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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Våld mot vårdpersonal inom psykiatrin är vanligt förekommande. I dagens 

lagstiftning finns ett krav på att arbetsgivarna ska utreda och åtgärda risker 

för hot och våld på arbetsplatsen genom kartläggning, information och 

utbildning.  De-eskaleringsteknikerna är viktiga instrument som 

utgångspunkt i hanteringen för att öka förutsättningarna för stabilitet i 

situationen. 

Syfte:  Syftet är att beskriva hur de-eskaleringstekniker fungerar i praktiken för att 

reducera aggressivitet och våld i psykiatriska slutenvårdsmiljöer. 

Metod: Litterturstudie innefattande elva kvalitativa artiklar. 

Resultat: De återkommande uttrycken i studierna har identifierats och sammanställts i 

nio generiska kategorier: vara på plats, läsa patienten och situationen, 

självkännedom/trygghet, skapa kontakt, lugnt kroppsspråk, lyssna med 

genuint intresse, tala på ett lugnt, känsligt och korrekt sätt, stärka patienten 

(empowerment) samt balans mellan empati och kontroll. Kategorierna har 

inordnats under tre huvudkategorier: individuella egenskaper, handlingar 

samt effekt - de-eskaleringen syftar till att stärka patienten i ett eget val om 

stabilisering. 

Diskussion: Det har påvisats konkreta resultat i användandet av de-eskaleringstekniker 

men även att de-eskalering är mycket situationsbundet och kräver en 

adekvat kompetens hos vårdpersonalen. 

Nyckelord: De-eskalering, aggression, våld och hot 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Violence against health professionals in psychiatry is common. In today's 

legislation in Sweden there is a requirement that employers should 

investigate and address risks of threats and violence in the workplace 

through mapping, information and education. Then the de- escalation 

techniques is important to be able to calm the situation down and bring it to a 

stable state 

Aim: The aim of this work is to describe how describe the de- escalation actually 

works in practice to reduce aggression and violence in psychiatric inpatient 

settings. 

Method: Literature review comprising eleven articles 

Results: Nine generic-categories of the recurring expressions in the studies were 

identified : 

Be in place, read patient and situation, self-assurance / security, create 

contact , calm body language , listen with genuine interest , speaking in a 

calm , sensitive and accurate manner , strengthen the patient and balance 

empathy and control. The categories have been organized into three main 

categories; individual properties, actions and effect. The de-escalation aim to 

result in that the patient will make a choice of their own to calm down. 

Discussions: The results of nine themes covering the different outcome of the reviewed 

articles. It demonstrates tangible results to the de- escalation techniques but 

also that the de- escalation is very bound to the situation and require a good 

performer. 

Keywords: De-escalation, aggression, violence and threat 
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1 Inledning 

Inom den allmänna psykiatriska vården och i synnerhet psykiatriska akutberoendevården 

har författaren av detta arbete upplevt att det allt för ofta förekommer aggressionsutbrott 

hos patienterna som omvårdnadspersonalen behöver ta ställning till. Modeller finns för 

hot- och vålds hantering och prevention. I Stockholms län används främst den så kallade 

Bergenmodellen. Bergenmodellen är en metod utvecklad för att förebygga samt bemöta 

hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar. Modellen är inriktad på förebyggande arbete 

med syfte att skapa goda relationer mellan patient och vårdpersonal, samtidigt ger 

modellen tydliga riktlinjer för agerande hos personalen i samband med hot och våld. 

Bergenmodellen motsvarar Världshälsoorganisationens (WHO´s) rekommendationer för 

den kunskap som behövs hos sjukvårdspersonal för att kunna förebygga samt bemöta hot 

och våld (Stockholms läns landsting (SLSO), 2011). Författaren till denna litteraturstudie 

har intresserat sig för den process som avser att leda fram till att patienten lugnar sitt 

aggressiva beteende, en process som författaren saknar beskrivningar kring. Avsikten med 

föreliggande arbete är att identifiera ingående delar och att tydliggöra processen från 

aggressionsutbrott till att patienten lugnar sig igen.  

 

 

2 Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdspersonal utsätts ofta för aggressioner från patienter och ibland även 

från anhöriga. Våld mot vårdpersonal inom psykiatrisk vård är särskilt vanligt 

förekommande (Wright, Gray, Parkes & Gournay, 2002). Enligt internationella rapporter 

har 71 % av sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård upplevt hot eller våld. Motsvarande 

för enbart Sveriges del är 59 % (Arbetsmiljöverket, 2011, s.18). Enligt Arbetsmiljöverket 

(2011, s.17) rapporterades 3300 fall av allvarliga arbetsskador, relaterade till hot och våld 

inom vård och omsorg i Sverige, mellan åren 2005 och 2009. Orsaken till den relativt stora 

omfattningen av att personal inom vården, särskilt psykiatrin, utsätts för våld och hot kan 

återfinnas i själva grundsjukdomen, till exempel schizofreni, mani, psykoser (Björkdahl, 

2010, s.4), som framkallar aggressivitet, eller att patienten känner maktlöshet i sin 

beroendeställning (Björkdahl, Palmstierna & Hansebo, 2010). Påverkan av droger och 

alkohol är också något som ökar risken för aggressioner särskilt i samband med 

psykiatrisk- eller missbruksvård (Björkdahl et al., 2010). Anmälningar om hot och våld 
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från personal inom psykiatrisk vård har ökat de senaste åren. Patientgruppen har blivit 

yngre, starkare och med en ökad våldsbenägenhet.  

 

 I lagstiftningen finns ett krav på att arbetsgivarna ska utreda och åtgärda risker för hot 

och våld på arbetsplatsen genom kartläggning, information och utbildning. Det kan 

därutöver konstateras att problemet kräver ökad uppmärksamhet från såväl arbetsledning 

och utbildare som inom forskningen (Arbetsmiljöverket, 2011, s.27).  

 

2.1 Konsekvenser  

Förekomsten av våld inom vården medför såväl fysiska, psykiska och terapeutiskt problem 

för både personal och patienter såväl som organisatoriska problem. Personer kan bli 

skadade med fysiska men. Psykiska skador kan också uppkomma i form av rädsla, stress 

och sömnproblem. I svåra fall kan ett posttraumatiskt syndrom uppstå, vilket är ett 

svårbehandlat tillstånd med stora problem för den drabbade (Beech & Leather, 2006).  

 De organisatoriska problemen avser främst merkostnader och svårigheter att bemanna 

arbetsplatsen vid sjukdomsbortfall, något som ofta undervärderas. Mjuka faktorer som 

sämre arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse är ytterligare effekter (Björkdahl et al, 2010). 

Aggressionsutbrott har ofta sin grund i någon form av konflikt och kan ses som en effekt 

av hög stress hos individen som känner maktlöshet i sin beroendeställning (Björkdahl et 

al., 2010).  

 Vålds- och aggressionsyttringar i vårdsituationen försvårar även möjligheterna att hålla 

terapeutiska allianser och skapa en god vård. Det kan vara svårt för både patient och 

personal att åter mötas i en terapeutisk allians efter en våldsincident (Wright et al., 2002). 

