ska förhålla sig i möten där det kan förekomma hot och våld, vilket
följande citat beskriver.
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… jag tror absolut att det har format mig, den erfarenheten… att jag har mer strategi
för mig själv och inte går in under det och känner mig så rädd… just att man är så

utlämnad i någons hem.    

Trygghet

Att  känna trygghet  i  arbetet  är  mycket  viktigt  för  sjuksköterskorna och till  stor  del
handlar tryggheten om att de har stöd av varandra och från chefen. Det handlar också
om att skapa trygghet för patienter och för personalen.  Underkategorierna till trygghet
är samtal och reflektion, känna stöd från andra samt skapa trygghet.

Samtal och reflektion

Denna underkategori belyser vikten av samtal och reflektion efter situationer som varit
svåra att hantera för sjuksköterskorna. De menar att det är viktigt med en stödjande chef
som kan hjälpa till  att  finna lösningar  på problemen.  Det är  också viktigt  att  ha en
lyhördhet gentemot varandra i yrkesgruppen så att ingen ska behöva känna sig rädd eller
stressad inför ett patientbesök. Ibland kan resurser och bemanning behöva ökas upp när
det uppkommer riskfyllda situationer och då är det viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för
det. Efter en hotfull situation hos en patient kan ångest och oro skapas hos den som
blivit utsatt och därför menar en av sjuksköterskorna att det är nödvändigt med samtal
och reflektion efteråt för att den som blivit utsatt ska kunna släppa situationen som varit
och gå vidare. Annars finns risken att sjuksköterskan bär med sig de känslorna till nästa
möte. De beskriver det som värdefullt att få stöd från kollegorna och att få prata av sig
om det som varit svårt. En av sjuksköterskorna beskriver hur hon efter reflektion med
kollega  fått  höra  att  en  patient  som betett  sig  hotfullt  mot  henne även gjort  så  vid
tidigare tillfällen. I hennes fall gjorde det att hon hade lättare för att hantera situationen
som varit och att hon tog det mindre personligt. 

Man sitter ju och funderar på om man gjorde rätt liksom eller om man kunde gjort på
något annat sätt… man har ju inte den kunskapen egentligen… det är ju rätt komplext.

Känna stöd från andra

Det framkommer  i intervjuerna att  sjuksköterskorna anser att  stöd från kollegor och
andra yrkeskategorier är betydelsefullt i möten med patienter där det kan förekomma
hot och våld.  De beskriver att  de känner stor trygghet  i  att  åka två tillsammans till
patienter där det finns risk att bli utsatt för hot och våld. De känner sig inte lika utsatta
och det känns tryggt att kunna samarbeta.

Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt med stöd från läkare som fattar beslut och
ger råd via telefon. Det kan vara svårare att få stöd från personal i mötet med en hotfull
patient  i  hemmet  jämfört  med avdelningar  på särskilda boenden,  vilket  beror  på att
sjuksköterskan ofta åker ensam på hembesök. I vissa situationer där den psykosociala
miljön sviktar runt patienten har det förekommit att securitasvakt följt med för att stötta
sjuksköterskorna vid hembesök. För sjuksköterskorna kan det vara ett stöd men en av
sjuksköterskorna beskrev en hotfull situation i hemmet där vakten stannade kvar utanför
lägenheten vilket då inte upplevdes som något stöd.
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Vid hembesök hos patienter  som lever  i  missbruk eller  andra socialt  utsatta  miljöer
beskriver sjuksköterskorna hur viktigt det är att de kan åka två för att inte känslor som
rädsla  och  otrygghet  ska  infinna  sig  hos  dem.  En  av  sjuksköterskorna  menar  att
ensamarbete borde minimeras eller att sjuksköterskorna borde ha larm med sig när de
åker  ut  på  hembesök  ensamma.  Efter  incidenter  med  hot  och  våld  brukar
handlingsplaner upprättas där det framgår att sjukvårdspersonal alltid ska vara två när
de åker dit. Tryggheten och fördelarna med att åka två till patienter som kan bli hotfulla
är  att  den  ena  sjuksköterskan  kan  utföra  arbetet  medan  den  andra  sjuksköterskan
försöker avleda och prata med patienten samt ha kontroll på utgången.

Man ska aldrig behöva vara rädd när man går till jobbet eller när man ska utföra
patientarbete... det måste finnas en möjlighet att åka två antingen det är dag, kväll eller

natt.

