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Sammanfattning    
För en patient som vårdas inom sluten psykiatrisk vård innebär det en stor påverkan på 
integriteten. Detta intrång kan resultera i att konflikt mellan patient och vårdare uppstår, 
och i sin tur att våld eller hot uppstår. Det saknas konsensus kring vad definitionen av 
våld är och verbala hot ses ibland som del av vardagen. Arbetsmiljön har en betydande 
roll när det kommer till uppkomsten av hot- och våldssituationer. Det finns tidigare 
forskning som visar att hot och våld förekommer inom psykiatrisk vård men vår studie 
syftar till att beskriva i vilken utsträckning hot och våld förekommer inom sluten 
psykiatrisk vård, samt vad som kännetecknar dessa situationer. Studien är en kvantitativ 
tvärsnittsstudie som genomfördes med hjälp av en enkät och utfördes med ett 
bekvämlighetsurval med anledning av genomförbarheten, tidsaspekten och studienivån. 
Bekvämlighetsurvalet om 49 vårdare som arbetade inom sluten psykiatrisk vård 
besvarade enkäten, Violent Incident Form. Enkäten bestod av 17 frågor rörande upplevd 
förekomst av hot eller våld. Resultatet visar att 87,8% hade blivit utsatta för hot 
och/eller våld på sin nuvarande arbetsplats. Det förekom oftast i dagrummet under 
undersökning/behandling/omvårdnad och den vanligaste typen av hot och våld var 
verbala hot. Studiens resultat överensstämmer väl med de tidigare studier som kunnat 
identifieras från både Sverige och andra länder. Dock kunde inga orsakssamband 
identifieras. En uppfattning om hur typexemplet på hur en hot- och våldssituation bland 
de medverkande såg ut kunde bildas. Nya forskningsmöjligheter om hur verbala hot 
påverkar arbetsmiljön och kliniska implikationer som att öka medvetenheten om 
kritiska tidpunkter och erbjuda utbildning på arbetsplatsen framhävs. 
 
Nyckelord:  
Hot och våld 
Psykiatrisk vård 
Vårdpersonal 
Sjuksköterskor 
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INLEDNING 
Att arbeta inom psykiatrin är fyllt av möten med människor med olika bakgrund, 
diagnoser och personligheter. Dessa möten kan både vara givande och vårdande men 
det kan också uppstå intressekonflikter och oväntade situationer. Inom somatisk vård är 
läkarnas rekommenderade behandling frivillig och patienterna får själva ta ställning till 
hur de vill följa den. En patient som vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård har inte 
den här friheten. Det kan uppstå situationer där en patient vägrar att ta eller motvilligt 
tar sin medicin och då måste medicineras med tvång. Detta kan vara bidragande faktorer 
till att det uppstår friktion mellan patient och vårdare. Inom psykiatrisk vård kan det 
förekomma hot- och våldssituationer. Hot- och våldssituationer kan vara traumatiska för 
både patient och vårdare och för att kunna bedriva ett förebyggande arbete är det viktigt 
med kunskap om hur ofta och på vilket sätt dessa situationer förekommer. Vi har därför 
valt att undersöka vad som kännetecknar dessa situation er och i vilken utsträckning hot 
och våld förekommer inom sluten psykiatrisk vård. 
 
BAKGRUND 

Att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård 
Patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk vård gör det under lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT). För att vårdas enligt LPT måste patienten vara svårt psykiskt sjuk, 
verkligen behöva vård och motsätta sig vård. LPT finns för att få patienten frisk nog att 
vilja ta emot vård frivilligt. Att som patient vårdas mot sin vilja har en stor påverkan på 
integriteten (1177 Vårdguiden 2016). 
 
Att som patient vårdas mot sin vilja påverkar integriteten eftersom patienten inte får 
göra egna val kring sin behandling men även för att det vid sluten vård innebär stor 
påverkan på patientens frihet. I en studie av Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä 
och Välimäki (2007) utförd på två slutna psykiatriska avdelningar visade det sig att 69 
procent av patienterna hade upplevt en inskränkning av deras frihet. Hur patienten 
upplever sin frihetsberövning var multidimensionell.  Frihetsberövningen bestod av 
olika typer av restriktioner; restriktion att lämna avdelningen, konfiskering av 
tillhörigheter, restriktiv kommunikation med omvärlden samt restriktiv fysisk aktivitet. 
Tvångsåtgärder som avskiljning, bältning och tvångsmedicinering var också en stor del 
av frihetsberövandet. De flesta patienterna upplevde inskränkningarna på friheten som 
något negativt, men det fanns även de som upplevde att inskränkningarna hade ett syfte. 
Patienterna såg det som en naturlig del av att vårdas inom slutenvård. 
 

Definitionen av hot- och våld inom vården 

En studie av Stevenson, Jack, O’Mara och LeGris (2015) visar att definitionen av våld 
är en komplex fråga, och att det saknas konsensus kring vad definitionen av våld är. Det 
som var gemensamt för personalen i studien var att våld som hotar den egna existensen 
till större del anses vara fysiskt våld, medan verbala hot oftare glöms bort. Det var även 
svårt för vissa vårdare att beskriva innebörden av och påverkan från verbala hot från 
patienter då det var så vanligt förekommande. Det fanns en gemensam uppfattning 
bland de anställda att det var en del av arbetsdagen. Komplexiteten i att definiera hot 
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och våld beskrivs även i en studie av Howerton Child och Mentes (2010). De menar att 
det inte fanns någon standardiserad definition av våld på arbetsplatsen vilket kan 
försvåra möjligheten för vårdpersonal att förutse och hantera våldsamma och hotfulla 
situationer.  
 