Genom omvårdnadsinterventioner kan sjuksköterskan hindra eller mildra ett 

aggressionsutbrott både i skedet innan eller under tiden det pågår (Sandström, 2000, s. 74, 

s.84). 

 

2.1.1 Utveckling av hantering av aggressiva patienter 

Psykisk sjukdom har historiskt betecknats som ett tillstånd av besatthet med senare 

benämningar som sinnessvaghet och sinnessjukdom. Patienterna har tidigare hänvisats till 

särskilda boenden eller låsta mentalsjukhus. Behandlingsformerna har varit tvångströjor, 

svängstolar, fönsterlösa rum och åderlåtning. Medicineringen har bestått av allt ifrån olika 

örter till opium, kräkmedel och laxermedel.  Det senaste 60 åren har ett mer humanitärt 
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synsätt och behandlingar vuxit fram, bland annat genom utvecklingen av psykofarmaka 

(Wetterberg, 2012, s.49).  

 

 Patienter med aggressiv framtoning hölls fram till slutet av 1800-talet oftast instängda 

eller slagna i kedjor. I början av 1900-talet började synen på och bemötandet av 

psykiatriska patienter att ändras. Inom läkarprofessionen startade då diskussioner kring 

behovet av att patienterna skulle bemötas respektfullt och att det var viktigt att lyssna på 

dem, vilket kan ha varit en effekt av att alltfler sjuksköterskor började arbeta på de 

psykiatriska klinikerna (Svedberg, 2002, s.67, s.121, ). Så långt fram som till 1960-talet 

diskuterades dock i stort inte hur aggressiva patienter skulle hanteras på annat sätt än med 

medicinska eller fysiska tvångsmetoder som långbad, fastlåsning och sedering med 

läkemedel. Tvångsmetoder och medicinering av patienterna hade, och har, även ett 

ekonomiskt perspektiv - patienterna passiviserades av behandlingen vilket minskade 

behovet av personalresurser (Svedberg, 2002, s.69).  Medicinering av aggressiva patienter 

har pågått en längre tid, men det var först då klorpromazin (Hibernal) togs fram i början av 

1950-talet som psykiatrin såg goda resultat av medicinering (Svedberg, 2002, s.79; 

Wetterberg, 2012, s.49). I dag används medicinering som ett instrument för att hantera 

aggressiva patienter tillsammans med riskbedömning för tidig intervention, god vårdmiljö 

samt beaktande av personalens inverkan på aggression hos patienterna (Mc Knight, 2014; 

Mullen, 2009).  

 

 Under 1970-talet startade i USA träningsprogram för personal inom psykiatrin för att 

hantera aggressiva patienter med fokus på prediktion, fysisk och verbal intervention. Under 

senare år har antalet tillgängliga träningsprogram ökat. Kommunikation och verbala 

tekniker ingår numera i de olika fortbildningsprogrammen (Farell & Cubit, 2005). Det 

finns inga krav utifrån Socialstyrelsen eller lag att personal ska utbildas i att hantera hot 

och våld. Dock finns krav från arbetsmiljöverket i föreskrifter (Arbetsmiljöverket, AFS 

1993:2, s.4) att personal som arbetar i yrken där det förekommer hot och våld ska ha 

tillräcklig utbildning för att hantera detta. Inom den psykiatriska vården i Stockholms län 

har man idag valt Bergenmodellen som metod för att förebygga och bemöta hot och våld. 

Modellen utgår från tre nivåer av aggression. Första nivån grundar sig på att bygga upp och 

underhålla goda relationer med tydliga och rimliga regler och rutiner. Nivå två utgår från 

upprörda och irrterade situationer och här sätter man gränser och lugnar ner vid upprördhet 

för att förhindra att våld uppstår. Tredje och sista nivån infaller när tydligt aggresiva eller 



 
 4 (31) 

 

våldsamma situationer uppstår och då handlar det om att ta fysisk kontroll över situationen 

för att förhindra skador och genom kommunikation med patienten både under och efter 

händelsen (SLSO, 2011). Utöver Bergenmodellen används  i Sverige och Norge den 

vanligt förekommande TERMA-modellen (TERapeutiskt Möte med Aggression) har sitt 

ursprung från rättspsykiatrin i Bergen, Norge. Bägge modellerna är framtagna för att kunna 

hantera aggressiva patienter på ett mer terapeutiskt sätt och framför allt förebygga hot och 

våld (http://sifer.no/tema/detalj/terma).  

 

2.1.2 Specialistsjuksköterskans åligganden 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård ligger det inom sjuksköterskans 

ansvars- och kompetensområde att ” kunna identifiera, bedöma, förebygga och hantera 

situationer som innebär risk för skada på patient, närstående eller medarbetare” 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014, s.9). Detta ska göras utifrån att i 

pedagogiska former stödja patienten i sitt beslutsfattande. Sjuksköterskan har således inom 

sitt kompetensområde att hantera aggressiva patienter utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Förutom möjligheten att använda sig av läkare ordinerad medicin och fysiskt nödvärn ger 

dagens lagstiftning begränsade möjligheter för sjuksköterskan att vid akuta 

aggressionssituationer intervenera på andra sätt än genom pedagogiska interventioner, 

exempelvis samtal (Svensk författningssamling (SFS), 1991 :1128) 

 

2.2 De-eskalering  

Enligt Cowin, Davies, Estall, Berlin, Fitzgerald & Hoot (2003) innebär de-eskalation en 

teknik för att successivt bearbeta en aggressiv person så att denne lugnar sig. Metoden är 

ett verktyg för vårdpersonal inom den psykiatriska vården för att hantera aggressioner, 

minska de fysiska interventionerna och eventuell avskiljning från övriga patienter 

(Roberton, Daffern, Thomas & Martin, 2012). Metoden är såväl verbal som icke verbal. 

Verbal de-eskalation innebär att med ord, diskussion och argument hjälpa patienten till 

lugn. Icke verbal de-eskalering avser hur vårdpersonalen använder sitt kroppsspråk och 

kroppspositionering för att skapa ett lugn och få patienten att förstå att inget hot eller 

aggression finns från personalens sida (Cowin et al., 2003). 
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 Salzmann-Erikson (2013) formulerar i sin avhandling en modell för stabilitet hos en 

individ i en annars kaotisk miljö där stabilitet är ett tillstånd, ”här och nu”(s.49). Salzmann-

Eriksson formulerar tre utkomster vid aggression eller utbrott. Patienten kan återgå till ett 

tidigare stabilt stadium genom att lugna sig, inträda i ett nytt stabilt stadium efter till 

exempel medicinering eller att situationen förblir turbulent.  

 

Aggression och våld kan uppstå utifrån ett till synes stabilt läge för att sedan eskalera till 

aggression och våld. Det är av stor betydelse att personalen uppmärksammar denna 

förändring på ett tidigt stadium och med de-eskalerande tekniker bryta aggressionscykeln 

och förhindra våldsutbrott (Mc Knight, 2014; Salzmann-Erikson, 2013, s.45).  