Skapa trygghet

Trygghet kan vara att sjuksköterskan får vara ett stöd för personalen och visa att hon
finns till hands även för dem i utsatta situationer. Personal kan efter en hotfull incident
vara uppskärrade och stressade och då kan sjuksköterskan gå igenom händelsen med de
inblandade och reflektera  över vad som hände för att  hitta  lösningar  i  den fortsatta
vården runt patienten. Om personalen får bekräftelse kan de känna sig trygga i att inte
behöva stå ensamma i de situationerna. Att skapa trygghet för patienten är en viktig del i
vårdrelationen till patienter som är aggressiva och hotfulla. Kontinuitet upplevs som en
del  i  att  stärka  patientens  känsla  av  trygghet.  Om  patienterna  tenderar  att  vara
utåtagerande och arga kan det underlätta att det kommer en sjuksköterska som de kan
relatera till  och känner igen. För att lugna patienter med nedsatt minnesfunktion kan
sjuksköterskan samtala om patientens barndom, som de ofta förknippar med trygghet,
för  att  patienten  ska  landa  i  en  känsla  av  sammanhang.  Att  respektera  patientens
integritet och stå en bit ifrån och känna in vad patienten vill kan också vara ett sätt att
bryta  en  aggressiv  och  hotfull  situation.  Men  beroende  på  patienten  kan  även
kroppskontakt och att försöka få ögonkontakt också ha en lugnande inverkan och de kan
då komma in i en annan sinnesstämning efter ett tag.

… jag tycker att det lugnar sig om man försöker ta på dem och titta på dem och liksom
upprepa samma sak… jag försöker få ögonkontakt med dem.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld
i sitt arbete och därför valde författarna att göra en kvalitativ intervjustudie. Målet med
kvalitativa studier är att få åtkomst till och beskrivning av den levda världen hos de som
intervjuas (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 44-45). En forskningsintervju med kvalitativ
ansats  har  som  fokus  att  få  fram  skiftande  beskrivningar  av  upplevelser  och  hur
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informanten känner och handlar. Enligt Dahlberg (2014, ss. 67-68) bör den som vill
genomföra  en vetenskaplig  undersökning utifrån livsvärldsansatsen  ha  en följsamhet
och öppenhet för både det som är gemensamt och det som är nyanserat under alla delar i
uppsatsarbetet.

Urvalets sammansättning ska spegla syftet med undersökningen och utgångspunkten vid
kvalitativ  forskningsintervju  är  att  informanterna  kan  delge  erfarenheter  och  det  de
upplevt (Dahlberg 2014, ss. 79-81). Urvalet bör också vara varierat vilket då stärker
giltigheten. Eftersom studiens kontext var kommunal hälso- och sjukvård fanns det inte
underlag att intervjua enbart distriktssköterskor, då det inte finns organisatoriska krav på
hur  stor  del  av  de  anställda  som  bör  ha  en  specialistutbildning.  Däremot  arbetar
informanterna  inom olika  områden  i  hälso-och sjukvården.  Antalet  informanter  kan
upplevas som lågt, men inom tidsramen för uppsatsen ansåg författarna att antalet var
det som var hanterbart att hinna med. Överförbarheten kan dock försvagas av att antalet
inte anses tillräckligt stort. 

Författarna valde att använda sig av öppna intervjuer som metod för datainsamlingen,
då det passade bäst för studiens syfte. Intervjuerna utfördes individuellt, vilket kan anses
som en styrka då känslan av närvaro blir så gynnsam som möjligt (Dahlberg 2014 ss.
89-91). Då informanterna själva fick bestämma tid och plats möjliggjorde författarna
förhoppningsvis att de kände sig avslappnade och trygga under intervjun. Nackdelen
med att författarna genomförde intervjuerna var för sig kan vara att intervjutekniken är
olika men genom att diskutera upplägget sinsemellan och läsa transkriberingarna kunde
detta  lyftas.  Genom  en  gemensam  öppen  ingångsfråga  anser  författarna  att
förutsättningarna  för  intervjuerna  var  likartad.  Informanterna  delade  med  sig  av  ett
flertal situationer de varit med om och hur de hanterade dem, som svarade väl an på
syftet.  Att intervjuerna kunde väcka upp känslomässiga reaktioner hos informanterna
var  något  som författarna  beaktade  samt  diskuterade  med varandra och handledaren
innan intervjuerna, eftersom forskningsämnet hanterar svåra situationer. Det gjorde att
författarna  var  medvetna  om  att  intervjuerna  kunde  väcka  starka  känslor  men  att
informanterna,  om  så  skulle  skett,  hade  möjlighet  att  avbryta  i  enlighet  med
samtyckeskravet.  