En ytterligare dimension som tillkommer när man ska definiera vad våld är, är om 
personalen anser att patienten som utför våldet gör det på grund av sin sjukdom eller om 
det faktiskt finns en avsikt bakom. Finns det en sjukdomsbild med, uppfattas handlingen 
som förmildrande och uppfattas då inte alltid som våld. Olika hot- och våldssituationer 
som kan uppstå mellan patient och vårdare kan till exempel vara verbala hot eller 
hotfullt beteende och ibland även med tillhygge men också knuffningar, sparkar och 
knytnävsslag (Stevenson et al. 2015). 
 

Patientens perspektiv och sjuksköterskans roll 
Inom sluten psykiatrisk vård är det viktigt att få god kontakt och skapa bra relationer 
med patienterna. I en kvalitativ studie av Hylén, Engström, Engström, Pelto-Piri och 
Carlsson (2018) framgår vikten av att skapa en känsla av gemenskap mellan patienter 
och vårdare, att motverka en “vi och dem”-känsla. Det uppnås genom interaktion, att äta 
måltider, spela spel och titta på TV tillsammans. Vad vårdare har för inställning och vad 
de signalerar till patienter påverkar stämningen. En negativ inställning och fel signaler 
upplevs kunna trigga fram hotfulla och/eller våldsamma situationer. 
 
Att våld uppstår mellan patient och vårdare är inget som beror enbart på den ene eller 
den andre. En studie av Konttila, Pesonen och Kyngäs (2018) visar att en patients 
negativa erfarenhet av tidigare vård kan leda till våldssituationer vid framtida 
vårdtillfällen. Att som patient bli nekad vård är också en riskfaktor för hot- och 
våldssituationer. Psykiska sjukdomar som schizofreni och personlighetsstörning, akuta 
psykoser, hallucinationer och icke-följsamhet till medicinering är bidragande faktorer 
till att hot och våld uppstår mellan patient och vårdare 
 
En studie av Arnetz, Hamblin, Essenmacher, Upfal, Joel Ager och Luborsky (2014) 
delar upp orsaken till att hot och våld uppstår mellan patient och vårdare i tre kategorier: 
patientens beteende, omvårdnad och tillfälliga händelser. Det framgick att 40% av 
våldet mellan patient och vårdare berodde på patientens beteende och var initierat av 
patienten. De situationerna skedde främst på grund av en kognitiv nedsättning eller att 
patienten ville avsluta vården. En annan förutsättning som var vanligt förekommande då 
en våldsam situation uppstod, var att patient och vårdare stod nära varandra vid ett 
vårdmoment. 

 
Hot och våld i relation till arbetsmiljön 
För att minska risken att hot och våld på arbetsplatsen ska uppstå spelar personalens 
arbetsmiljö en betydande roll. Det är viktigt att personalen upplever arbetsmiljön 
tillfredsställande. Otydligt ledarskap, personalbrist samt att det inte finns tillräckligt 
med resurser för att kunna utföra sitt arbete är faktorer som bidrar till att arbetsplatsen 
kan upplevas som psykiskt och fysiskt påfrestande och att hot och våld kan uppstå. 
Personalens ålder och livserfarenhet spelar också in för att få en fungerande 
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arbetsgrupp.  När det kommer till att vårda patienterna är det grundläggande att det 
finns en samstämmig syn inom personalgruppen hur god omvårdnad ska se ut för att 
minska förekomsten av hot och våld (Konttila, Pesonen & Kyngäs 2018). 
 
Tidigare forskning av Hylén, Kjellin, Pelto-Piri och Warg (2017) om hot och våld inom 
psykiatrin visade att 87 procent av den medverkande vårdpersonalen någon gång varit 
utsatta för våld på sin arbetsplats och mer än en tredjedel av de tillfrågade hade blivit 
utsatta någon gång under de senaste sex månaderna.  
 
Våld- och hotsituationer mellan patient och personal ser olika ut mellan män och 
kvinnor. Enligt Statistiska centralbyrån (2018) är det vanligare att kvinnor utsätts för hot 
och våld än män, vilket också påvisas i studien av Konttila, Pesonen och Kyngäs 
(2018). Där visade det sig att manlig personal oftare utsätts för hot och våld från 
manliga patienter, medan kvinnlig personal däremot utsätts av både kvinnliga och 
manliga patienter. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att vårdas inom sluten psykiatrisk vård innebär ett stort intrång på patientens integritet 
och tillsammans med olika förutsättningar för konflikter, kan situationer med hot och 
våld uppstå. Tidigare forskning visar att hot- och våldssituationer förekommer inom 
psykiatrisk vård, att arbetsmiljön har en betydande roll huruvida dessa situationer 
uppstår och att personalens livserfarenhet och arbetssätt påverkar förekomsten. Det 
finns dock inte mycket forskning som visar exakt vilken typ av våld som förekommer. 
Dessutom visar inte forskningen när och var på avdelningen de flesta situationerna 
uppstår. 
 
Vår studie syftar till att visa hur och när dessa situationer kan uppstå och vad de direkta 
konsekvenserna blir i form av larmaktivering, polisanmälan och avvikelsehantering. 
Vi vill belysa vilken form våldet tar och vilka situationer som föranleder hot- och 
våldssituationerna.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva i vilken utsträckning hot och våld förekommer inom sluten 
psykiatrisk vård, samt vad som kännetecknar dessa situationer. 
 
METOD 

Studiedesign, kontext och urval 
Detta är en kvantitativ tvärsnittsstudie (Olsson och Sörensen 2011, s. 45). En 
tvärsnittsstudie innebär att vi samlar in data från målgruppen, som i detta fall är 
anställda inom slutenpsykiatrin. Detta för att kunna undersöka vår specifika 
frågeställning, vilket är förekomsten av hot och våld inom slutenpsykiatrin. 
 