 

 Destabilisering kan ske utifrån flera faktorer där patienten, vårdmiljön och 

vårdpersonalen är ingående och delvis samspelande delar av riskfaktorerna för 

aggressionsutbrott. Hos patienten själv är sjukdomen i sig en riskfaktor (Björkdahl, 2010, 

s.4). Förekomst av missbruk av alkohol eller narkotiska preparat påverkar därtill 

situationen. Vårdmiljöns inverkan avser låsta dörrar, begränsade utrymmen, temperaturen 

och tristess på avdelningen. Vårdpersonalen påverkar i sig genom regler, rutiner och 

arbetssätt (Björkdahl, 2010, s.5).  

 

 Riskuppbyggnaden kan till viss eller stor del påverkas genom preventiva åtgärder från 

vårdgivaren och vårdpersonalen, undersköterskor/mental skötare/ sjuksköterskor/ 

specialiserade sjuksköterskor (Bowers, 2014; Mc Knight, 2014). Det är därför i allt 

väsentligt att vårdpersonalen har de kunskaper och den kompetens som krävs för att, så 

långt möjligt undvika uppkomsten av aggressiva situationer och/eller fysiska 

interventioner. De-eskaleringstekniken är som arbetsmetod ett ändamålsenligt verktyg för 

att uppnå stabilitet hos patienten (Roberton et al., 2012). 

 

2.3 Problemformulering 

Inom psykiatrin är aggressioner inom patientgruppen vanligt förekommande. För att 

hantera aggressioner hos patienten kan olika åtgärder vidtas. Medicinering och fysiska 

restriktioner är relativt vanligt förekommande åtgärder (Richmond et. al., 2012). Dessa 

åtgärder återfinns dock generellt inte inom ramen för en sjuksköterskas beslutsområde och 
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är att se som ett kränkande ingrepp för patienten. För sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal, finns ett behov av alternativa metoder.  

 

 Enligt Arbetsmiljölagen 3 § (SFS, 1977:1160)  har arbetsgivaren skyldighet att ge 

arbetstagarna utbildning och kunskap i att hantera arbetsmiljörisker, vilket hot och våld 

från patienter kan vara. Att lära ut de-eskaleringstekniker skulle kunna vara en del i en 

sådan utbildning. 

 

 De-eskalering är en arbetsmetod som utifrån olika angreppssätt återfinns inom aktuell 

forskning. För en ökad användbarhet finns ett behov av att tydliggöra de ingående 

beståndsdelarna och deras inbördes förhållanden samt i förhållande till patienten - vad 

innebär de-eskalering i praktiken. 

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva hur de-eskaleringstekniker fungerar i praktiken för att reducera 

aggressivitet och våld i psykiatriska slutenvårdsmiljöer. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Som utgångspunkt för en teoretisk modell av metoden de-eskalering och dess inverkan på 

patienten, har föreliggande arbete utgått från Betty Neumans (2011) holistiska 

systemmodell som beskriver omgivningens påverkan på individen. Det holistiska synsättet 

ser såväl till helheten inom individen som mellan individer. 

 

 Neuman ser på individen som ett öppet, mottagligt system vilket reagerar på interna och 

externa faktorer genom ett energiflöde mellan den interna och externa miljön. Såväl det 

interna som det externa systemet samverkar med varandra - den skapade miljön. Systemen 

påverkar individen genom stressorer där individen försöker skapa en jämnvikt för att må 

bra och kompenserar stressorernas inverkan på det upplevda måendet. En skör individ 

kräver mer positiv energi för att må bra samtidigt som en välmående individ har ett 

överskott/buffert på energi och kan hantera stressorer bättre.  
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 Vårdpersonalen har till uppgift att hjälpa till att balansera stressorerna genom att skapa 

interventioner, i det primära, sekundära eller tertiära skedet. Det primära skedet är innan 

det inträffar, det sekundära under tiden det pågår och det tertiära efter att det inträffat. 

Genom omvårdnadsinterventioner kan vårdpersonalen eliminera alternativt minska 

stressorerna eller deras påverkan på individen.  

 

 

5 Metod 

I studier som denna är det lätt att få en bias utifrån den förförståelse som kan finnas hos 

författaren. För detta arbete har författaren arbetat med sin förförståelse och 

medvetandegjort denna för att så vara på sin vakt för att inte filtrera eller snedvrida 

resultatet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.159).   

 

5.1 Design 

Valet av metod är avhängigt studiens tema och frågeställningar, det vill säga vad ska 

studeras och vilka frågor ska besvaras (Dahlberg et al., 2008,s.176). Metoden i 

föreliggande arbete har valts vara litteraturstudie med syfte att belysa aktuellt 

forskningsområde. Litteraturen som arbetet bygger på är så kallade sekundära källor där 

andra har gjort direkta studier och som nu sammanställts för att besvara frågeställningen 

(Polit & Beck, 2012, s.95). 

  

5.2 Urval 

Inklusionskriterierna i föreliggande arbete har varit artiklar som svarar till syftet att 

beskriva och tydliggöra de-eskalering som metod. Artiklarna har avsett forskning avseende 

vårdpersonalen och i några fall patienter för att ge en kompletterande bild av personalens 

erfarenheter. I de fall artiklarna avsett studier på patienter, har ett etiskt godkännande 

funnits. Vidare har urval skett utifrån att artiklarna varit peer rewied, avsett hantering av 

vuxna patienter samt varit publicerade efter år 2000.  De två urvalskriterierna vuxna 

patienter samt publicering efter år 2000 har använts eftersom fokus har önskats vara på 

hantering av vuxna personer samt för att erhålla så aktuell forskning som möjligt. 

Exklusionskriterier har varit artiklar publicerade före år 2000, andra språk än engelska och 

svenska, artiklar som inte avsett vuxna patienter, artiklar som saknat etiskt godkännande 

samt artiklar som inte varit peer rewied.  
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 Vid val av databaser för sökning och söktekniker bör eftersträvas att hitta all tillgänglig 

litteratur (Stretch & Sofaer, 2012). Sökningen avseende föreliggande arbete har utgått från 

databaserna Pubmed, CINHAL och PsychINFO, vilka bedömts vara de stora relevanta 

databaserna för ämnet.  

 

Valda nyckelord för sökning: 

Pubmed de escalation AND nurse
*
 

 intervention seclusion nurse* 

 verbal AND intervention AND aggression AND nurse* 

CINHAL intervention AND aggression 

 verbal AND intervention AND aggression 

 verbal AND intervention AND aggression AND nurse* 

 intervention AND seclusion AND nurse* 

 de escalation 

 de escalation AND nurse* 

PsychINFO verbal AND intervention AND aggression 

 intervention AND aggression AND nurse* 

 de escalation 

 de escalation AND  nurse* 

 

 Vidare har sökning i litteraturlistor och frisökning gjorts för att öka antalet artiklar i 

arbetet. Urvalskriterierna har då varit desamma som vid databassökningarna. 