Då båda författarna arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården och har varit med
om liknande situationer som avhandlas i studien har förförståelsen diskuterats ett flertal
gånger. Det finns olika uppfattningar om hur forskaren ska hantera detta enligt Hällgren
Graneheim och Lundman (2012, ss. 197-198). En del författare hävdar att förförståelsen
bör hållas tillbaka medan andra menar att få en djupare kunskap och därmed förståelse
om den utnyttjas  under  processen.  Författarnas  egen förförståelse  har  försökt  hållas
tillbaka i intervjuerna men det är möjligt att tillförlitligheten försvagats ändå då ibland
uppföljande frågor kan upplevas ledande relaterat till förförståelsen. Dahlberg (2014, s.
81) beskriver att datainsamlingen måste göras med en medvetenhet om öppenhet och
följsamhet,  samt en tyglad och reflekterad hållning,  om syftet  är att  förstå en annan
individs  livsvärld.  Författarna  är  också,  via  arbetet,  mer  eller  mindre  bekanta  med
informanterna.  Detta har i samtliga fall inte bedömts som negativt av författarna,  då
informanterna fritt och ingående kunnat tala om svåra situationer och de känslor det
medfört. Informanterna deltog frivilligt och hade också informerats om möjligheten att
avbryta när som helst, vilket ändå stärker studiens tillförlitlighet.
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De  två  första  intervjuerna  transkriberades  av  författarna  och  lästes  sedan  av
handledaren.  Vid  handledningstillfället  diskuterades  dessa  och  författarna  försökte
sedan  i  efterföljande  intervjuer  ännu  mer  hålla  tillbaka  förförståelsen  och  genom
följdfrågor  istället  rikta  in  sig  på  informanternas  erfarenheter  som  framkom  under
intervjuerna. Författarna anser att studiens resultat svarar tillräckligt väl an på syftet,
vilket ökar giltigheten. Meningen med all forskning är att få fram ny kunskap men ofta
finns det flera olika tolkningar av samma sak. Hur trovärdigt ett resultat är handlar om
hur giltigt  det  är  och  det  är  ingen nackdel  om forskaren  är  insatt  i  ämnet  så  länge
förförståelsen kan hållas tillbaka (Hällgren Graneheim & Lundman 2012, ss. 196-197).
Författarna  övervägde  att  använda  innebördsanalys  som  analysmetod  men  valde
kvalitativ innehållsanalys. Den ansågs bäst att tillämpa utifrån studiens syfte eftersom vi
ville beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och upplevelser på en konkret nivå.   

Det är lättare för en person som är insatt i ämnet att avgöra om koder, kategorier och
teman stämmer med textens innehåll. Om forskaren är tydlig med att beskriva alla steg i
hur analysarbetet  genomförts  förstärker tillförlitligheten.  Trovärdigheten i  ett  resultat
handlar också om hur lätt det är att använda sig av, eller att tillämpa resultatet i andra
situationer  (Hällgren  Graneheim & Lundman  2012,  ss.  197-198).  Författarna  är  väl
insatta  i  ämnet  och  har  som  nämnts  ovan  arbetat  med  att  hålla  tillbaka  den  egna
förförståelsen vilket ökar trovärdigheten och giltigheten. Vi anser att resultatet ger en
tydlig och nödvändig kunskap som den kommunala hälso- och sjukvården kan ta del av
i  arbetet  med att  främja  en god och hållbar  utveckling  i  arbetsmiljön.  Resultatet  är
överförbart när det gäller upplevelser av hot och våld inom vårdsektorn. Författarna tror
dock  att  det  kan  finnas  en  skillnad  i  kontextet  kommunal  hälso-  och  sjukvård,  då
ensamarbete är vanligt förekommande. 

Resultatdiskussion

Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom kommunal hälso-
och sjukvård leder till olika former av känslomässiga tillstånd som kan få betydelse för
den fortsatta vårdrelationen. Genom erfarenhet av att möta patienter med aggressiva,
hotfulla  och våldsamma beteenden samt  genom att  vårda  i  utsatta  miljöer  beskriver
sjuksköterskorna  att  de  får  en  beredskap som gör  det  lättare  att  förbereda  sig  samt
hantera situationerna. Temat  vara utsatt men också vårdande i svåra situationer anser
författarna visar på hur sjuksköterskorna måste hantera möten som både är komplexa
och ovissa. Sjuksköterskorna försöker läsa av situationerna och använda sin intution för
att skapa trygghet. Resultatet svarar väl an på syftet med examensarbetet som var att
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta hot och våld i den kommunla hälso-
och sjukvården. Författarna har identifierat följande fynd som utmärkte sig i resultatet:
att känna sig utsatt, konsekvenser för sjuksköterskan och relationen till patienten samt
vikten av stöd, reflektion och utbildning.  

