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ABSTRAKT

Titel: Våldet mot vårdaren i akutsjukvården. Effekter av preventiva åtgärder för våld 

riktat mot akutvårdspersonal – En kvantitativ litteraturstudie

Bakgrund: Flertalet studier visar på att vårdpersonal är utsatta för våld på 

arbetsplatsen. Vilket kan leda till minskad livskvalitet, stress, sämre omvårdnad och 

sjukskrivningar. 

Syfte: Att beskriva åtgärder för att förebygga våld, riktat mot sjukvårdspersonal på 

akutvårdsavdelningar samt värdera dess effekt.

Metod: En litteraturstudie som omfattar nio kvantitativa artiklar. Artiklarna 

granskades utifrån relevans och kvalitét och resultatet kategoriserades.

Resultat: Sammantaget finns det lite forskning som stödjer att det är möjligt att 

minska hur sjukvårdspersonal är utsatta för våld. Varken lagstiftning, utbildning eller

andra konkreta åtgärder har långsiktigt positiva effekter. Vissa kortsiktiga effekter 

samt effekter på verbalt våld kan skönjas. 

Konklusion: Resultatet tyder på att om utbildning repeteras kan långsiktiga 

resultat påvisas. Eftersom få studier har långsiktigt perspektiv med repetitiv design 

behövs mer forskning för att kunna hitta en fungerande strategi för att tackla 

problemet: Våldet mot vårdaren. 

Nyckelord: Våldsprevention, akutsjukvård, utbildning, verktyg, lagar



ABSTRACT

Title: Violence against the caregiver in the emergency department. The effect of 

preventive measures against violence towards emergency department staff – A 

quantitative literature study. 

Background: Multiple studies show that caregivers are exposed to workplace 

violence. It can lead to poor quality of life, stress, poor nursing and sick leave. 

Aim: The purpose of this study was to describe measures to prevent violence towards

caregivers at emergency departments and evaluate its effects. 

Method: A literature study containing nine quantitative articles. The articles were 

examined for relevance and quality and the result categorized

Results: In conclusion there is little research that supports the possibilities to 

decrease the rate of violence against hospital personnel. Neither laws, education or 

other substantial measures show long-term positive effects. Some short-term effects 

and effects on verbal violence can be seen. 

Conclusion:  The result indicates that if education is repeated long-term effects can 

be achieved. Since few studies have a long-term perspective with repetitive design 

more research is needed to find a working strategy to tackle the issues: Violence 

against the caregiver. 

Keywords: Violence prevention, emergency medical services, education, tools, laws 
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Bakgrund
Vad är våld?
Våld kan definieras på olika sätt. Detta arbete inleds med tre olika definitioner av 

våld som alla har relevans för våld inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

I en studie definierar Åström et al., (2002) våld som handlingar av ekonomisk, 

psykisk, sexuell och fysisk natur som skadar eller medför en ökad risk för skada hos 

den som våldet riktas mot. Denna definition av våld inkluderar handlingar som har 

både lindriga och allvarliga konsekvenser. 

Enligt Mable H. Smith-Pittman (1999) är arbetsrelaterat våld för de som arbetar 

inom sjukvården en fysisk eller psykisk handling som har intention att skada den som

arbetar, eller en handling utförd av en person som är fullt medveten om att 

konsekvenserna kan bli fysisk eller psykisk skada. Ett exempel är att Dr. Wilson 

berättar för en patient att han är döende, patienten blir frustrerad och kastar en stol 

som träffar Dr. Wilson. Det ska då anses som arbetsrelaterat våld. Däremot om Dr. 

Wilson skulle lägga om ett sår och det gör ont på patienten och denne genom 

instinktiv reaktion slår bort händerna på doktorn skulle det inte anses som 

arbetsrelaterat våld.

Denna definition har ifrågasatts och Ferns (2006) skriver i sin studie att våld är en 

subjektiv upplevelse och därför tolkar människor våld på olika sätt. Det kan vara 

enbart verbalt till att någon försöker ta ditt liv. Ferns skriver att aggressivt beteende 

kan vara en normal följdeffekt till att vara sjuk. 

Sjuksköterskor har valt att ta hand om utsatta personer. De kan vara skadade, arga, 

självdestruktiva eller i smärta. Därför kan det uppkomma situationer där de utsätts 

för aggressivt och våldsamt beteende speciellt de fall när patienten är desorienterad 

(Ferns, 2006)

Vad är våld i lagens mening?

Enligt brottsbalken (SFS 1962:700) kan den som tillfogar en annan människa 
kroppsskada, sjukdom eller smärta bli dömd till fängelse i max två år eller om brottet 
bedöms som ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Arbetsskyddsstyrelsen



(AFS 1993:2) beskriver att arbetet ska organiseras så att risk för våld och hot så långt 

som det är möjligt förebyggs. Samma författning beskriver att om en arbetsuppgift 

innebär en ökad risk att bli utsatt för våld får den inte utföras som ensamarbete. 