 

5.3 Datainsamling 

Sökningen av artiklar har gjorts brett för ett maximalt urval (Bilaga 1). Totalt 13 

strukturerade sökningar har gjorts som kompletterats med ett flertalet fria sökningar. 1405 

sökresultat har erhållits, varav 114 abstrakt har lästs utifrån den rubrik och de sökord 

artiklarna haft. Endast två artiklar har funnits relevanta för arbetet utifrån urvalskriterierna. 

De icke relevanta artiklarna avsåg studier på barn samt var på andra språk än engelska eller 

svenska. Fem stycken artiklar har hittats under sökningarna men inte uppfyllt 

sökkriterierna utifrån artikelns språk och att de avsett forskning på barn. De flesta 

artiklarna i föreliggande arbete har hittats utifrån referensförteckningar från de två 

                                                 
* öppen sökning av ”nurse” för sökning av alla ord innehållande begreppet nurse. 
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artiklarna från första sökomgången samt från böcker i ämnet, några artiklar har även hittats 

vid fritextsökning på internet. Detta har gjorts för att komplettera artikelmängden då 

databassökningarna har haft ett dåligt utfall. Totalt elva artiklar som uppfyllt sökkriterierna 

har slutligen valts ut att ingå i arbetet (Bilaga 2). 

 

5.3.1 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas har granskats utifrån Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 

(SBU) kvalitetsmall (2013) (Bilaga 3) i vilken ett antal frågor utifrån innehåll och struktur 

på artiklarna ska besvaras för att bedöma artiklarnas kvalitet. Kvaliten hos artiklarna 

graderas som låg, medel eller hög kvalitet. Kvalitetsmallen har använts som ett underlag 

för att värdera kvalitén av i arbetet ingående artiklar och för att stärka resultatets 

trovärdighet. Ingående artiklarna har bedömts varar av hög eller medelhög kvalitet, ingen 

artikel har funnits vara av låg kvalitet. 

 

5.4 Analys 

Valda artiklar har induktivt analyserats med stöd från Elo och Kyngäs (2008) 

innehållsanalys. Deras analysmetoder syftar till att identifiera rubriker (headings) som 

genom en abstraktionsprocess kondenseras så långt möjligt. Artiklarna i föreliggande 

arbete har lästs upprepade gånger för att uppnå en optimal och samlad bild av de resultat 

som framkommit. Innehållet i artiklarnas resultat har öppet kodats i rubriker under 

genomläsningarnas gång. Rubrikerna grupperades sedan i sub-kategorier utifrån att de har 

liknande mening. Utifrån dessa sub-kategorier har nio generiskakategorier kondenserats 

genom att söka efter liknande mönster i sub-kategorierna. De nio generiskakategorierna har 

sin tur kunnat sammanföras i tre huvudkategorier utifrån i vilken process de tillhör.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudier behöver inget forskningsetiskt godkännande då sådana studier inte berör 

patienter direkt. Ett etiskt förhållningssätt bör dock ha tillämpats för de i resultatet 

ingående artiklarna för att upprätthålla en god forskningsetik. I de fall artiklarna avsett 

studier på patienter har dessa kontrollerats ha ett forskningsetiskt godkännande från en 

etisk forskningskommitté. I enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

för sjuksköterskor (2005) så ansvarar sjuksköterskan för att användningen av ny forskning 
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sker i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet och rättigheter. I Polit och 

Beck (2012, s.164-165) beskrivs även vikten av följsamhet till etiska koder och riktlinjer 

när det gäller studier på utsatta grupper så som barn, mentalt eller känslomässigt nedsatta 

personer, allvarligt sjuka eller fysiskt nedsatta personer, terminalt sjuka, 

institutionaliserade personer eller gravida kvinnor. Genom granskning av de artiklar som 

avsett studier på patienter och kontrollerandet av att det funnits ett forskningsetiskt 

godkännande i dessa så anser författaren av denna litteraturstudie att det etiska 

förhållningssättet har upprätthållits.  

 

 

7 Resultat  

Syftet med föreliggande arbete är att beskriva och tydliggöra de-eskalering som teknik för 

att hantera och reducera aggressivitet och våld i psykiatrisk slutenvårdsmiljö. De-

eskalering är en metod för att hantera aggressioner i syfte att normalisera tillståndet hos en 

patient i affekt.  

 

 Arbetets resultat kan indelas under tre huvudkategorier - individuella egenskaper, 

handlingar och effekt. De två första kategorierna syftar tillsammans till att skapa 

förutsättningar för att uppnå stabilitet i situationen, att stärka patienten (empowerment) i 

sig själv och i de beslut denne tar, det vill säga metodens effekt. 

 

 Huvud kategori: Individuella egenskaper som omfattar generiska kategorier: 

självkännedom, trygghet, uppträda med ett lugnt kroppsspråk. 

 Huvud kategori: Handlingar som omfattar generiska kategorier: vara på plats, läsa 

patient och situation, balansera empati och kontroll, lyssna med genuint intresse 

och tala på ett lugnt, känsligt och korrekt sätt  

 Huvud kategori: Effekt som omfattar generiska kategorier: skapa kontakt och stärka 

patienten.  

  
7.1 Individuella egenskaper  

Beskriver det som en person har med sig in i en situation så som kunskap om sig själv, 

självkännedom, trygghet i sig själv och sitt handlande som också visar sig i kroppsspråk 

och mimik. De individuella egenskaperna får personalen med erfarenhet och träning samt 

att en del ligger i personens natur. 
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7.1.1 Självkännedom/trygghet  

Fem studier framhåller vikten av vårdspersonalens egen känsla av trygghet och säkerhet. 

(Carlsson, Dahlberg, & Drew., 2000; Carlsson, Dahlberg, Ekebergh, & Dahlberg, 2006; 

Duperouzel, 2008; Spokes, et al., 2002; Virkki, 2008). Det handlar om en medvetenhet om 

den egna rädslan och att därigenom kunna hantera denna för att inte utgöra ett hinder i 

mötet med patienten, personalen måste våga ha kontakt med patienten (Carlsson et al., 

2000). Osäkerhet eller otrygghet hos personalen förnims i de flesta fallen av patienterna 

och har därfören hämmande effekt för ett optimalt möte. Osäkerhet hos personalen kan 

även skapa ett kyligt och avståndstagande bemötande av patienten (Carlsson et al., 2006) 

och i de fall personalen skapat en skenbar fasad av lugn och trygghet (Duperouzel, 2008; 

Spokes et al, 2002; Virkki, 2008). 

 

7.1.2 Lugnt kroppsspråk 

Carlsson, et al,. (2006) har i en studie med intervjuer av patienter funnit att, utifrån 

patientens perspektiv, en stor del av orsakerna till de-eskaleringen kunde härledas till 

personalens kroppsspråk och uttryckssätt, det vill säga intonation, mimik och blick. En 

inbjudande lugn kroppsposition i kombination med ett kroppsspråk som visar ärlighet och 

genuint intresse är viktiga komponenter för att bjuda in till en öppen dialog. Patienterna 

beskrev att de behövde känna att de var i fokus och att personalen med äkthet och ärlighet 

respekterade dem. Mimiken är en väsentlig delfaktor för förmedling av bland annat 

ärlighet och respekt (Carlsson et al., 2000; Carlsson et al., 2006). 