Forskningsunderlaget utgjordes av en enkätundersökning med medverkande från 
anställda inom slutenspsykiatrin i Västra Götaland. Antal anställda på de avdelningarna 
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vi undersökte uppgick till 325 vid det aktuella tillfället och patienterna var 116 till 
antalet. De vanligaste diagnoserna bland patienterna var schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. Patienterna vårdades inom den psykiatriska slutenvården 
antingen frivilligt, eller för att de var dömda till LPT. Somliga av patienterna hade även 
andra domar, till exempel våld mot tjänsteman och misshandel. 
 
Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval vilket betyder att det ej är ett slumpmässigt 
urval, utan urvalet baseras på vilka som var tillgängliga då studien presenterades.  
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagaren är anställd på arbetsplatsen 
och är över 18 år. Det fanns inga exklusionskriterier. 
 
Enhetschefen på respektive enhet kontaktades och gav sitt godkännande, varav ett 
informationsbrev skickades ut. 70 enkäter hade skrivits ut och fanns tillgängliga för 
personal som fanns på plats i samband med rekrytering av deltagare till studien. Svaren 
lades i en försluten pärm. 49 enkäter samlades in, vilket ger en svarsfrekvens på 70%. 
De deltagande fick möjlighet att besvara enkäten under arbetstid utanför avdelningen. 
Vi besökte avdelningarna för att informera deltagarna ytterligare om undersökningen, 
samt att vi även demonstrerade enkäten och samtyckesblanketten, se bilaga 2. 
 
Datainsamling 
Deltagarna fick besvara enkäten individuellt och inga namn- eller personuppgifter 
samlades in. Enkäterna behandlades sedan med konfidentialitet.  
 

Mätinstrument 
Enkäten som deltagarna fick svara på var ämnesspecifik. Enkäten som användes, 
Violent Incident Form (VIF), är beprövad och tidigare publicerad (Arnetz 1998), se 
bilaga 3. VIF har beprövats för, och visat god validitet och reliabilitet i en studie av 
Magnavita och Heponiemi (2012).  
 
Enkäten som består av 21 frågor har översatts till svenska av oss för att sedan 
kontrolleras av en utomstående med akademisk utbildning i engelska. Enkäten har även 
modifierats för att passa vårt syfte som handlar om patienters hot och våld mot personal 
vilket bland annat resulterade i att fyra frågar togs bort. 
 
Genom att ta bort frågan” Vem visade aggression mot dig” uteslöt vi att hotet och/eller 
våldet kom från någon annan än patienten själv. Under rubriken ”Gjorde du/skrevs det 
en” lade vi till ”Avvikelse” och ”Ingen åtgärd” och frågan som handlade om 
informantens yrkestitel ändrades för att passa en svensk psykiatrisk avdelning. Frågorna 
gällande patientens och deltagarens könstillhörighet fick ett tredje alternativ, ”Annat”. 
 
Den modifierade enkäten består av totalt 17 frågor, se bilaga 1. I den inledande frågan 
får deltagaren svara på ”Har du varit med om hot och våld från en patient på din 
nuvarande arbetsplats”. Om svaret är ”nej” fyller deltagaren endast i bakgrundsfrågorna 
om ”yrke”, ”kön” och ”ålder”. Om svaret är ”ja” var de mest centrala frågorna i enkäten 
fråga 3 ”Enligt din uppfattning, var patienten?”, fråga 7 ”Utgjordes incidenten av, ” och 
fråga 11 ”Vilken aktivitet ledde fram till incidenten?” då de fångar upp de viktigaste 



 5 

aspekterna av en hot- och våldssituation. Frågorna är utformade med flervalsalternativ. 
Fråga 7 och 11 hade även alternativet ”Annat” där deltagaren själv kunde beskriva hur 
de upplevde situationen. 
 

Dataanalys 
Med hjälp av SPSS har enkätsvaren analyserats på två olika sätt. Frekvensen är mätt i 
absoluta tal och procentuell andel. 
 
För det första har frågor där deltagaren valt att markera mer än ett svar analyserats som 
att en ej ifylld ruta motsvarar ett ”Nej” och att en ifylld ruta motsvarar ett ”Ja”. Detta för 
att få fram frekvensen av varje svarsalternativ i dessa frågor. Exempel på flervalsfrågor 
där deltagarna har markerat fler än ett alternativ är ”Enligt din uppfattning, var 
patienten?” och ”Gjorde du/ Skrevs det en:”. Detta för att en patient både kan vara till 
exempel psykotisk och intellektuellt funktionsnedsatt och det efter en incident både kan 
skrivas en avvikelse och en arbetsskadeanmälan. För exempel på hur dessa frågor 
analyserats se tabell 4 och 11. Rena ja/nej-frågor som till exempel ”Var du ensam med 
patienten när incidenten inträffade?” har analyserats på samma sätt, se tabell 2. 
 
Det andra sättet att analysera resterande frågor där deltagarna haft flervalsalternativ men 
ej valt att markera fler än ett alternativ har endast det ifyllda alternativet analyserats, 
alltså ingen frekvens mätt på ej markerade svar. Exempel på frågor är ”Plats:” och ”När 
inträffade incidenten?” då en incident inte kan ske på flera platser och under flera olika 
tillfällen samtidigt. För exempel på hur dessa frågor analyserats se tabell 5. 
 
I frågor där möjlighet erbjöds till deltagaren att både markera ett alternativ som ”Annan, 
beskriv” och/eller att beskriva ett befintligt alternativ som ”Fysisk skada, beskriv” har 
antalet svar analyserats och deltagarens egna ord redogjorts. Se tabell 8 och 9. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden gjordes i enlighet med Helsingforsdeklarationen 
(Olsson och Sörensen 2011, s. 86). Deltagandet i enkätstudien var frivilligt, svaren var 
anonyma och samtliga deltagare skrev under en samtyckesblankett innan 
genomförandet av enkäten. Informanterna blev i god tid informerade av avdelningens 
enhetschef om studiens syfte. Vi besökte även avdelningarna för att erbjuda ytterligare 
information muntligt och besvara eventuella frågor. Detta för att de i tidigt skede skulle 
kunna ta ställning till om de ville medverka eller ej.  
 