Olika typer av våld

En amerikansk studie (Peek-Asa et al., 1997)  har kategoriserat och definierat olika 

typer av våld som uppkommer på arbetsplatser. Senare utvecklade Peek Asa m.fl. 

definitionerna med mer omfattande beskrivningar (2001): 

 Typ I våld: Begås av en person utan koppling till arbetsplatsen som ofta innan 

våldet börjar har begått eller försökt att begå ett brott på arbetsplatsen. Detta 

involverar ofta tjuvar och snattare inom handelssektorn. 

 Typ II våld: Begås av en person som är kund eller klient på en arbetsplats. I 

denna kategori inkluderas patienter och även andra grupper som 

arbetsplatsen ger service till. Våldet uppstår oftast när en tjänst/service utförs 

på arbetsplatsen.

 Typ III våld: Begås av en anställd eller f.d. anställd mot kollegor.

 Typ IV våld: Begås av en gärningsman som inte har någon relation till 

arbetsplatsen men har en personlig relation till offret. Kategorin inkluderar 

personer som blir utsatta för våld i hemmet som sedan fortsätter på 

arbetsplatsen.  

Vad är akutsjukvård?

Enligt Socialstyrelsen (2008) definieras akutsjukvårdspecialitet för läkare, som ett 

fält som kräver en multidisciplinär samverkan med olika specialiteter och 

professioner inom sjukvården. Inom den akuta sjukvården ingår även prehospitalt 

arbete som ambulanstransport. 

“Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande 

sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut 

sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar 

eller högst upp till ett dygn”. (Socialstyrelsen, 1994)
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Hur vanligt är det att våld förekommer i vården generellt och i 

akutsjukvården?

I Åströms m.fl. studie (2002) ses i resultatet olika predisponerade faktorer för att 

personalen inom äldrevården skulle kunna bli utsatta för våld. 53% (n=23) av 

männen hade blivit utsatta för våld medan 38% (n=178) kvinnor hade blivit utsatta 

för våld under föregående år. För personal under 40 år hade 58% (n=117) blivit 

utsatta för våld medans 42% (n=84) av äldre personal hade blivit utsatta för våld. 

Personer med en heltidsanställning (n=114) och de som jobbade dag (n=173) 

rapporterade våld i störst utsträckning (45% i vardera grupp) under det senaste året. 

De som jobbade deltid (n=87) hade 35% rapporterat vålds incidens och av de som 

arbetade nattskift (n=28) rapporterade 29% att de blivit utsatta för våld senaste året. 

I en svensk studie (Petzall et al., 2011) framkom det att 66% av personalen i 

ambulansvård har blivit utsatt för någon sorts våld under sin tid i yrket. Studien 

visade att under det senaste året hade 26% blivit utsatta för verbalt våld och 16% 

hade blivit utsatta för fysiskt våld. Det vanligaste var att de hotade att skada 

personalen. De som utförde dessa handlingar var ofta drog- eller alkoholpåverkade. 

När de blev utsatta för fysiskt våld rörde det sig oftast om knuffar, sparkar, slag och 

bitförsök.

I en amerikansk studie (Speroni et al., 2014) frågades 762 sjuksköterskor om de blivit

utsatta för fysiskt eller psykiskt våld det senaste året. 76% (n=579) svarade ja och av 

de 92 sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvården svarade 96.7% (n=89) att de

hade blivit utsatta för våld det senaste året. I samma studie frågas sjuksköterskorna 

om hur många våldshändelser de blivit utsatta för under sin karriär. Där svarar 7.3% 

att de blivit utsatta för 50 eller fler händelser av fysiskt våld under sin verksamma 

karriär som sjuksköterska och 24.3% hade blivit utsatta för psykiskt våld 50 eller fler 

gånger under sin karriär. 

Effekter av våld inom sjukvården

Fafliora gjorde en studie (2016) där man ville se följderna av våldet som uppkommer 

inom sjukvården. De vanligaste känslorna som uppkom hos sjuksköterskorna var 

ilska, stress, rädsla, besvikelse och att man bedömde sin livskvalitet som sämre. Det 
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visades att 8.6% tvingades till sjukskrivning, 45.5% kände sig lite osäkra eller inte alls

säkra på arbetsplatsen. Det framkom även att 36.7% såg sin arbetsplats som fientlig.

Blando (2013) har i sin studie frågat om sjuksköterskorna på ett flertal akutsjukvårds 

avdelningar kände sig säkra på sin arbetsplats. 14% av studiedeltagarna svarade att 

de kände sig osäkra på arbetsplatsen trots att de inte blivit utsatta för våld och 5% av 

deltagarna svarade att de blivit utsatta för våld och kände sig osäkra på arbetsplatsen.

Åströms studie (2004) visar att personal som utsatts för våld av patienter beskriver 

olika konsekvenser som blåmärken, sår och andra fysiska skador. Även psykisk 

påverkan som ilska, förvåning, avsky, rädsla och uppgivelse beskrivs. Denna studie 

visade att även vårdtagaren påverkades. Det kunde röra sig om att vårdtagaren blev 

isolerad, inte fick den hjälp de bad om, eller fick svar på de frågor de ställde samt att 

kaffe eller mat inte blev serverat.