 

7.2 Handlingar 

Beskriver de handlingar personalen företar i mötet med en aggressiv patient. Personalen 

behöver vara på plats, de måste läsa av patient och situation samt lyssna på vad patienten 

har att säga. Personalen behöver vidare tala med patienten på ett sådant sätt som inte 

triggar patienten mer samtidigt som personalen balanserar empati och kontroll i samtalet. 

 

7.2.1 Vara på plats 

En grundläggande och väsentlig faktor för ett förebyggande och konstruktivt vårdarbete, är 

en på plats närvarande vårdpersonal. Två studier visar tydligt på vikten av att finnas på 

plats med patienterna där det kan hända något. Salzmann-Eriksson och Eriksson, (2011a) 
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samt Salzmann-Erikson, Lützén, Ivarsson och Eriksson, (2011b) beskriver i sina studier 

kring patienter med särskild ordinerad ökad observationsgrad eller direkt övervakning, 

vikten av personalens närvaro för att snabbt se och höra vad som sker med eller mellan 

patienterna. Genom sin närvaro kan personalen tidigt notera patientens sinnestillstånd med 

möjlighet till snar intervenering. I sin experimentella studie vid i uppbyggnaden av en 

alternativ psykiatrisk intensivvårdsavdelning (hädan efter benämnd: PIVA) med svårt 

sjuka och potentiellt aggressiva patienter använde Georgieva, de Haan, Smith och Mulder 

(2009) bland annat ett personellt tillvägagångssätt med stor närvaro av personal hos 

patienterna. I studien minskade tiden då patienterna varit avskilda från andra patienter på 

grund av aggressivt eller störande beteende, för samtliga åtta patienter, från 40 % till 0,1 % 

av vårdtiden jämfört med en vanlig psykiatrisk vårdavdelning. Delaney och Johnsons 

(2006) beskriver också vikten av den information om situationen och patienten som 

personalen får då de är närvarande, en förutsättning för en snabb och tidigt intervenering.  

 

7.2.2 Läsa patienten och situationen  

Att läsa patienten och situationen menas med att förstå både patientens tillstånd och den 

aktuella situationen och vad det kan medföra (Duperouzel, 2008). Tre studier påvisar 

vikten av att läsa patienten och situationen som en faktor för att kunna de-eskalera en 

situation. Avläsning av en patient och situation kan ses som ett ingångsvärde och är en 

förutsättning för att veta var patienten befinner sig i sin eskalering eller destabilisering, vad 

patienten behöver och vilken de-eskalerande metod som ska användas (Johnson & Hauser, 

2001). Ingångsvärdet kan uppkomma under själva mötet och behöver inte nödvändigtvis 

erhållas före en incident inträffar (Carlsson et al., 2000). 

 

7.2.3 Balansera empati och kontroll 

Det framkommer i några studier att de-eskalering är starkt individ- och situationsbaserat. 

För att hantera aggressioner kan personalen såväl i samtalet som rent fysiskt behöva ta 

kontroll för att undvika en eskalerande situation. Ett samtal kan behöva kontrolleras för att 

stanna i det konstruktiva och i det konkreta sammanhanget. Salzmann-Erikson et al., 

(2011b) studerade balansgången mellan kontroll och lyssnande vid en observationsstudie 

på svenska PIVA avdelningar. Teknikerna för intervention var olika vid olika situationer 

samt behovet av balans mellan att ta kontroll och att vara lyssnande. Studien visar att 

tekniker som att bry sig, se patienten och skapa kontakt med lugnande samtal var viktiga 
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komponenter för att patienten skulle återfå sin stabilitet. För att uppnå en balans mellan 

kontroll (ska inte sammanblandas med ett auktoritärt förhållningssätt) å ena sidan och 

empati och lyssnande å den andra, krävs en kompetens och inre trygghet och säkerhet hos 

vårdpersonalen. 

 

7.2.4 Lyssna med genuint intresse  

En genomgående rubrik i stort, i alla studier, är att visat genuint intresse och engagemang i 

situationen gör att personalen upplevs dels inbjuda till samtal, dels ha ett genuint intresse 

för en lösning och inte bara en reaktion på den uppkomna situationen (Johnson & Hauser, 

2001). Det kan handla om att kunna läsa patienten, vad patienten vill och visa det med ett 

genuint intresse (Delaney och Johnsons, 2006; Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2011a). 

Salzmann-Erikson et al. (2011b) beskriver i sin studie närvarons betydelse i olika 

situationer och hur den kan fånga upp signaler att något är på gång. De konstaterar även att 

bara lyssna på en patient kan verka lugnande och kan de-eskalera en situation eller få en 

situation att inte utbryta till aggression. Carlsson et al. (2000) beskriver också vikten av att 

både vara smidig i sin dialog, att ha en ömsesidig respekt i denna och att bara lyssna på en 

patient kan medföra en positiv effekt. Lyssnandet och det genuina intresset skapar 

förutsättning för en god kontakt och ökar förståelse för patienten och dennes behov 

(Duperouzel, 2008), samtidigt som patienten upplever sig vara i fokus och respekterad. 

Virkki (2008) tar i sin feministiska studie upp hur de emotionella kunskaperna är viktiga 

för att förstå och relatera till en patient, att kunna sätta sig in i dennes situation.  

 

7.2.5 Tala på ett lugnt, känsligt och korrekt sätt 

Språket är en viktig faktor i mötet med patienten. Att tala lugnt, med låg volym, empatiskt 

och dialektiskt förekommer i sex studier (Carlsson et al., 2006; Georgieva, et al., 2009; 

Ryan & Bowers 2005; Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2011a; Spokes, et al., 2002; Virkki, 

2008). Bland annat Spokes, et al., (2002) menar att den mest förekommande faktorn som 

togs upp av personalen för att kunna hantera aggressiva patienter var verbala färdigheter. 

Ett liknande resultat visar Virkki (2008) i sin studie utifrån ett feministiskt perspektiv där 

interpersonella och sociala färdigheter framkom som de främsta egenskaperna vid 

hantering av aggressioner - att tala lugnt med empati. I Virkkis studie diskuteras även hur 

de feminina ”moderliga” egenskaperna påverkar möten positivt vid aggressioner. Virkki 
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menar även i detta fall att kvinnor har en mer naturlig läggning att möta aggressioner på ett 

bättre sätt.  

 

 För ökad insikt i patientens sinnestillstånd men även som avledning till andra ämnen 

och tankar, kan frågor med fördel inkluderas i samtalet. Det lugna talandet är viktigt både 

för att kunna uppfattas korrekt i en laddad situation och för att förmedla ett lugn. En 

motsats är att ”döda” ett samtal med tystnad (Carlsson et al., 2006; Georgieva et al., 2009; 

Virkki, 2008). För att undvika en eskalering av aggressiva situationer bör personalen 

undvika att benämna patienten vid (fula) namn och att tvinga sig till kontakt samt att 

undvika känsliga ämnen, exempelvis religion och politik (Salzmann-Eriksson & Eriksson, 

2011a).  