Sjuksköterskorna som medverkar i studien vittnar om ett flertal händelser där de hamnat
i farliga och utsatta lägen. Hot och våld mot vårdpersonal har blivit ett mer och mer
uppmärksammat  problem inom hälso- och sjukvårdssektorn (Josefsson & Ryhammar
2009, s. 110; Viitasara & Menckel 2002, s. 376). I resultatet  framkommer också att
sjuksköterskor, förutom i direkta patientmöten, känner sig utsatta i möten med anhöriga
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samt att den omgivande miljön kan öka risken för hotfulla incidenter. Isaksson (2010, s.
144-145)  beskriver  att  miljön  inom hemsjukvården  varierar  mycket  vilket  den  som
vårdar måste anpassa sig till.  Inom kontextet förekommer också mycket ensamarbete
som kan skapa otrygghet för vårdaren i olika sammanhang, exempelvis nattetid (Gates,
Fitzwater & Meyer 1999, s. 16; Menckel & Viitasara 2002, s. 383). Just att känna sig
utelämnad och känslan att  tappa kontrollen i  en situation beskriver  sjuksköterskorna
som extra påfrestande. I andra yrken där det förekommer hot och våld, exempelvis inom
polis-  och  väktaryrken  finns  det  helt  andra  kriterier  vad  gäller  ensamarbete  och att
snabbt  kunna  larma  i  utsatta  situationer.  Ambulanspersonal  åker  inte  in  i  kända
riskfyllda miljöer utan att polisen ger klartecken. Författarna anser att ensamarbete bör
minimeras i hälso- och sjukvården, för att minska risken för att sjuksköterskor råkar illa
ut samt att det bör finnas tillgång till överfallslarm.

Enligt  Isaksson (2010, s. 144),  kan vårdaren uppleva otrygghet  i  hemsjukvården,  då
ensamarbete är vanligt förekommande. Detta kan i förlängningen leda till en rädsla hos
den som vårdar som i sin tur skapar distans till  patienten och leder till  vårdlidande.
Gates et al (1999, s. 17) beskriver i sin forskning att vårdare som ofta utsätts för detta
tenderar att förvänta sig och acceptera det som en del av jobbet vilket leder till att de
distanserar  sig  i  vården  av  patienterna.  I  det  vårdande  sammanhanget  får  detta
konsekvenser för relationer och fortsatt vård. Några sjuksköterskor beskriver det som att
intuitivt kunna känna av hur stämningen i rummet ändras och då inta en beredskap för
att  bedöma  patientens  behov  och  samtidigt  hantera  egna  känslor  av  rädsla  och
otrygghet. Det gäller för sjuksköterskan att ta ansvar för interaktionen i mötet utifrån sin
kompetens och kunskap och se till att mötet ändå blir vårdande (Dahlberg & Segesten,
2010, ss. 192-193) samt vara öppen och följsam för patientens upplevelse. Här anser
författarna att det också finns ett etiskt perspektiv när det gäller patientens integritet i
förhållande till den egna säkerheten. Ågrén Bolmsjö, Edberg och Sandman (2006, ss.
345-346) beskriver det som att det etiska handlandet utgår från patientens behov men
vårdandet får inte gå ut över sjuksköterskans hälsa.