Även Chapman et al,. fann i sin studie (2009) att arbetsplatsrelaterat våld får 

konsekvenser hos sjuksköterskor i form av känsla av inkompetens. Det sänkte 

tillfredställelsen med arbetet och de började undvika patienter vilket medförde att 

kollegorna fick högre arbetsbelastning. Sjuksköterskorna fick även fysiska- och 

emotionella skador, några fick posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som även 

påverkade dem utanför arbetet. Liknande resultat återfanns i Åströms studie (2004). 

I Chapmans et al., (2009) studie nämns det att våldet inom vården påverkar 

organisationen genom sjukfrånvaro och att de anställda väljer att sluta på sina 

arbeten. Dienno (2006) skriver i sin studie att brist på sjuksköterskor direkt påverkar

patientsäkerheten. Dienno nämner att brist på sjuksköterskor leder till längre 

vårdtider, chock, pneumoni, urinvägsinfektion och övre gastrointestinala blödningar. 

Våldet påverkar även organisationen på en mer social nivå genom minskad moral 

bland personalen, minskat förtroende för arbetsgivaren och motvilja att vilja vårda 

patienter (Chapman et al., 2009). 

Ur ett kostnadseffektivitets perspektiv är brist på sjuksköterskor negativt. Detta bl.a. 

för att arbetsgivaren är skyldig att betala 14 dagars sjuklön (Försäkringskassan, 

2016).
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Faktorer som påverkar våld inom sjukvården

Hahn (2013) beskriver faktorer som spelar in för risk att bli utsatt för verbalt våld; 

utbildningsnivå, ålder, träning i hur man hanterar upprörda personer, patientens 

ålder och hur bra självförtroende man har att ta hand om aggressiva patienter. För att

utsättas för fysiskt våld spelar kön en stor roll, men även patientens ålder, vilken 

avdelning man arbetar på och om det fanns anhöriga som var make/maka/partner 

eller syskon har inverkan.  

Enligt en studie av Renker et al., (2015) är de utlösande faktorerna för våld på en 

akutavdelning bland annat högt patientantal, alkoholpåverkade patienter, personer 

med psykiatriska diagnoser och långa väntetider. 

Den beskrivna bakgrunden visar att våldsincidensen på en akutsjukvårds avdelning 

är hög och sjuksköterskor är en speciellt utsatt grupp. Det leder till minskad 

livskvalité, sjukskrivningar och rädsla att vårda patienter. Denna litteraturstudie 

syftar till att beskriva olika åtgärder för att förebygga våld, riktat mot 

sjukvårdspersonal på akutvårdsavdelningar samt presentera dess effekt. 

10



Metod

Litteraturstudier handlar om att samla kunskap inom ett visst område som redan 

framtagits (Friberg 2006, p.115). Artiklarna som legat till grund för denna 

litteraturstudie har alla presenterat resultat från primära studier och använt sig av 

kvantitativ studiedesign. Denna typ av studiedesign använder någon form av 

strukturerad mätning eller observation för att få svar på forskningsfrågor (Billhult 

och Gunnarsson 2012, p.116-117)

Sökmetod

Till litteraturöversikten har vi sökt artiklar i CINAHL, PubMed, MEDLINE, 

SveMed+, SocINDEX, PsycINFO, Web of Science och Joanna Briggs Institute. Några 

av dessa databaser finns beskrivna av Karlsson (2012, p.97-98) och täcker en stor del 

av den forskning som publiceras inom omvårdnad. I vissa sökningar har specifika 

Cinahl Headings och Medical Subject Headings (MeSH) använts för att utöka antalet 

träffar på skrivet ämne (Karlsson 2012, p.104-105). Det slutgiltiga urvalet av artiklar 

finns presenterat i bilagor i slutet av studien (Bilaga.1 och Bilaga.2)

Emergency department, violence prevention och effects är exempel på sökord vi 

använt oss av. De är sökta med olika kombinationer och i olika databaser, vilket 

beskrivs fullständigt i bilaga.1. I alla sökningar oberoende av databas har den 

booleska operatören AND använts för att specificera träffbilden men avstått från att 

begränsa med den booleska operatören NOT. Vi har i detta inspirerats av Karlsson 

(2012, p.106-107). 

I vår bakgrund har olika definitioner av våld beskrivits. Vi har fokuserat på fysiskt- 

och verbalt våld som utförs av patient och riktas mot vårdare när vi sökt efter artiklar 

till denna litteraturstudie. 

Vid sökningarna av artiklar till resultatet gjordes en begränsning genom att endast 

material publicerat mellan årtalen 1999-2016 inkluderades. Detta för att finna 

relevant och aktuell forskning inom området. Vid majoriteten av sökningarna gjordes

ytterligare begränsning genom att endast inkludera artiklar med tillgängligt abstrakt 

och som var skrivna på engelska. Att söka artiklar med tillgängligt abstrakt var för att 

ge oss möjligheten att läsa sammanfattningar av artiklar och sedan arbeta vidare med
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en urvalsteknik istället för att direkt läsa hela artiklar vilket skulle vara allt för 

tidskrävande. På CINAHL, SveMed+, PsycINFO och SocINDEX har även ”peer 

reviewed” använts som begränsning. Detta behövdes inte göras eftersom man i 

PubMed, MEDLINE, Joanna Briggs Institute eller i Web of Science, endast publicerar

artiklar som är peer reviewed. 