 

 På kort sikt kan förleda, förneka eller ignorera en patient leda till en tillfällig förändring. 

Metoden rekommenderas dock inte för en långsiktlig och hållbar effekt (Ryan & Bowers, 

2005). 

 

7.3 Effekt 

Avser den effekt som handlingen från personalens sida bör ha på patienten för att lyckas 

med en de-eskalering av ett aggressivt beteende.  

 

7.3.1 Skapa kontakt 

Tre studier tar upp vikten av att skapa kontakt med patienten (Delaney och Johnsons, 2006; 

Johnson & Hauser, 2001; Salzmann-Erikson et al., 2011b). Johnson och Hauser, (2001) 

konstaterar att personalen måste skapa kontakt med patienten för att uppnå framgång. 

Detta stöds av Delaney och Johnsons (2006)  som menar att det är vårdpersonalens uppgift 

att skapa kontakt, inte patientens. För ett konstruktivt möte måste personalen i sitt 

kontaktskapande även förmedla en inbjudan till samtal.  

 

7.3.2 Stärka patienten 

Två studier visar på vikten av att stärka patienten (empowerment) i samtalet för att 

underlätta för denne att stärka sin egen kapacitet och återfinna stabilitet, men även för att 

hitta alternativ till att uttrycka sin aggression (Duperouzel, H., 2008; Georgieva et al. 

2009). Empowerment kan även ses utifrån perspektivet att patienten blir en medveten aktör 
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i situationen och förstår sin delaktighet. I den experimentella PIVA studien av Georgieva et 

al, (2009) fanns ett krav för att få arbeta på den i studien ingående avdelningen, att 

personalen genomgick fortbildning i ett förhandlande förhållningssätt framför ett 

kontrollerande. Personalens förhållningssätt vid mötet med patienterna skulle vara en 

respektfull kommunikation i syfte att stärka patientens egenstyrka (empowerment), det vill 

säga ett icke auktoritativt och straffande förhållningssätt. Studien visade även att en 

respektfull kommunikation med ett humant förhållningssätt bidrog till att de-eskalera 

situationer (Georgieva et al. 2009). Duperouzel (2008) beskriver vidare i sin studie hur 

sjuksköterskor menar att de erbjuder aggressiva patienter en ”väg ut”, alternativ till 

aggressionen och ilskan. Sjuksköterskorna förhandlar andra vägar och uttrycksformer med 

patienten innan en situation eskalerar till att bli något som patienten kanske ångrar i ett 

senare skede.  

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Föreliggande arbete har utförts som en översiktlig litteraturstudie med syfte att tydliggöra 

framgångsrika metoder för att hantera eller reducera aggressioner i sluten psykiatrisk 

vårdmiljö. 1405 artiklar har hittats vid sökning varav 114 abstrakt har lästs. Utifrån detta 

har elva kvalitativa artiklar valts som underlag till arbetet. Artiklarna har analyserats 

utifrån en modell för analys av kvalitativa artiklar av Elo och Kyngäs (2008). Genom 

analysen har nio generiskakategorier formulerats och inordnats under tre huvudkategorier.  

 

 Sökorden i databassökningen bedöms som relevanta då de hämtats från 

bakgrundslitteratur i ämnet och är vedertagna benämningar för det studerade området.  

Variationer av sökordens formulering gav inga skillnader i resultatet. En angelägen fråga 

är varför en så stor del av artiklarna inte framkom vid sökning i databaser, utan vid sökning 

i olika litteraturhänvisningar. Har dessa andra sökord som träffar eller är de utelämnade 

från databaserna? Det är en svår fråga att svara på, författaren har försökt att hitta relevanta 

sökord utifrån det som används i bakgrundslitteraturen. Informationen bedöms ha kunnat 

kategoriseras på ett adekvat och tydligt sätt vilket gett goda förutsättningar till jämförande 

studier av artiklarna oavsett olikheter i artiklarnas resultatredovisning.  
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 Enligt Polit & Beck (2012. s.658-659) är trovärdighet av stor betydelse vid kvalitativa 

undersökningar. För att i föreliggande arbete säkra trovärdigheten i resultatet har SBU´s 

kvalitetsmall (Bilaga 3) använts. Studiens samtliga artiklar har bedömts vara av hög eller 

medelhög kvalitet. För ökad överskådlighet och trovärdighet har essensen av respektive 

artikel redovisats såväl i form av en matris som i förklarande text. För att minska en 

påverkan från författarens förförståelse, att det faktiskt går att de-eskalera en aggressiv 

situation, kan författaren skapa sig en insikt i vilken förförståelse som denne har (Dahlberg 

et al.,2008). I arbetet har författaren strävat efter att inte tolka artiklarna utifrån en egen 

förförståelse.  

 

 Alternativa metoder för besvarande av frågeställningen kan vara studier i en 

experimentell miljö eller som en kontrollerad observationsstudie med intervention 

(Dahlberg, et al., 2008; Stretch & Sofaer, 2012). Detta skulle kanske kunna ge andra 

infallsvinklar och nya kategorier men har varit, utifrån arbetets begränsning, svårt att 

genomföra. 

 

 Initialt fanns även en avsikt med studien att utforma en mer ”handfast” beskrivning med 

konkreta råd kring användningen av arbetsmetoden. Av de studerade forskningsresultaten 

framkom dock att metoden är starkt situationsbunden, d.v.s. beroende på arten av situation 

används de ingående komponenterna i olika grad och omfattning. En rutin eller 

handlingsplan är därmed inte möjligt att presentera utifrån studerade resultat. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande arbete har utgått från befintlig, nutida forskning kring de-eskalering som 

metod för hantering av aggressioner, med syfte att beskriva hur de-eskaleringstekniker 

fungerar i praktiken för att reducera aggressivitet och våld i psykiatriska 

slutenvårdsmiljöer. Som en extra dimension i resultatet har det även framkommit vikten av 

vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt, något som inte är ett direkt handlande 

utan något personalen har med sig in i en situation. Neumans (2011, s.22) systemteori 

menar att en person påverkas av interna och externa faktorer som skapar stress och hjälper 

till att reglera denna för att hålla ett balanserat tillstånd. Detta kan tydliggöra personalens 
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uppgift att genom interventioner ge patienten förutsättningar och verktyg, för att påverka 

stressorerna och så återgå till ett balanserat tillstånd.  

 

 För patienter med en eskalerande instabilitet med aggressiva yttringar, krävs enligt 

Neumans holistiska synsätt (2011, s.25-26) externa interventioner för en stabilisering av 

tillståndet. För en kortsiktig förändring kan begränsningsåtgärder användas – åtgärder som 

tillsammans med ett auktoritärt förhållningssätt ofta förekommer inom psykiatrin. 

Forskning och utbildning utifrån ett humanistiskt synsätt börjar dock bli alltmer 

förekommande och de-eskalering som metod lyfts fram.   