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplever att det är påfrestande att bli
utsatta för hot och våld. Aktuell forskning visar att hotfulla och våldsamma situationer
skapar negativa konsekvenser på både kort och lång sikt (Avander, Heikki, Bjerså &
Enström 2016,  ss.  54-56;  De Puy,  Romain-Glassey,  Gut,  Wild,  Mangin  & Danuser
2015, ss. 216-220; Josefsson & Ryhammar 2009, s. 112). Sjuksköterskorna beskriver att
de i hotfulla och våldsamma situationer kan känna sig ensamma och rädda samt att det
skapar stress och osäkerhet vilket också styrks i Josefssons, Sondes och Robins Wahlins
enkätstudie (2007, s. 907). På lång sikt kan hot och våld i  arbetet  leda till  en lägre
arbetstillfredsställelse, en önskan om att hitta ett annat arbete, utmattningssyndrom och
posttraumatisk stress (Avander et al 2016, s. 56; Carlsson 2007, s. 29; Wolf, Delao,
Perhats & Plaines 2014, s. 309). Här finner författarna att det är av största vikt, utifrån
ett hållbarhetsperspektiv, att beslutsfattare och arbetsgivare gemensamt har strategier för
att  undvika  sådana  konsekvenser.  Enligt  Carlsson  (2007,  s.  32)  handlar  det  om att
”vårda vårdarna” för att kunna skapa en god vårdkultur. Genom att låta sjuksköterskor
beskriva sina erfarenheter kan mer riktade insatser göras för att stärka dem i yrkesrollen,
även när vården upplevs extra utmanande.  Att stärka situationen för vårdarna menar
Dahlberg och Segesten (2010 s. 126) leder till att vården för patienterna blir bättre och i
förlängningen  stärker  hälsoprocesserna.  Ett  vårdlidande  uppstår  när  det  vårdande
engagemanget fattas. Att främja välbefinnande och säkerställa hälsosamt liv är ett av
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målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 (Regeringskansliet,  2016, s. 15) och då
måste sjuksköterskor få optimala förutsättningar i sin yrkesroll för att detta ska kunna
uppnås. 

Resultatet visar att det underlättar för sjuksköterskan att ha vetenskap och förberedelse
för  att  hotfulla  och  våldsamma  situationer  kan  uppstå.  Det  visar  sig  också  att
sjuksköterskorna har lättare för att hantera och bearbeta hotfulla och våldsamma möten
med patienter som lider av psykisk ohälsa eller kognitiv funktionsnedsättning eftersom
de då ofta har en bättre förförståelse och beredskap. I Avander et als studie (2016, s. 56)
framkommer  det  också  att  sjuksköterskorna  har  lättare  för  att  hantera  hotfulla  och
våldsamma  patienter  när  de  vet  om  att  det  kan  förekomma  och  framför  allt  om
sjukdomshistoriken talar för en högre benägenhet för hot och våld. Sjuksköterskorna
beskriver  i  resultatet  hur  de  med tiden  och tidigare  erfarenheter  lärt  sig  hur  de  ska
förhålla sig i vissa situationer. De menar att ett lugnt bemötande och att vara närvarande
i situationen kan göra att en aggressiv patient lugnar ner sig. Sjuksköterskorna beskriver
hur de med hjälp av kroppslig beröring, i form av att till exempel hålla om handen, och
avledande samtal ofta lyckas med att lugna ner patienten. De menar också att det är
viktigt att ha ett lugnt förhållningssätt och att vara inlyssnande. Det stämmer väl överens
med vad Carlsson (2007, ss. 30-31) kommer fram till i sin studie. Carlsson menar att det
viktigaste  är att  vårdaren är i  nuet och har en förmåga att  var lyhörd och följsam i
situationen.  Mötet ska präglas av respekt,  ärlighet  och sårbarhet samt handla om att
vårdaren  ska  inge  trygghet  och  självmedvetenhet  vilket  skapar  en  stabil  grund  för
patienten att kunna uttrycka sina känslor och tankar.

Att  vara  äkta  och  att  våga  beröra  patienten  på  ett  ärligt  och  välmenande  sätt  är
avgörande för hur vårdrelationen blir. Om vårdaren har ett alltför distanserat förhållande
till  patienten  finns det  risk för  att  patienten  drar  sig  undan och känner  sig  oönskad
(Carlsson  2007,  s.  31).  Ett  distanserat  förhållningssätt  skulle  kunna  uppstå  hos
sjuksköterskan om hon blivit utsatt för hot och våld. En av sjuksköterskorna beskrev hur
en patient  som var inskriven i  hemsjukvården under  flera  år  och som hade insatser
dagligen hade ett  hotfullt  och aggressivt  beteende.  Hon beskrev hur han genom sitt
verbala och psykiskt hotfulla sätt fick alla sjuksköterskor att må dåligt. I ett sådant läge
kan det vara svårt att undvika att relationen blir distanserad. Sjuksköterskan berättade
hur hon samlade kraft innan besöket och hur hon när hon var där försökte stänga av sina
egna känslor en stund. Forskning visar att hotfulla situationer kan uppstå när patienten
känner att vårdaren inte är närvarande på riktigt i mötet. Det är viktigt att vårdaren får
stöd och handledning för att orka vara närvarande i möten med hotfulla patienter menar
Carlsson  (2007,  s.  32).  I  kommunal  hälso-och  sjukvård  har  patientansvarig
sjuksköterska oftast kontakt med patienten över en längre tid, ibland kan det röra sig om
flera år. Att vara ansvarig för en patient med ett hotfullt och våldsamt beteende över
lång tid kan vara mycket påfrestande vilket en av sjuksköterskorna också berättar att det
var. Författarna anser att det är en problematik som behöver lyftas mer, då den aktuella
forskning som finns om hot och våld till största delen utgår från möten inom psykiatrisk
vård och tillfälliga patientmöten i den akuta sjukhusvården.