Dagen då enkätundersökningen genomfördes tydliggjordes det återigen att deltagandet 
var frivilligt. De informanter som medverkade skrev på sitt godkännande. Enkäten 
fylldes i enskilt. Vid analys av data hanterades den konfidentiellt och i största möjliga 
mån så objektivt som möjligt. Informanterna var alla över 18 år och anställda inom 
psykiatrin. 
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RESULTAT 
Av de som deltog i studien var 51% (25) kvinnor och 49% (24) män. 
Ålderskategorierna 18 till 39 var den dominerande bland deltagarna vilket motsvarade 
59,2% (29). Den vanligaste yrkeskategorin var undersköterska/skötare 51% (25) medan 
behandlingsassistent motsvarade 20,4% (10) och sjuksköterska 16,3% (8). 6,1% (3) 
uppgav annan yrkeskategori. Av dessa var en sektionsledare och två var 
vårdenhetschefer. Fullständigt av urvalet redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1 Beskrivning av urvalet (N=49) 
 
 Antal Andel procent 

Yrke: Läkare 0 0,0% 

Sjuksköterska 8 16,3% 

Behandlingsassistent 10 20,4% 

Undersköterska/Skötare 25 51,0% 

Vårdbiträde 3 6,1% 

Annat, beskriv 3 6,1% 

Kön: Man 24 49,0% 

Kvinna 25 51,0% 

Annat 0 0,0% 

Ålder: <29 14 28,6% 

30-39 15 30,6% 

40-49 7 14,3% 

50-59 7 14,3% 

>60 6 12,2% 
  
 
I den inledande frågan ”Har du varit med om hot och våld från en patient på din 
nuvarande arbetsplats?” svarade 87,8% (43) ”Ja” och 12,2 (6) ”Nej”. I resterande delar 
av resultatet redovisas endast svaren från de 43 respondenter som svarat ”ja” på frågan 
”Har du varit med om hot och våld från en patient på din nuvarande arbetsplats?”. Två 
frågor ställdes till deltagarna om vilka förutsättningar som fanns vid situationen. Dessa 
var huruvida de var ensamma med patienten när incidenten inträffade respektive om de 
kunde ana innan att något skulle hända (tabell 2). 23,8% (10) var ensam med patienten 
precis innan situationen uppstod och 32,6% (14) uppgav att händelsen kom som en 
överraskning, alltså att de inte kunde ana innan om något skulle inträffa.  
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Tabell 2 Frågor om förutsättningar vid situationen (N=43) 
 Antal Andel procent 

Var du ensam med patienten 

när incidenten inträffade? 

Ja 11 25,6% 

Nej 32 74,4% 

Kunde du ana innan att 

något skulle hända? 

Ja 29 67,4% 

Nej, det kom som en 

överraskning 

14 32,6% 

  
 
För att beskriva patienten som utförde hot-och våldssituationen ställdes tre frågor för att 
fånga upp ålder, kön och mental status vilket redovisas i tabell 3 och 4. I 83,7% (36) av 
fallen handlade det om en manlig patient. De vanligaste angivna ålderskategorierna var 
19–30 år och 31–50 år vilka tillsammans utgjorde 86% (37). Sextiotre procent (27) av 
respondenterna beskrev patienten som psykotisk och den näst vanligaste beskrivningen 
av patientens mentala status var intellektuellt funktionsnedsatt 27,9% (12) tabell 4. 
  
Tabell 3 Kön och ålder på patienter som var inblandad i situationen (N=43) 
 
 Antal Andel procent 

Patientens kön: Man 36 83,7% 

Kvinna 7 16,3% 

Annat 0 0,0% 

Patientens ålder: <18 0 0,0% 

19-30 16 37,2% 

31-50 21 48,8% 

51-65 6 14,0% 

>65 0 0,0% 
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Tabell 4 Patientens mentala status (N=43) 
 
 Antal Andel procent 

Psykotisk nej 16 37,2% 

ja 27 62,8% 

Påverkad av anestesi nej 43 100,0% 

ja 0 0,0% 

Påverkad av alkohol 

och/eller droger 

nej 38 88,4% 

ja 5 11,6% 

Intellektuellt funktionsnedsatt nej 31 72,1% 

ja 12 27,9% 

Tungt medicinerad nej 39 90,7% 

ja 4 9,3% 

Vet ej nej 36 83,7% 

ja 7 16,3% 

  
 
De flesta av incidenterna, 37,2%, tog plats i dagrummet. Vanligaste tiderna på dygnet 
när händelserna inträffade var mellan klockan 11–15 vilket utgjorde 25,6% och mellan 
klockan 28–21 vilket utgjorde 23,3%. Att patienten ställde krav utgjorde 51,2% av alla 
incidenterna. Det vanligaste tillfället för en situation skulle uppstå var vid behandling/ 
undersökning/omvårdnad 55,8%. Se tabell 5. Av de 15 respondenter som valde annat 
tillfälle uppgav 11 av dem beskrivningar som redovisas i tabell 6. 
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Tabell 5 Plats, tidpunkt och situation för händelsen (N=43) 
 
 Antal Andel procent 

Plats: Patientens rum 10 23,3% 

Väntrum 0 0,0% 

Dagrum 16 37,2% 

Korridor 10 23,3% 

Utomhus/Rastgård 2 4,7% 

Matsal 3 7,0% 

Patientens wc/badrum 0 0,0% 

Hiss 0 0,0% 

Trappuppgång 0 0,0% 

Annan 2 4,7% 

Vilken tid inträffade 

incidenten? 

00-03 0 0,0% 

03-06 0 0,0% 

06-09 4 9,3% 

09-12 9 20,9% 

12-15 11 25,6% 

15-18 7 16,3% 

18-21 10 23,3% 

21-24 2 4,7% 

Vilken aktivitet ledde fram till 

incideneten? 