English language användes för att hitta artiklar på språk vi behärskar och peer 

reviewed har använts för att hjälpa oss att avgränsa och exkludera litteratur som inte 

uppfyller tydliga vetenskapliga krav. Sökning nummer tre i bilaga .1 använder även 

begränsningen Full Text available. Det användes för att i tidigare sökningar hade vi 

läst flertalet abstrakt där artikeln i sin helhet inte fanns att tillgå. 

Urval

I urvalsprocessen av relevant litteratur har vi först bedömt om titeln överensstämmer

med studiens syfte. Därefter har abstraktet lästs och granskats för att se om det svarat

på studiens syfte. De artiklar som passerat båda granskningsnivåerna har senare lästs

igenom i sin helhet. Vi har sedan gemensamt diskuterat innehållet och beslutat vilka 

artiklar som slutligen hamnat i resultatet. Delar av denna urvalsprocess finns 

beskriven av Östlundh i boken Dags för uppsats (2012, p.73-74).

En del artiklar har lästs i fulltext men ändå exkluderats från datainsamlingen p.g.a. 

att de har varit bristande i vetenskaplig metodik eller inte svarat på studiens syfte. I 

sökningen fann vi artiklar som inte mätt effekt av interventionen samt de som 

beskrev upplevelse av interventionen. Dessa artiklar exkluderades.

Artiklarna som inkluderats i denna studie har vi därefter granskat med hjälp av 

SBU:s ”Mall för bedömning av relevans” (Bilaga.3). Genom denna granskningsmall 

kan studiens relevans bedömas som relevant eller icke relevant. Samtliga artiklar som

ingår i denna litteraturstudie bedöms som relevanta (Bilaga.2).

Artiklarna till resultatet har även granskats för kvalitet med hjälp av SBU:s ”Mall för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier” och ”Mall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier”. Dessa mallar finns bifogade som bilaga .4 och bilaga .5. Att 

använda granskningsmallar för kvalitet är för att bedöma i vilken utsträckning 
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studiens resultat beror på bias (SBU 2014, p.43). Att kvalitetsgranska de utvalda 

artiklarna är nödvändigt annars blir det oklart vad analysen grundades på (Friberg 

2006, p.34)

Med denna rigorösa urvalsprocedur har antalet artiklar begränsats samtidigt som det 

är säkerställt att artiklarna är relevanta, har god kvalitet och svarar mot syftet.

Forskningsetik

För att en studie ska kunna betraktas som etiskt korrekt måste tre olika aspekter 

beaktas. Den första är om studien har en väsentlig frågeställning, det andra om den 

har god vetenskaplig kvalité och den tredje om den genomförs på ett etiskt sätt 

(Kjellström 2012, p.75). Vi har inte sökt etiskt tillstånd för litteraturöversikten utan 

istället säkerställt sig om ett etiskt godkänt förhållningssätt genom att endast 

inkludera studier som redan är publicerade och etiskt granskade. I de fall som 

uppkommit där studier till litteraturstudiens resultat inte varit etiskt granskade 

kontrollerades istället tidskriftens etiska krav för publicering och bedömt att detta är 

likvärdigt, enligt Wallengren och Henricson (2012, p.492-493).  

För att det här arbetet ska vara etiskt korrekt så har vi följt det som Kjellström (2012, 

p.76) säger med avseende på de tre aktörerna i humanforskningen. Författaren 

diskuterar nyttan för individen, samhället och professionen. Individen beskrivs som 

den deltagande personen och bör vara primär. I en studie som inte ger resultat direkt 

för individen måste en vinst finnas för någon av de andra aktörerna. I denna 

litteraturstudie har vinsten legat för professionen akutsjukvård. Artiklarna som 

sammanställts i resultatet kan användas som bakgrund för framtida forskning och 

verktyg på arbetsplatsen. 

En god vetenskaplig kvalité innebär att välja teorier, metoder, diskussion och resultat

som matchar frågeställningen. Det har krävts av oss under studiens gång att vi gör 

adekvata urval av information och rimliga analyser (Kjellström 2012, p.77).

Ovanstående information om forskningsetik handlar mestadels om de överväganden 

en forskare bör göra vid primära studier. Dessa tankar har även influerat oss under 

denna studie. Men även litteraturstudier väcker etiska frågor. Vi som studenter har 

inte fullständiga kunskaper i engelska och forskningsmetodik och således en risk att 
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inte göra rättvisa bedömningar av alla artiklar som ingår i resultatet (Kjellström 

2012, p.86).