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna lyfter fram vikten av reflektion efter
situationer med inslag av hot, våld och aggressivt beteende. Om vårdpersonalen varit
inblandad i incidenterna kan det finnas behov av reflektion för att lära sig något om
händelsen och identifiera vad som orsakade beteendet. Om sjuksköterskan varit ensam
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vid tillfället upplevs det värdefullt att efteråt få prata med en kollega om det som hänt.
Regelbunden  handledning  och  reflektionsstunder  har  visat  sig  vara  positivt  när  det
gäller att lära sig något av hot- och våldssituationer samtidigt som det ger vårdpersonal
möjlighet att hitta strategier för att arbeta med patienter som har ett aggressivt beteende
(Isaksson et al 2009, s. 51). Författarna anser att tid för professionell handledning och
reflektion behöver implementeras mer i den kommunala hälso- och sjukvården och att
tid för sådana möten borde finnas avsatt på regelbunden basis. Som det ser ut idag är
författarnas  erfarenheter  att  tillfällena  för  handledning  och  reflektion  förekommer
alldeles för sällan.   

Tidigare forskning visar att stödet främst kommer från kollegor och att det upplevdes
som att chefer sällan är delaktiga i stödet till medarbetare som varit utsatta. Detta trots
att chefers stöd och delaktighet anses viktig av de som varit utsatta, då det är chefen
som har yttersta ansvaret för arbetsmiljön (Åström, Bucht & Eisemann 2002, s. 70).
Flertalet av sjuksköterskorna i studien delade inte denna uppfattning då det framkom att
de upplevde att de blev lyssnade på och fick adekvat stöd av chefen. Att samtala med
kollegor, som exempelvis varit med om liknande incidenter, beskrivs dock som det mest
värdefulla när det gällde att få bekräftelse och stöd. Enligt Carlsson (2007, s. 32) kan
regelbunden handledning och utbildning för vårdaren leda till att det även under svåra
förhållanden går att få till goda vårdrelationer.

Upplevelsen  av att  möta  hot  och  våld  kan leda  till  sämre  vårdkvalitet  på  grund av
distans och rädslor och då måste arbetsgivaren skapa förutsättningar så att vårdare kan
hantera detta. Med rätt stöd kan sjuksköterskor som är med om verbala kränkningar och
hotfulla aggressiva patienter ändå få möjlighet att uppleva vårdarbetet som meningsfullt
och få chans att reflektera över vad sådana möten skapar för känslor hos dem. Resultatet
visar också att sjuksköterskor saknar utbildning och verktyg för att hantera hot och våld
i  arbetet.  I  stället  tillämpar  de tidigare  erfarenheter  och intuition  i  patientmötet.  En
tidigare  studie  som  berör  hot  och  våld  i  äldrevården  visar  att  endast  20  %  av
vårdpersonalen hade tillgång till utbildning i att hantera detta (Josefsson & Ryhammar,
2009,  s.  112).  Detta  betraktas  som anmärkningsvärt  eftersom  det  är  arbetsgivarens
skyldighet att tillgodose personalens behov av information och utbildning för att kunna
utföra sitt  arbete på ett  säkert sätt.  Att tidigt identifiera risker och på så sätt minska
utsattheten för sjuksköterskor måste vara ett prioriterat arbete för att säkerställa så att
sjuksköterskorna kan bedriva vård på ett säkert och adekvat sätt (Hester, Harrelson &
Mongo 2016, s. 206) vilket också framkommer i studien av Josefsson och Ryhammar
(2009, s. 112).     