Samtal 9 20,9% 

Patienten ställde krav 22 51,2% 

Ingen aktivitet 4 9,3% 

Förflyttning av patient/Vid 

användning av 

patientlyft/Fysisk assistans 

av patienten 

0 0,0% 

Undersökning/behandling/o

mvårdnad 

1 2,3% 

Annan 7 16,3% 

När inträffade incidenten? Medan patienten skrevs in 

på avdelningen 

3 7,0% 

Under 

undersökning/Behandling/O

mvårdnad 

24 55,8% 

Vid transport av patient 1 2,3% 

Medan patienten skrevs ut 

på avdelningen 

0 0,0% 

Annat tillfälle, beskriv 15 34,9% 
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Tabell 6 Redovisning av svarsalternativet ”Annat tillfälle, beskriv”  
 
När inträffade incidenten?   

 Efter läkarsamtal med 

patienten 

 

Efter måltid  

Försökte få tag på 

sjuksköterska som var 

upptagen med annat 

 

Kvällsfika  

Nyvaken patient  

Patienten går runt på 

avdelningen 

 

Patienten samtalar med 

medpatient 

 

Patienten vistades på 

avdelningen 

 

Under dialog mellan patient 

och personal 

 

Vanlig kväll på avdelningen  

Vid köket  
 

 
 
Av respondenterna hade 74,4% varit utsatta för verbalt hot och 34,9% för obehaglig 
upplevelse. Av dem som varit utsatta för fysiskt våld var knytnävsslag det vanligaste, 
vilket utgjorde 27,9%. Användandet av vapen eller föremål förkom vid 7% (3) av 
tillfällena. Av de tre respondenterna gav två en beskrivning av vapnet/föremålet: 
”patienten kastar stolar” och ”patienten hotar att hugga med en gaffel”. Av de 14% (6) 
som uppgav alternativet ”Annan, beskriv” gav tre respondenter en skriftlig beskrivning: 
”Måttade slag i luften”, ”Hotar en annan patient” och ”Patienten slår i väggen”. 
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Tabell 7 Typer av hot och våld (N=43) 
 Antal Andel procent 

Verbala hot nej 11 25,6% 

ja 32 74,4% 

Rivning/nypning nej 41 95,3% 

ja 2 4,7% 

Knytnävsslag nej 31 72,1% 

ja 12 27,9% 

Användande av 

föremål/vapen 

nej 40 93,0% 

ja 3 7,0% 

Spottning nej 35 81,4% 

ja 8 18,6% 

Sparkar nej 29 67,4% 

ja 14 32,6% 

Örfilar nej 40 93,0% 

ja 3 7,0% 

Knuffningar nej 35 81,4% 

ja 8 18,6% 

Obehaglig upplevelse nej 28 65,1% 

ja 15 34,9% 

Fasthållning nej 39 90,7% 

ja 4 9,3% 

Annan, beskriv nej 37 86,0% 

ja 6 14,0% 
  
 
Den fysiska och psykiska efterföljden hos respondenterna beskrivs i tabell 8. 32,6% 
uppgav att de kände irritation, 25,6% att de kände rädsla och 16,3% att de kände ilska 
efter händelsen. 7,1% (3) valde alternativet ”Annan, beskriv” varav två av 
respondenterna skrev ”frustration” och en skrev ”obehaglig upplevelse att patienten 
tvångsinternerades”. Trettiofem procent (15) angav att händelsen ledde till fysisk skada 
och tolv respondenter gav en skriftlig beskrivning av skadan, vilket redovisas i tabell 9. 
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Tabell 8 Fysisk och psykisk efterföljd hos respondenterna (N=43) 

 

  
  Antal   Andel procent   
Fysisk skada   nej   28   65,1%   

ja   15   34,9%   
R ä dsla   nej   32   74,4%   

ja   11   25,6%   
Ingen reaktion   nej   41   95,3%   

ja   2   4,7%   
Skuldk ä nslor   nej   40   93,0%   

ja   3   7,0%   
Hj ä lpl ö shet   nej   41   95,3%   

ja   2   4,7%   
Ingen fysisk skada   nej   36   83,7%   

ja   7   16,3%   
Å ngest   nej   40   93,0%   

ja   3   7,0%   
Besvikelse   nej   37   86,0%   

ja   6   14,0%   
F ö rnedring   nej   40   93,0%   

ja   3   7,0%   
Ilska   nej   36   83,7%   

ja   7   16,3%   
Irritation   nej   29   67,4%   

ja   14   32,6%   
Annan, beskriv   nej   40   93%   

ja   3   7%   
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Tabell 9 Redovisning av svarsalternativet ”Fysisk skada, beskriv”  
 
  

Fysisk skada, beskriv   

Blåmärke  

Blåmärke och svullnad  

Kraftiga blåmärken  

Lårkaka  

Ont på näsan  

Operation  

Riv- och blåmärken  

Rivsår  

Smärta och rodnad  

Smärta på smalben  

Sår under höger öga  

Ömhet  

  
 
Vid uppkommen incident kallade 51,2% av respondenterna själva på hjälp och/eller 
aktiverade larmet men vid 30, 2% av fallen kom andra till hjälp utan att deltagaren själv 
hade kallat eller aktiverat larmet (tabell 10). 
 