Vid analys och urval av fakta har vi som författare strävat efter att välja ut studier 

oberoende av egna åsikter och värderingar utan istället hänvisat till källkritik och 

vetenskaplig kvalité. Resultaten i studien är presenterade oberoende om studiernas 

resultat verkar negativt eller positivt i vår studies frågeställning. Detta är enligt 

Helsingforsdeklaration (2013) en etisk grund alla forskare bör hålla sig till.

Analysmetod

De artiklar vi hittade lästes var för sig och även tillsammans för att granskas av flera 

ögon innan de inkluderades i studien. Där var målet att skapa en kritisk genomgång 

av det material som framkommit, inte en lista över allt man läst (Bell 2016, p.125). 

Via litteraturgenomgången ska man få översikt av det ämne vi valt och även vilka 

viktiga frågeställningar det finns. Vi har klassificerat resultatet i kategorier för att få 

en översiktlig bild av materialet.

Vårt resultat presenterar original artiklarnas kvantitativa resultat. Vi återger det i text

och siffror utan respektives original studies tolkning av resultatet. Hur vi har tagit 

fram data är inspirerat av Olsson och Sörensson (2011, p.209-210) Vi har endast 

presenterat det som kan beskrivas som studiernas kvantitativa information. Några 

artiklar beskriver fler variabler än de som är relevanta för syftet till studien. Dessa 

resultat har exkluderats i denna litteraturstudie. De inkluderade artiklarnas resultat 

är presenterade individuellt och vägs inte emot varandra i denna litteraturstudies 

resultatdel. Artiklarna som inkluderas i resultat har dokumenterats i en 

översiktstabell (Bilaga.2). 

14



Resultat

Vi har valt att dela in våra artiklar i tre kategorier som inriktar sig på de 

preventionsmetoder som använts för att minska våldsincidenterna. De kategorierna 

är utbildningsprogram, implementering av en lag och verktyg för mindre våld. 

Utbildningsprogram

Denna kategori visar resultat från de artiklar som har jämfört olika typer av 

utbildningsprogram för sjukvårdspersonalen och dess effekt på våldsincidensen på 

arbetsplatsen. Studierna som ingår här har använt sig av utbildningsprogram för 

våldsförebyggande. De har använt sig av olika metoder och program för att lära sig 

mer om våldsprevention. Kategorin presenteras med tre olika subkategorier verbalt 

våld, fysiskt våld och hotande situationer.

Verbalt våld

I flera studier har det undersökts huruvida det verbala våldet minskat efter att 

personalen genomgått ett utbildningsprogram. Eslamian et al., (2010) fann i sin 

studie, gjord på akutavdelningar i Iran, att aggressionsträning minskade det verbala 

våldet signifikant. En interventionsgrupp genomgick träning fyra gånger á 60 

minuter per tillfällen med aggressionshantering. Dessa utbildningar genomfördes 

under en fyra veckors period. Före utbildningen beskrevs det verbala våldet som 

likartat i interventions- och kontrollgruppen (p=0.35). Direkt efter träningstillfällena 

gjordes en ny mätning av våldsfrekvensen mot sjuksköterskorna. Det visade då en 

signifikant sänkning (p=0.04) i det verbala våldet av patienter mot sjuksköterskorna i

interventionsgruppen

Liknande resultat fick Fernandes et al., (2002) i sin studie som genom fördes i British

Columbia, Kanada. Fernandes med kollegor undersökte effekten av ett 

utbildningsprogram, Prevention and Management of Aggressive Behaviour Program 

(PMABP). All personal på akutsjukvårdsavdelningarna, utom säkerhetspersonal, 

genomgick en fyra timmar lång utbildningssession i mindre grupper. 

Utbildningsprogrammet innefattade bland annat träning i icke verbal 

kommunikation, gruppdiskussioner om faktiska incidenter på arbetsplatsen och 

rollspel. Resultatet jämför antal våldshändelser personalen rapporterade under en 

två veckors period innan utbildningen, tre månader efter utbildningen och sex 
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månader efter utbildningen. Antalet rapporterade händelser med verbalt våld 

minskade från 154 (innan utbildningen) till 58 (tre månader efter utbildningen). Sex 

månader efter utbildningen rapporterades 111 fall av verbalt våld. Antal rapporter per

skift per anställd om verbalt våld var 0.85 (95% CI 0.72 till 0.98) innan utbildningen, 

0.31 (95% CI 0.24 till 0.40) tre månader efter utbildningen och 0.51 (95% CI 0.42 till 

0.60) sex månader efter utbildningen. Detta innebar en signifikant skillnad både tre- 

och sex månader efter utbildningen. 

Gillespies (2014b) studie gjord i USA avsåg att ändra på arbetsmiljön samt att utbilda

personalen under tre månader via webben och i klassrum med arbetsrelaterad 

våldsprevention och hantering av våld. I artikeln framgår inte intensiteten av 

utbildning. Studien har jämfört med en kontrollgrupp innefattade arbetsplatser där 

inga omfattande åtgärder sattes in. Mätningarna gjordes nio månader före och nio 

månader efter interventionen. Resultatet visar att i både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen sänktes andelen verbala hot riktat mot personalen från 0.49 till 0.37 

(p<0.01) respektive 0.27 till 0.19 (p<0.05), vilket inte stödde deras hypotes. De 

gjorde en post hoc analys som visade att ett av de sjukhusen som var med i 

interventionsgruppen fick en signifikant minskning av verbalt våld (0.60 till 0.47 

p=0.002). Post hoc analysen innebar att sjukhusen jämfördes individuellt före och 

efter interventionen, och inte som kontroll- eller respektive interventionsgrupp. 