 

 Grundläggande för de-eskalering som arbetsmetod är att personalen är mentalt 

förberedda på att möta en aggressiv patient. En faktor som förutom personlighet, kräver 

både träning och utbildning hos personalen, är den egna balansen och hanteringen av sin 

egen rädsla inför situationen, d.v.s. personalens självkännedom. Det är av stor vikt att 

personalen finns på plats för att tidigt fånga upp situationen och ”läsa av” patienten. Steg 

två är att skapa kontakt och initiera till samtal med ett behärskat och lugn kroppsspråk 

vilket blir ingångspunkten vid en de-eskalering. I steg tre, samtalet, är det av yttersta vikt 

att lyssna på patienten med ett empatiskt och lugnt kroppsspråk och att balansera detta med 

nödvändig kontroll. Resultatet visar att patienten måste uppfatta den som lyssnar som 

koncentrerad på samtalet och genuint intresserad, både i språk och i mimik (Carlsson et al., 

2000). Talet ska vara lugnt och lågmält samt vara respektfullt gentemot patienten med 

syfte att stärka patienten till egen medverkan för att återfå stabiliteten. Det hela ska syfta 

till att stärka patientens i sitt eget beslut att hitta alternativa uttrycksätt för sin frustration, 

ilska, rädsla eller vilken orsaken än är till aggressionsutbrottet. Denna tankegång stöds av 

läkaren Aaron Lazare (1987) som redan för trettio år sedan konstaterade vikten av att 

validera patienters egenbeslut i sjukvårdssituationer. Han menar även att det är lätt att 

skapa en känsla av skam hos patienten i mötet med vården och detta i sig kan resultera i 

aggression.  

 

 Kategoriseringen av forskningsresultaten utmynnade i tre huvudkategorier med 

sammantaget nio generiska kategorier
1
 - de grundläggande framgångsfaktorerna. Samtidigt 

                                                 
1
 Individuella egenskaper: vara på plats, läsa patienten och situationen, självsäkerhet/trygghet, lugnt kroppsspråk.  

Handlingar: lyssna med genuint intresse, tala på ett lugnt, känsligt och korrekt sätt, stärka patienten (empowerment) och 

balans mellan empati och kontroll samt skapa kontakt.  
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konstateras att de-eskalering är starkt situations- och personbundet, det vill säga metoden 

och dess ingående delar måste i praktiken anpassas till patient och situation (Johnson & 

Hauser, 2001; Virkki, 2008). Personalens mentala förberedelse för att möta aggression är 

en grundläggande faktor men även att vara på plats är av största vikt. Utan initial kunskap 

om den för stunden uppkomna situationen, finns ingen optimal grund för att hitta vilket 

förhållningssätt som ska tillämpas. En viktig framgångsfaktor i de-eskaleringsprocessen 

kan i vissa fall även vara vårdpersonalens insikt och kunskap om patientens etniska, 

kulturella bakgrund (Mehrabian, 1971, s.V).  

 

 Ett antal studier har gjorts avseende de-eskalering. Resultaten redovisas vanligtvis 

utifrån respektive studie och någon sammanfattande bild eller rapport har inte påträffats. 

 

 För att belysa sambanden som denna studie funnit mellan de olika huvudkategorierna 

med generiska kategorier kan dessa presenteras i en modell (Bild 1) 

 

Bild 1 De-eskalering som metod  

 

 I föreliggande studie har vikten av en humanistisk kompetens och mångfald hos 

vårdpersonalen framkommit. Enligt Björkdahl et al.(2010) bör ett personalteam bestå av 

olika karaktärer för en optimal hantering av bl.a. aggressiva situationer. Björkdahl et al. 

(2010) tar särskilt upp ”balettdansare” – lyssnande och förstående personal och 

”bulldozers” – personal inriktade på säkerhet. En intressant aspekt som framkommit i 

studien är vikten av personalens förmåga att hantera sina egna känslor, med fokus på 

självinsikt och kontroll över den egna rädslan som kan uppkomma i affekterade situationer. 
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Självkännedom är till viss del relaterat till personlighet, men kan även erhållas och 

utvecklas genom träning och erfarenhet.  

 

 Kommunikation och samspel mellan vårdpersonal och patient är avgörande aspekter. 

Ett respektfullt möte förutsätter ett genuint intresse från personalen att lyssna, se och 

bekräfta patienten. En förutsättning för en konstruktiv kommunikation är personalens 

förmåga att förmedla en känsla av lugn, trygghet och respekt. Personalens kroppsspråk är 

här en viktig faktor. Det talade ordet mister sin betydelse om inte kroppsspråk och mimik 

är kongruent med vad som uttrycks. Kroppsspråket synliggör den egna självmedvetenheten 

och – kontrollen, eventuell rädsla och osäkerhet samt graden av intresse för patienten och 

dennes situation. Kroppsspråkets betydelse ska inte ignoreras då det är en viktig, kanske 

den avgörande faktorn i en kommunikation (Mehrabian, 1971, s.112). 

  

 En ny studie visade att hälften av de intervjuade sjuksköterskorna (n=72) ansåg att 

medicinering var en del i de-eskaleringen och 15 % tyckte att tvångsåtgärder (avskiljning, 

fastspänning i bältessäng och tvångsmedicineringen) var att se som de-eskaleringsteknik 

vilket visar att det fortfarande finns ett behov av att utveckla de-eskaleringen som en 

”mjuk” verbal teknik i alternativ till fysiska interventioner och medicinering (Hallett & 

Dickens, 2015). 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Det har i studien påvisats att vårdpersonalens närvaro är en av de grundläggande 

framgångsfaktorerna i de-eskaleringsarbetet. Möjlighet till närvaro på plats har en historisk 

bakgrund och kan härledas till vårdpersonalens benägenhet att aktivt delta i patienternas 

vardagsmiljö samt kunskap om närvarons betydelse.  

 

 Rekrytering av vårdpersonal till psykiatriska vårdmiljöer kan fordra en ytterligare 

eftertanke som krav på personlighet och en stark självkännedom med förmåga till 

inkännande och empati även i svåra eller utsatta situationer.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett behov av fortsatta kliniska studier hur olika förhållningssätt och metoder 

fungerar för att de-eskalera en situation. Mycket av vardagens metodik bygger på 

”beprövad erfarenhet”, vilket behöver evidensbaseras. Då det i detta arbete framkommit att 
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kommunikation är en viktig nyckel till ett framgångsrikt de-eskalerande, är vissa typer av 

samtalstekniker lämpligare än andra?  

 

9 Slutsats  

Detta arbete visar att de-eskaleringens mål är att stärka patienten i ett eget beslut till lugn.  