Tabell 10 Åtgärder under incidenten (N=43) 
 Antal Andel procent 

Åtgärd Hanterade situationen själv 5 11,6% 

Andra kom till hjälp 13 30,2% 

Kallade på hjälp och/eller 

aktiverade larmet 

22 51,2% 

Ingen åtgärd nödvändig 3 7,0% 
  
 
Av alla hot- och våldsincidenter polisanmäldes endast 9,3% av dem. Den vanligaste 
följden av en incident var att det skrevs en avvikelse, vilket skedde i 69,8% av fallen. 
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Tabell 11 Åtgärder efter incidenten (N=43) 
 
 Antal Andel procent 

Polisanmälan nej 39 90,7% 

ja 4 9,3% 

Arbetsskadeanmälan nej 31 72,1% 

ja 12 27,9% 

Avvikelse nej 13 30,2% 

ja 30 69,8% 

Ingen åtgärd nej 33 76,7% 

ja 10 23,3% 

  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att genomföra denna studie valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie (Olsson och 
Sörensen 2011, s. 45) med hjälp av en enkät, för att beskriva förekomsten av hot och 
våld inom sluten psykiatrisk vård. Kunskapen om att hot och våld förekommer inom 
sluten psykiatrisk vård finns redan, vilket behövs för att kunna genomföra en 
tvärsnittsstudie Genomförandet av en tvärsnittsstudie gav ett användbart resultat i 
relation till studiens syfte. En nackdel är dock att inga orsakssamband mellan faktorerna 
kan identifieras.  
 
Informanterna till studien valdes som ett bekvämlighets-/tillfällighetsurval - ett ej 
slumpmässigt urval (Olsson och Sörensen 2011, s. 113). Att föredra hade varit ett 
storskaligt, slumpmässigt urval för att öka tillförlitligheten av studien och på så sätt 
bättre representera den tänkta populationen (Olsson och Sörensen 2011, s. 113). 
Anledningarna bakom bekvämlighetsurvalet var genomförbarheten, tidsaspekten och 
studienivån som studien genomförs på. Det finns samtidigt få avdelningar inom sluten 
psykiatrisk vård vilket medför ett begränsat antal informanter att tillgå, så det är inte 
helt omöjligt att urvalet ändå är representativt för den tänkta populationen.  
 
Enkäten Violent Incident Form (VIF) är utformad för att registrera alla typer av hot- och 
våldssituationer mot anställda hälso- och sjukvården. VIF är utformade för att beskriva 
dessa situationers aspekter som omständigheter, förlopp och konsekvenser, inom ramen 
för dessa situationer. Den är även utformad för att användes som ett hjälpmedel till 
forskning om hot och våld inom hälso- och sjukvård (Arnetz 1997). Det är svårt att säga 
om modifieringen av enkäten, beskrivet under rubriken mätinstrument, påverkar den här 
studiens validitet och reliabilitet. Antagligen hade en upprepning av studien vid ett 
senare tillfälle gett liknande resultat, då enkäten ber deltagaren att beskriva den senaste 
hot- och våldsincidenten på sin nuvarande arbetsplats. Med det i åtanke går det att anta 
att reliabiliteten ändå är god (Gunnarsson 2002). 
 
På frågan ”Ledde incidenten till” fanns ett alternativ där respondenterna kan markera 
om incidenten ledde till fysisk skada och sedan ange en beskrivning. Enkäten är 
utformad med syftet att om respondenterna ej varit utsatta för fysiskt våld markerar de 
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istället alternativet ”Ingen fysisk skada”. I svaren vi fick stämmer det inte överens 
mellan respondenterna som valt alternativet ”Fysisk skada, beskriv” och de som valt 
alternativet ”Ingen fysisk skada”. Vi tror respondenterna antingen missat båda 
svarsalternativen eller missförstått frågan. Däremot går det att tolka det som att de 15 
respondenter som valt alternativet ”fysisk skada, beskriv” och de 28 som ej valt det 
utgör ett mått över hur många som utsattes för fysisk skada. 
 
Vad det gäller frågan om validitet kan detta utvärderas på olika sätt. Ett sätt är att låta 
kunniga personer inom ämnesområdet bedöma den ”uppenbara validiteten” (face 
validity) (Gunnarsson 2002). Detta innebär helt enkelt en kvalitativ värdering av om 
frågorna handlar om det som är relevant för området de avser undersöka. Då vi själva 
arbetat inom sluten psykiatrisk vård och till viss del är bekanta med frågan om hot och 
våld, är vår bedömning att frågorna är relevanta. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att en hög andel (87,8%) av respondenterna hade varit utsatta 
för hot och våld. Av de hot- och våldssituationer som respondenterna hade varit med 
om, var verbala hot vanligast förekommande, 74,4%.%. Studien har fått ett snarlikt 
resultat i procentuell andel hot- och våldssituationer som en större, liknande studie gjord 
i Sverige av Hylén et al. (2017). 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor hos de deltagande var jämn i vår studie, 49% 
män och 51% kvinnor. I liknande studier har det varit fler kvinnliga än manliga 
deltagare.  I en studie av Yang, Stone, Petrini och Morris (2017) var 66,8% kvinnor och 
i en studie av Guetta, Natan och Polakevich (2017) var 65% kvinnor. Den här studiens 
könsfördelning är något avvikande från liknande studier men resultaten är oavsett 
urvalets könsfördelning likvärdigt.   
 
Genom att slå samman samtliga svar på alla frågor i enkäterna går det att bilda en 
uppfattning om hur typexemplet på hur en hot- och våldssituation bland de 
medverkande såg ut. I typexemplet är det en kvinnlig undersköterska/skötare som är 
30–39 år gammal som utsätts för verbala hot av en manlig patient i åldern 31–50 år. 
Patienten är psykotisk och incidenten inträffar i dagrummet mellan kl. 12:00 och 15:00 i 
samband med undersökning/behandling/omvårdnad. Kvinnan är inte ensam med 
patienten, kan ana att något ska hända och aktiviteten som leder fram till incidenten är 
att patienten ställer krav. Under incidenten kallar vårdpersonalen på hjälp och/eller 
aktiverar larmsystemet och efter incidenten skrivs det en avvikelse. I resterande delar av 
resultatdiskussionen reflekterar vi över, och fördjupar oss i ett urval av de mest 
framträdande aspekterna av en incident. 
 