Fysiskt våld

I studien gjord av Gillespie (2014b) i USA fann man efter utbildningen att det 

minskade i antalet våldstillfällen för fysiskt våld i både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (0.17 till 0.13 p<0.01 respektive 0.10 till 0.06 p<0.05). I deras post 

hoc analys fann man däremot en signifikant skillnad i ett av sjukhusen i 

interventionsgruppen där de sänkt sina överfall från 0.20 till 0.11 (p<0.05).

Fernandes et al., (2002) fann ingen signifikant skillnad av fysiskt våld efter 

implementering av PMABP i sin studie gjord i Kanada. Resultatet visar att antalet 

fysiska våldsincidenter rapporterade per skift per anställd började på 0.27 och 

sänktes till 0.10 efter tre månader för att sedan höjas till 0.21 sex månader efter 

utbildningen. Efter tre månader visade det en signifikant sänkning. Minskningen 

efter sex månader var inte signifikant.
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I Iran visade Eslamian et al., (2010) att innan deras intervention fanns det ingen 

signifikant skillnad för fysiskt våld mellan grupperna (p=0.37). Efter 

implementeringen fanns ingen signifikant skillnad i vare sig testgruppen eller 

kontrollgruppen (p=0.37 respektive p=0.5). 

Hotande situationer

Gillam (2014) jämförde i sin studie, från USA, om det blev någon skillnad i antalet 

“code purples” på akutavdelningen, om personalen utbildades inom “Nonviolent 

crisis intervention” (NCI). NCI utbildningen innefattade bland annat hur man 

identifierar kris relaterat beteende, undviker skada om situationen blir våldsam och 

deskalera våldsamma situationer. Utbildningen var åtta timmar lång. “Code purple” 

beskrevs som en åtgärd när sjukhusets säkerhetspersonal akut behövdes på en 

avdelning. Studien presenterar hur många ”code purple” som inträffade per 

avdelning per månad. Antal ”code purple” per månad per 1000 patientbesök på 

avdelningen presenterades också. Studien pågick mellan november 2012 och oktober 

2013. Den lägsta siffran var i januari 2013 (studien började november 2012) som 

visade på 0.56 “code purple”/ 1000 besök vilket blev totalt fyra ”code purple” i 

januari månad. Den högsta siffran var i juni 2013 2.68 / 1000 besök vilket totalt blev 

17 ”code purple” den månaden. I början av studien sågs en reducering i antalet ”code 

purple” som sedan ökar ju längre studien fortskrider. Generellt ökade antalet ”code 

purple” per månad vilket stred emot studiens hypotes och således fortsatte studien.  

Dessutom utreddes om den procentuella andelen av utbildad personal (de senaste 60,

90, 120 och 150 dagarna) kunde korreleras med antal ”code purple”. Gillam (2014) 

fann att om det var hög andel utbildade under de senaste 90 dagarna minskade 

antalet code purple jämfört med månaderna innan. När antalet “code purple” var som

lägst var det även den högsta andelen av personal som var utbildad (c:a 22%) inom de

90 senaste dagarna. Den undersökningen visade ett samband mellan nyligen utbildad

personal och minskat antal “code purple”.

Implementering av en lag

I denna kategori presenteras resultat från artiklar som har jämfört skillnader i vålds 

incidens före och efter införande av lagar och policys. Studierna grundas på en lag, 

The Hospital and Security Act (Official California Legislative Information, 1993) som 
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infördes 1993 i Kalifornien, USA. Lagen krävde att alla akutsjukvårds-, psykiatriska- 

och specialistsjukhus utformade en säkerhetsplan och säkerhetsåtgärder före 1 juli 

1995. 

I en studie gjord av Casteel et. al (2009) jämförde man hur The Hospital and Security

Act påverkade antalet våldsbrott på akutvårdsavdelningar i Kalifornien jämfört med 

motsvarande utveckling i New Jersey, som saknade liknande lagstiftning påverkades. 

Casteel med kollegor jämförde liknande avdelningar med varandra och mätte 

våldsincidensen per 100 000 arbetade timmar. I Kalifornien visade resultatet att före 

införandet av lagen låg antalet våldsincidenter på 0.68/ 100 000 h, medan New 

Jersey låg på 0.55/100 000 h. Denna mätning gjordes mellan 1993 till 1995. 

Efter införandet av lagen undersökte författarna våldsincidensen mellan 1996 och 

2001. Det visade sig att i Kalifornien sjönk antalet incidenter till 0.60/100 000 h, 

jämfört med New Jersey där det ökade till 0.62/ 100 000 h (Casteel et al., 2009).