I en svensk studie (Carlsson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson 2014, ss. 764-765), där
sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård fick berätta hur de upplever sitt arbete
framkommer det att sjuksköterskorna upplever att arbetet är meningsfullt,  varierande,
fritt, komplext och att det handlar om att arbeta tillsammans med patienterna och deras
familjer. De menar vidare att det är lättare att bedriva personcentrerad vård jämfört med
på sjukhus och att arbetet är givande eftersom sjuksköterskan får se hela människans
livsvärld och inte bara behandla sjukdomar och symtom. I resultatet kan man utläsa att
sjuksköterskorna bedriver personcentrerad vård genom att de exempelvis försöker möta
patienterna i den situation de befinner sig. Detta görs med avledande samtal och genom
att  de  har  ett  lugnt  och  professionellt  förhållningssätt.  Sjuksköterskorna  beskriver  i
resultatet  hur de med fingertoppskänsla  kan känna av när  det  är  läge att  ta ett  steg
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tillbaka i situationen för att ge patienten mer utrymme. Författarna till den här studien
anser  att  sjuksköterskans  arbete  inom  den  kommunala  hälso-  och  sjukvården  är
spännande,  varierande,  meningsfullt  och utmanande på många sätt.  Men att  arbeta  i
kommunal hälso- och sjukvård innebär också en utmaning för sjuksköterskan då hon
ofta står ensam i att bedöma och hantera svåra situationer. För att sjuksköterskan ska
kunna bedriva en god vård krävs det att hon får stöd och tid för reflektion. 

Kliniska implikationer

Här följer några förslag på hur stödet till  sjuksköterskor inom kommunal hälso- och
sjukvård kan utvecklas när det gäller att hantera hotfulla och våldsamma situationer och
bedöma riskerna i utsatta miljöer.

 Utbildning för sjuksköterskor när det gäller att bedöma risker för att bli utsatt
och  hamna  i  situationer  med  hot  och  våld  samt  hur  man  ska  bemöta  de
patienterna.

 Skapa möjlighet till regelbunden reflektion och handledning, där sjuksköterskor
kan bearbeta erfarenheter  och känslor som uppkommit  i olika situationer  och
diskutera detta. Till exempel genom schemalagd handledning.

 Riktlinjer och styrdokument angående hot och våld bör levandegöras och lyftas i
olika sammanhang, för att nya medarbetare ska få kännedom och kunskap om
dem.  Dokumenten  bör  utformas  gemensamt  mellan  arbetsgivare  och
vårdpersonal.

SLUTSATS

Förekomsten  av  hot  och  våld  inom  vårdsektorn  är  ett  ökande  problem  både
internationellt och i Sverige. Att bli utsatt kan leda till allvarliga konsekvenser och det
är  därför  angeläget  att  identifiera  riskfaktorer  och utveckla  strategier  för  att  minska
risken och skapa möjlighet för vårdpersonal att hantera situationer med inslag av hot,
våld  och  aggressivt  beteende.  För  sjuksköterskor  i  den  kommunala  hälso-  och
sjukvården  förekommer  ensamarbete  i  stor  utsträckning  vilket  leder  till  en  extra
utsatthet. De hamnar ibland i möten med patienter där situationen snabbt kan skifta och
bli hotfull.  Vissa patienter har, på grund av sin sjukdomsbild, ofta ett aggressivt och
verbalt kränkande beteende, vilket sjuksköterskorna måste förhålla sig till  men som i
längden  kan  upplevas  påfrestande.  Sjuksköterskorna  ger  också  uttryck  för  att  mer
utbildning  behövs i  att  hantera  hot  och våld.  Ur  ett  hållbarhetsperspektiv  är  det  av
största  vikt  med  adekvat  stöd,  handledning  och utbildning  för  att  ge  sjuksköterskor
redskap att bearbeta och hantera svåra situationer för att förhindra att den egna hälsan
blir lidande. Ytterligare kvalitativ forskning behövs inom ämnet för att fånga essensen
av  utsatthet  hos  sjuksköterskor  som  upplevt  hot  och  våld  och  vad  det  gör  med
vårdrelationen samt den egna hälsan.   
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Till verksamhetschef för godkännande datainsamling

Vi  är  två  sjuksköterskor,  Sofia  Vrooman  och  Annika  Fallqvist,  som  studerar  på
specialistsjuksköterskeprogrammet  med  inriktning  mot  distriktssjuksköterska  vid
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad
nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som
distriktssköterskan kommer i kontakt  med i  sitt  arbete.  Vi avser att  undersöka vilka
erfarenheter sjuksköterskor inom Kommunal Hälso- och sjukvård har av att möta hot
och våld  i  möten  med  patienter.  Vi  skulle  uppskatta  din hjälp  att  hitta  intresserade
sjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta sjuksköterskor totalt sett. 