I den här studien utgjorde verbala hot den största delen av alla hot- och våldssituationer. 
I en studie av Bowers och Stewart (2013) ansåg personalen på psykiatriska avdelningar 
att verbala hot kunde ses som en del av patientens sjukdomsbild, vilket ledde till att 
personalen hade en högre acceptans för detta beteende. Att verbala hot ses som en del 
av arbetet kan enligt Stevenson et al. (2015) vara problematiskt eftersom det då inte får 
några konsekvenser, och kan på sikt leda till en sämre arbetsmiljö.  
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Flera av de deltagande i vår studie uttryckte känslor som ilska, irritation och rädsla. För 
att hantera de psykiska efterföljderna som en hot- och våldsincident för med sig visar en 
studie av Hylen et al. (2017) att det är viktigt för vårdarens mående att få stöttning från 
sina kollegor och sin enhetschef, för att hantera de rädslor som kan uppstå. En studie av 
Magnavita och Heponiemi (2012) visade att det fanns en oro att kollegor skulle 
förlöjliga de känslor som uppkom i samband med en hot- och våldssituation. Efter att ha 
varit med om en hot- eller våldssituation kan en känsla av orättvisa uppkomma hos 
personalen, de undrar varför just dem blev utsatta. Att bearbeta de psykologiska 
påfrestningarna efter att ha varit utsatt kan ta allt från några månader upp till flera år. 
Det är rimligtvis tärande att under en längre tid arbeta på en arbetsplats där dessa 
situationer uppstår med jämna mellanrum och skapar dessa känslor hos personalen. Det 
skulle vara möjligt att undersöka om en sådan arbetsmiljö är tärande eller hur detta 
erfars, inom ramen för en kvalitativ studie. 
 
Vår studie kom fram till att de flesta situationerna inträffade på förmiddagen och på en 
öppen plats som dagrummet. Detta överensstämmer med en studie av Guetta, Natan och 
Polakevich (2017) som beskriver att den vanligaste tiden för en incident var kl. 11:00 
och att de utgjordes på en öppen plats, som ett dagrum. Det kan vara så att en 
avdelnings dagrum på förmiddagen är en kritisk tid och plats för hot- och 
våldssituationer. De flesta patienterna har vaknat och rör sig fritt på avdelningen vilket 
medför att det är ett högre antal patienter per anställd. På de avdelningar vår studie 
genomfördes på var det vanligt med personalmöten och olika aktiviteter på 
förmiddagen. Detta medförde att färre personal fanns kvar på avdelningen under den 
tiden. Enligt vår studie kan det vara en bra idé att öka personaltätheten – det är ett 
antagande utifrån den vanligaste tidpunkten. En klinisk implikation är att skapa 
medvetenhet på arbetsplatsen om att detta är en kritisk tidpunkt för hot och våld att 
uppstå och att den blir än mer kritiskt vid låg bemanning.  
 
 
Respondenterna i vår studie beskrev psykotisk som den vanligaste mentala statusen hos 
en patient vid inträffandet av en incident. I en studie av Yang et al. (2017) var de 
vanligaste diagnoserna hos patienterna som begår hot och våld schizofreni och andra 
psykossjukdomar. De beskrev att den största anledningen bakom hot- och 
våldssituationer var att patienten var i ett psykosliknande tillstånd. En vanlig orsak till 
att patienter blir inlagda på slutna psykiatriska avdelningar är att de befinner sig i ett 
psykosliknande tillstånd beroende på ett försämrat sjukdomstillstånd, ofta på grund av 
utebliven eller låg medicinering. Då detta är en vanlig anledning till att hot- och 
våldssituationer uppstår kan dessa patienter ses som en riskgrupp med potentiellt extra 
behov av insatser och åtgärder. För att öka kunskapen och medvetenheten om hur en 
psykotisk patient ska bemötas kan det vara önskvärt att personalen erbjuds 
internutbildning, och på så sätt minska risken för framtida incidenter. Utbildning kan 
ses som en klinisk implikation men även ett ämne för fortsatt forskning. Kanske kan 
utbildning av personalen ha effekt på graden av förekomst av hot och våld. 
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Hållbar utveckling 
Idag finns det krav på att forskning som bedrivs bidrar till hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling har sin grund i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målet är att till år 2030 uppnå fyra övergripande mål: Att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och 
lösa klimatkrisen. Mål nummer tre heter Hälsa och välbefinnande och finns för att 
“Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. Delmål 3.4 
består delvis av att “främja psykisk hälsa och välbefinnande”. Föreliggande studie 
bidrar med kunskap om hur en trygg och säker arbetsmiljö kan skapas, vilket ingår i mål 
nummer 8. Delmål 8.8 består bland annat av att “främja en trygg och säker arbetsmiljö 
för alla arbetstagare” (Regeringskansliet 2015). 
 
Hot och våld mellan patient och vårdare är en faktor som kan motverka en trygg och 
säker arbetsmiljö hos anställda som i sin tur jobbar med målet att främja patienternas 
psykiska hälsa och välbefinnande.  
 
Ett samband finns mellan arbetsmiljö och förekomsten av hot och våld. Enligt Konttila, 
Pesonen och Kyngäs (2018) finns det en risk för att bilda en negativ spiral där brister i 
arbetsmiljön ökar risken för hot och våld och att hot och våld i sin tur har en fortsatt 
negativ påverkan på arbetsmiljön. För att främja en trygg och säker arbetsmiljö inom 
sluten psykiatrisk vård bör åtgärder som leder till en minskad förekomst av hot och våld 
mellan patient och vårdare vidtas. 
 
Det är även nödvändigt att skapa en bra kontakt mellan patient och vårdare för att 
bedriva god vård, med målet att främja psykisk hälsa och välbefinnande och att minska 
förekomsten av hot och våld mellan patient och vårdare (Hylén et al. 2018). Det finns 
alltså även samband mellan förekomsten av hot och våld och möjligheten att utföra sitt 
arbete som vårdare för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Att arbeta för att 
minska förekomsten av hot och våld är därför även att arbeta för att öka möjligheten att 
främja psykisk hälsa och välbefinnande hos patienterna. 
 