Den största skillnaden skedde på de mindre sjukhusen med mindre än 300 bäddar. I 

Kalifornien minskade antalet våldsincidenter med 54% jämfört med New Jersey. Om 

samtliga sjukhus inkluderades minskade våld med 48% i Kalifornien jämfört med 

New Jersey på akutvårdsavdelningar (Casteel et al., 2009).

I en studie, gjord på akutsjukvårdsavdelningar i Kalifornien, USA, av Peek-Asa et al., 

(2002) ville man undersöka sambandet med våldsincidenter och införandet av The 

Hospital and Security Act (Officiell California Legislative Information, 1993). 

Studiens resultat jämförde antalet verbal- och fysiska hot, hot med vapen och 

händelser där våld förekommit och hur ofta de förekommit per månad år 1990 och 

2000. Studien undersökte även vilka som blev utsatta för våldet. Studiens resultat 

visar att det inte fanns statistisk signifikans för minskning av någon typ av våld. 

Studiens resultat visar att det inte finns statistisk signifikans för minskad 

våldsanvändning när man kategoriserade våldstyperna, däremot fanns resultat som 

påvisade en nedåtgående trend som gynnade den personal som utsatts för våld fler än

20 gånger per månad, från 20.2% till 12.1%. 
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Verktyg för mindre våld

De studierna som presenteras i denna kategori har använt sig av olika verktyg för att 

minska våldsincidenter. De olika verktyg som användes var identifiering av våldsamt 

beteende hos patienter, säkerhetssystem och gruppsamtal efter inträffade 

våldshändelse.

Kling et al., (2011) gjorde en studie för att utvärdera ett system implementerat på ett 

akutvårdssjukhus i Kanada för att identifiera våldsbeteende och se om det minskade 

antalet våldshändelser. Systemet som användes innefattade att flagga patienters ID-

band och journaler om de uppfyllde vissa kriterier för risk att utöva våld. Kriterierna 

innehöll bland annat; Tidigare utövat våld mot personal, fysiskt aggressiv eller 

hotande, verbalt aggressivt beteende eller tecken på alkohol- och drogintoxikation, 

systemet är tidigare beskrivet av Kling et al., (2006). Första fasen av studien byggde 

på att redovisa antalet våldshandlingar riktad mot personalen per 100 o00 

arbetstimmar. Antalen jämfördes under tre olika tidsperioder före interventionen 

(6/12 2002 – 31/3 2003), under interventionstiden när systemet börjande användas 

(1/4 2003 – 19/6 2003), under perioden när interventionen fortsatte att användas 

(20/6 – 11/9 2003). Studiens data inkluderade även händelser inträffade två år före 

och efter interventionen för att ha samhälleliga faktorer i beräkningen. Under den 

första perioden inträffade 1.6 våldshändelser per 100 000 arbetstimmar på sjukhuset.

Under den andra perioden minskade incidensen till 1.1 händelser per 100 000 

arbetstimmar vilket även höll i sig under den tredje perioden. Dock ökade incidensen 

av skador under de följande 24 månaderna. Risken att bli utsatt för våld innan 

interventionen implementerades var 1.0. Under interventionstiden sågs bäst effekt på

hög-riskavdelningar (innefattar b.la. psykiatri, akuten och intensivvården) med ett 

värde på 0.39 (med konfidensintervall (CI) på 95% 0.24–0.61). Risken ökade efter 

interventionstiden men höll sig ändå lägre än originalrisken (0.75 95% CI= 0.51-1.10 

jämfört med 1.0). Studiens resultat visar en minskning av våldshändelser och risk för 

våldshändelser över hela sjukhuset under perioden för implementering jämfört med 

innan. Den effekten håller dock inte i efter implementeringsperioden är avslutad 

(Kling et al., 2011). 

Rankings och Henley (1999) visade i sin studie från USA att trots många 

säkerhetsåtgärder som metalldetektorer, begränsad åtkomst, övervakningskameror 
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och med säkerhetspersonal på plats minskade inte antalet våldsincidenter mot 

personal. Mätningarna gjordes 29 månader innan och 25 månader efter 

implementeringen av säkerhetssystemet. Innan dessa åtgärder implementerades 

inträffade våld på sjukhuset 4.7 gånger per 10 000 patienter som besökte. Efter 

interventionen ökade antalet till 5.8 per 10 000 patienter. Det som minskade var 

dock våld som innefattade vapen. Innan åtgärderna var det 0.3 per 10 000 patienter 

(5 av 155 976) jämfört med 0.1 per 10 000 patienter (1 av 108 994). Men inget av 

dessa visade någon signifikant skillnad (P=0.22 respektive P=0.24). Studien 

definierade våld som fysisk handling med avsikt att skada en annan person, alltså 

exkluderades alla verbala hot.