Grundläggande för metoden är vårdpersonalens kompetens och att personalen är mentalt 

förberedda på att möta en patient i affekt samt att personalen finns på plats för att tidigt 

fånga upp situationen och ”läsa av” patienten. Arbetet har kunnat illustrera hur personalens 

egenskaper och handlande hör ihop med stärkandet av patientens egna beslut i att upphöra 

med aggressionen. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Sökresultat Lästa abstrakt Bortfall Medtagna 

Pumed De escalation AND nurse* 69 19 1 barn  

1 tyska 

0 

 intervention seclusion nurs* 40 15 0 0 

 Verbal AND Intervention AND aggression AND nurs* 25 7 0 0 

CinHAL Intervention AND aggression 572 35 1 spanska  

 Verbal AND Intervention AND aggression 53 5 0 0 

 Verbal AND Intervention AND aggression AND nurs* 18 2 1 barn  

 intervention AND seclusion AND  nurs* 0 0 0 0 

 De escalation 179 9 0 0 

 De escalation AND nurse* 19 4 0 1 

PSYCH info Verbal AND Intervention AND aggression 213 4   

 Intervention AND aggression AND nurse* 69 7 0 0 

 De escalation 129 4 0 0 

 De escalation AND nurse* 19 3 1 tyska 1 

Frisökning utifrån 

litteraturlistor 

    9 

Totalt  1405 114 5 11 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
Bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Carlsson, G., 
Dahlberg, K. & 
Drew, N. (2000) 
Sverige 

Encountering violence 
and aggression in mental 
health nursing: a 
phenomenological study 
of tacit caring knowledge 

Att identifiera vårdares 
strategier vid positiva 
möten med aggressiva och 
våldsamma patienter i 
psykiatrin  

Fenomenologisk 5 deltagare Arbetet fann sju teman – 
respektera ens rädsla, 
respektera patienten, 
kroppskontakt, dialog, 
kunskap om situationen, 
stabilitet, ömsesidig hänsyn 
och smidighet 

Medelhög 

Carlsson, G., 
Dahlberg, K., 
Ekebergh, M. & 
Dahlberg, H.. 
(2006) Sverige  

Patients longing for 
authentic personal care: 
a phenomenological 
study of violent 
encounters in 
psychiatric settings 

Att beskriva patienters 
erfarenhet av våldsam 
händelse  

Fenomenologisk 9 deltagare Arbetet fann fem teman – 
Inbjudan till genuin närvaro, 
företräde för stabil 
omvårdnad, olidligt våld, fullt 
av risker och felvridet 
vårdfokus 

Medelhög 

Duperouzel, H. 
(2008) 
Storbritannien 

‘It’s OK for people to feel 
angry’- The exemplary 
management of 
imminent aggression 

Att få en bättre förståelse 
för underliggande 
strukturer och komplexitet 
hos sjuksköterskor som 
hanterar aggression bra. 

Grounded theory  
 

6 deltagare Arbetet fann åtta teman – 
säkerhet och de-eskalation, 
attribution och kontroll, skapa 
och upprätthålla relation, 
förståelse och självstärkning, 
förutse reaktioner, skapa 
fasad samt kommunikation 
och humor 
  

Hög 

Delaney, K., R. &. 
Johnson, M., E. 
(2006) USA 

Keeping the unit safe: 
mapping psychiatric 
nursing skills 

 Att beskriva de-
eskalations kunskapar hos 
psykiatriska 
sjuksköterskor, hur de 
interagerar med patienten 
och skapar en säker miljö 

Grounded theory  16 personal 
och 12 
patienter 
samt 4 st 
patienter i 
bortfall 

Personalen ses skapa en säjer 
miljö och positiv 
avdelningskultur. Kritiska 
kunskaper för en säker miljö 
var sjuksköterskans 
medvetenhet, kontakt och att 
bry sig om och deltagande  

Hög 

Georgieva, I., de 
Haan, G., Smith, 

Successful reduction of 
seclusion in a newly 

Att undersöka om en ny 
form av PIVA med fokus 

Experiment  8 deltagare Studien visar att de åtgärder 
som vidtagits på den nya 

Medelhög 
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W. & Mulder, 
C.L. (2009) 
Nederländerna 

developed psychiatric 
intensive care unit 

på effektivitet och så lite 
tvångsåtgärder som 
möjligt kan ge förre 
avskiljningar jämfört med 
andra psykiatriska enheter  

formen av PIVA gav mycket 
färre avskiljningar  

Johnson, M., E. & 
Hauser, P., M. 
(2001) USA 

The practices of expert 
psychiatric Nurses: 
accompanying the 
patient 
to a calmer personal 
space 

Att belysa och beskriva 
kunskap utifrån historier 
av psykiatriska 
sjuksköterskor i arbetet 
med de-eskalation och 
eskalering  

Fenomenologisk 20 deltagare Sjuksköterskorna var duktiga 
på att notera patienten, läsa 
av situation och patient, veta 
vart patienten var i processen, 
förstå meningen med 
beteendet och behoven 
patienten hade, få kontakt 
med patienten samt matcha 
interventionen med 
patientens behov  

Hög 

Ryan, C., J. & 
Bowers, L. (2005) 
Storbritannien 

Coercive manoeuvres in 
a psychiatric intensive 
care 
unit 

Att identifiera, beskriva 
och kategorisera 
tvingande åtgärder 
använda av sjuksköterskor 
och undersöka 
omständigheterna när 
dessa används 

Observationsstudie 15 sängars 
PIVA 

Studien visar att 
sjuksköterskor involveras i 
olika fysiska, verbala och 
psykologiska strategier för att 
hantera patienter  

Medelhög 

Salzmann-
Eriksson, M. & 
Eriksson, H. 
(2011a) Sverige 

Latent or manifest 
observers: Two 
dichotomous approaches 
of surveillance in mental 
health nursing 

Att utforska psykiatriska 
sjuksköterskors olika 
approacher till 
övervakning av patienter  

Etnografisk 
fältundersökning  

14 PIVA 
enheter  

Studien visar på två olika 
former av övervakning, latent 
och tydlig övervakning.  

Medelhög 

Salzmann-
Erikson, M., 
Lützén, K., 
Ivarsson, A-B., 
Eriksson, H. 
(2011b) Sverige 

Achieving equilibrium 
within a culture of 
stability—cultural 
knowing in nursing care 
on psychiatric intensive 
care units 

Att beskriva den kulturella 
omvårdnadskunskapen vid 
PIVA  

Etnografisk/ 
intervjuer 

3 
enheter/24 
intervjudelta
gare  

Studien visar på sex teman, 
övervakning, lugnande, 
närvaro, dela information, 
upprätthålla säkerheten och 
reducering 

Hög 

Spokes, K., Bond, 
K., Lowe, T., 
Jones, j., 

HOVIS – The 
Hertfordshire/Oxfordshir
e violent incident study 

Att få en förståelse för 
psykiatriska 
sjuksköterskors syn på hur 

Semistrukturerade 
intervjuer 

108 
deltagare 

Studien visar tre teman som 
påverkar situationer med 
våldsamma incidenter - 

Hög 
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Illingworth, P., 
Brimblecombe, 
N. & Wellman, N. 
(2002) 
Storbritannien 

de bidrar eller skyddar 
mot våldsamma incidenter 

kliniska och relationella 
kunskaper, personlighet 

Virkki, T. (2008) 
Finland 

The art of pacifying an 
aggressive client: 
‘Feminine’ skills and 
preventing violence in 
caring work 

Att utforska det komplexa 
sambandet mellan kön 
och känslor utifrån patient 
orsakat våld 

Intervjuer 35 deltagare Studien visar att petsonalen 
ser deras emotionella 
kunskaper och 
professionalism som 
motverkar våld 

Medelhög 
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