SLUTSATSER 
Studien visar att en hög andel anställda inom sluten psykiatrisk vård utsätts för hot 
och/eller våld från patienterna de vårdar. Verbala hot är det som är vanligast 
förekommande och det behövs tydliggöras hur det påverkar arbetsmiljön för 
vårdpersonalen. Vissa tidpunkter och platser är särskilt förekommande för händelser av 
hot och våld och det är oftast en psykotisk patient inblandad i incidenterna. Bland 
vårdpersonalen behövs ytterligare kunskap om hur en psykotisk patient ska bemötas för 
att kunna avvärja en potentiellt farlig situation. Det behövs även ökad medvetenhet 
kring att vissa situationer är mer kritiska än andra, till exempel dagrummet på 
förmiddagen. Detta kan ske genom att personalen intern-utbildas, men också genom att 
höja kraven på den personal som rekryteras.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Violent incident Form (VIF) 
Följande beskriver en specifik hot- och 
våldssituation mellan anställd och patient. 
Markera med ett X i passande ruta, det går bra att 
markera fler än en. 
Har du varit med om hot och våld från en patient på din 
nuvarande arbetsplats? 
 Ja  
 Nej 
 
Om Ja, beskriv den senaste incidenten. Om Nej, 
fyll endast i informationen om dig själv på sida 2. 
 
Vilken tid inträffade incidenten? 
00-03            03-06         06-09             09-12           12-
15         15-18         18-21           21-24 
  
  
Enligt din uppfattning, var patienten? 
 Psykotisk 
 Påverkad av anestesi 
 Påverkad av alkohol och/eller droger 
 Intellektuellt funktionsnedsatt 
 Tungt medicinerad 
 Vet ej 
Patientens kön: 
 Man 
 Kvinna 
 Annat  
Patientens ålder: 
 <18  19-30  31-50  51-
65  >65 
 
 
 
Var du ensam med patienten när incidenten inträffade? 
 Ja 
 Nej 
Utgjordes incidenten av: 
 Verbala hot 
 Rivning/Nypning 
 Knytnävsslag 
 Användande av föremål eller vapen 
    Beskriv 
…………………………………………………….. 
 Spottning 
 Sparkar 
 Örfilar 
 Knuffningar 
 Obehaglig upplevelse 
 Fasthållning 

 Plats: 
 Patientens rum 
 Väntrum 
 Dagrum 
 Korridor 
 Utomhus/Rastgård 
 Matsal 
 Patientens wc/badrum 
 Hiss 
 Trappuppgång 
 Annan 
…………………….  

 

Vilken aktivitet ledde fram till incideneten? 
 Samtal 
 Patienten ställde krav 
 Ingen aktivitet 
 Förflyttning av patient/Vid användning av 
patientlyft/Fysisk assistans av patienten 
 Undersökning/behandling/omvårdnad 
 Annan 
…………………… 

 

När inträffade incidenten? 
 Medan patienten skrevs in på avdelningen 
 Under 
undersökning/Behandling/Omvårdnad 
 Vid transport av 
patient  
 Medan patienten 
skrevs ut på avdelningen  
 Annat tillfälle, beskriv 
….. 

 

Kunde du ana innan att något skulle hända? 
 Ja 
 Nej, det kom som en 
överraskning 

 

Gjorde du/Skrevs det en: 
 Polisanmälan 
 Arbetsskadeanmälan 
 Avvikelse 
 Ingen åtgärd 
Om dig 
Yrke: 
 Läkare 
 Sjuksköterska  
 Behandlingsassistent 
 Undersköterska/Skötare 
 Vårdbiträde 
 Annat, beskriv …………………………… 
Kön: 
 Man 
 Kvinna 
 Annat 
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 Annan, beskriv 
…………………………………………………….. 
Åtgärd: 
 Hanterade situationen själv 
 Andra kom till hjälp 
 Kallade på hjälp och/eller aktiverade larmet 
 Ingen åtgärd nödvändig 
Ledde incidenten till? 
 Fysisk skada, beskriv 
…………………………………………………….. 
 Rädsla                                 Förnedring 
 Ingen reaktion                   Ilska 
 Skuldkänslor                        Irritation 
 Hjälplöshet 
 Ingen fysisk skada 
 Ångest 
 Besvikelse 
 Annan, beskriv 
…………………………………………………….. 
 

Ålder: 
 <29  30-39  40-49
  50-59  >60 
 

 
 

Bilaga 2 

Information angående ett examensarbete om …  
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019:29). Vi är två 
sjuksköterskor som studerar på sjuksköteskeprogrammet vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på grund/avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Vi har valt att skriva om hot och våld mellan patient och vårdare inom den slutna 
psykiatriska vården. Vårt syfte är att beskriva i vilken utsträckning hot och våld 
förekommer. Du tillfrågas då du i dagsläget arbetar inom sluten psykiatrisk vård och 
efter godkännande av enhetschef på din avdelning. 
 Huvudman för examnesarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Varje deltagare kommer att få en enkät som innehåller frågor om hot- och 
våldssituationer på arbetsplatsen.  Du kommer att sitta enskilt och fylla i enkäten. 
Själva enkäten kommer att ta max 15 minuter att fylla i. När enkäten är klar lämnas den 
in till enhetschefen. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
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Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete, alternativt din vård eller behandling. 
För att delta behöver du lämna ditt muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 
Det datamaterial som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Victor Bryngnäs  

Åsa Ydresjö  

Karin Högberg (Handledare) 

 
 
Samtycke om deltagande 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Datum och handledares namnteckning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
 
Fylls i av deltagaren 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  
Jag samtycker till att delta i examensarbetet (Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård 
nr 2019:29) och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs i 
informationen ovan. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Namnteckning 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Ort och datum 
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Bilaga 3 
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