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor i svensk
kommunal Hälso- och sjukvård har av att uppmärksamma hot och våld i möten med
patienter.  Det finns en del forskning gällande detta inom den akuta och psykiatriska
vården, men inte så mycket beskrivet inom den kommunala vården. Då fler och fler
sjuka patienter vårdas i hemmet och fler blir äldre och sjukare finner vi det intressant att
belysa detta. Det medför en risk att sjuksköterskan hamnar i utsatta situationer och att
hon dessutom ibland är ensam då det händer.

Metoden  i  examensarbetet  kommer  att  vara  kvalitativ  innehållsanalys  baserad  på
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer
med  sjuksköterskor  inom  kommunal  Hälso-  och  sjukvård.  Vi  vänder  oss  till
sjuksköterskor som arbetet minst 2 år på sin nuvarande arbetsplats och som arbetar dag,
kväll och natt.  Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, under v 36-37 och kan gärna
ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan
40 och 60 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas
utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna
vid publiceringen.

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om
deltagande senast v 34. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så
snart som möjligt. 

Vid frågor  eller  eventuella  funderingar  är  Du välkommen att  kontakta  oss  eller  vår
handledare

Hälsningar
Sofia Vrooman                             Annika Fallqvist     
sofia_vrooman@hotmail.com                                       annikafallqvist@msn.com
0737-352320                                                                    0703-806621

Handledare

Niklas Andersson, Universitetslektor
Institutionen för vårdvetenskap
Högskolan i Borås
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033-4354352
Godkännande
Undertecknad  verksamhetschef  godkänner  härmed  att  Sofia  Vrooman  och  Annika
Fallqvist genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.

Alingsås / 2016-

_______________________________
Namn
Titel/Verksamhet/Ort
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Informationsbrev inför intervju

Vi  är  två  sjuksköterskor  som  studerar  på  specialistsjuksköterskeprogrammet  med
inriktning mot distriktsköterska vid Högskolan i Borås. En del i utbildningen är att göra
ett examensarbete på avancerad nivå som bygger på intervjuer. Du kommer intervjuas
om dina erfarenheter gällande upplevelser av hot och våld i den kommunala hälso- och
sjukvården.
Forskning visar att hot och våld är ett vanligt förekommande problem inom vården men
det finns inte så mycket publicerat gällande området inom den kommunala vården. Då
fler  och fler  patienter  vårdas  i  hemmet  och fler  blir  äldre  och sjukare finner  vi det
intressant att belysa detta ämne. Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse för
sjuksköterskors upplevelse av hot och våld i den kommunala hälso- och sjukvården.
Din medverkan är frivillig  och utan att  ange skäl kan du när som helst  avbryta  din
medverkan. Intervjun beräknas ta 40-60 minuter och kommer göras på en plats och tid
som passar  Dig.  Intervjun kommer  att  spelas  in  och därefter  skrivas  ut  i  text.  Den
kommer att  avidentifieras  och allt  material  kommer att  behandlas konfidentiellt  med
hänsyn  till  din  integritet.  Data  kommer  att  analyseras  utifrån  en  kvalitativ
innehållsanalys  och  endast  undertecknade  och  handledare  kommer  ha  tillgång  till
materialet.
Vi är tacksamma för Din medverkan!

Vänligen

Sofia Vrooman                                                               Annika Fallqvist
E-post: sofia-vrooman@hotmail.com                            annikafallqvist@msn.com
Tfn: 0737-352320                                                          Tfn: 0703-806621

Handledare: Niklas Andersson
E-post: niklas.andersson@hb.se
Tfn: 033-4354352
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

29

mailto:niklas.andersson@hb.se
mailto:sofia-vrooman@hotmail.com
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Samtycke
Jag har tagit del av studiens upplägg och syfte genom informationsbrevet
samt erbjudits möjlighet att själv ställa frågor om detta till de ansvariga.

Med min underskrift samtycker jag till att:
Delta i intervjustudien.
Citat från intervjun får användas i examensarbetet.

Jag har fått information om att:
Mina personuppgifter  behandlas  konfidentiellt  och att  intervjun kommer
avidentifieras.
Deltagandet  är  frivilligt  och  att  jag  när  som  helst  kan  avbryta  min
medverkan utan motivering.

Datum: _______________

Deltagarens namnteckning: __________________________________

Namnförtydligande: ________________________________________
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