En svensk studie av Arnetz och Arnetz (2000) som involverade 47 sjukhus i 

Stockholms län varav 5 var akutvårdsavdelningar, 7 var geriatriska avdelningar, 32 

var psykiatriska avdelningar och 3 avdelningar var hemsjukvård. Studien var 

uppbyggd i fyra delar. Under del ett skickades frågeformulär ut till alla avdelningar 

för att samla data angående upplevelser av våld på arbetsplatsen i september 1996. 

Del två innebar registrering av våldshändelser genom standardiserat formulär på alla 

arbetsplatser mellan oktober 1996 och september 1997. Den tredje delen pågick 

under samma period som del två. Då fick avdelningarna som ingick i 

interventionsgruppen (n=24) ett strukturerat program för regelbundna diskussioner 

med personal som upplevt våldshändelser registrerat på arbetsplatsen medan 

kontrollgruppen arbetade på som vanligt utan strukturerade program. Den fjärde och

sista delen bestod av ett uppföljningsformulär för att jämföra mellan personalens 

upplevelser av våld under studiens gång på interventions- och 

kontrollgruppsavdelningarna. 

Interventionen innefattade att snarast efter rapporterad våldshändelse sökte en 

ansvarig samtalsledare (som även var projektkoordinator på arbetsplatsen) på 

arbetsplatsen upp den som rapporterat händelsen för att diskutera vad som hänt. 

Efter det första mötet rapporterade den ansvarige samtalsledaren händelsen till 

resterande del av personalen under ett gemensamt personalmöte. Under 

gruppsamtalen var personalen uppmuntrade att diskutera händelsen och den 

drabbade personen uppmuntrades även att beskriva händelsen i detalj. Resultatet i 

studien visade att antal fall med våld mot sjukvårdspersonalen i de båda grupperna 
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minskade signifikant (p<0.0001). Det var också en signifikant minskning i 

våldsincidensen mot sjukvårdspersonalen om de båda studiegrupperna delades upp 

för sig (p<0.0001 för interventionsgruppen respektive p<0.0001 för 

kontrollgruppen). Studien ger inget belägg för att just denna intervention fungerar 

när resultatet inte skilde sig signifikant mellan interventions- och kontrollgruppen 

(Arnetz och Arnetz, 2000). 
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika preventiva åtgärder för våld 

mot sjukvårdspersonal på akutvårdsavdelningar och presentera dess effekt. 

Resultatet visar att varken utbildningsprogram, implementering av lagar, eller olika 

verktyg för att minska våld, har långsiktigt signifikanta effekter. Under kortare 

perioder eller i direkt anslutning till utbildningsinsatser kan minskning av verbalt 

våld skönjas. 

 

Resultatdiskussion

Våld på arbetsplatsen förekommer inom olika kulturer och branscher. I denna 

litteraturstudie har åtta av nio artiklar till resultatet varit ifrån västerländska länder 

och en från Iran. Vi har reflekterat över om nödvändigheten för den svenska vården 

att införa preventiva åtgärder mot våld relaterat till vad vi trodde var Sveriges låga 

siffror på arbetsrelaterat våld. Dock visade Padua och Ghazinour (2015) i en studie 

risken för att bli utsatt för våld av sina klienter hos socialarbetare var 72% i Sverige 

jämfört med 68% i Iran. 

Flera artiklar i resultatdelen använder sig av utbildningsprogram för att minska 

våldsincidensen på avdelningarna. Vissa av dem ger effekt men endast i direkt 

anslutning till utbildningen. Därefter minskar effekten vilket skulle kunna tyda på att 

den utbildade personalen glömmer bort utbildningen. Gillespie, Farra och Gates 

(2014a) utförde en studie för att se hur bra effekt en hybridutbildning (webb- och 

klassrumsbaserad) hade på testresultaten av just våldspreventionsprogram på 

akutvårdsavdelningar. Studien fann att en hybridutbildning hjälpte deltagarna att nå 

högre testresultat över tid. Vid en jämförelse av endast webbaserad utbildning och 

hybridutbildning (Gillespie et al., 2012) sågs dock ingen signifikant skillnad i hur bra 

de olika grupperna lärde sig om våldsprevention på arbetsplatsen. Vi menar att vi har

fog för att hävda att repetition, i tid eller form, av utbildning verkar effektivt. Två av 

artiklarna i vårt resultat (Fernades et al., (2002) och Gillam (2014)) antyder genom 

deras fynd att utbildning inom våldsprevention är en färskvara. Att utbildning skulle 

vara en färskvara stödjs av riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) 

för hjärt- och lungräddning (HLR). I riktlinjerna påtalas det att kunskap efter 

utbildning inom HLR klingar av så fort som inom 3 månader. HLR-kunskap bör 

därför enligt riktlinjerna uppdateras ofta med korta repetitionsutbildningar (Soar et 
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al., 2010). Således ses ett problem inom fler kunskapsområden i sjukvården vad 

gällande kortvarig effekt av utbildning, vilket är i linje med vårt resultat. 

I resultatdelen i denna litteraturstudie beskrivs flera olika preventionsmetoder för att

minska våldet från patienter och besökare på akutvårdsavdelningar. Houghton och 

Hughes (2013) presenterar ytterligare en metod som innebär att en patient kan få 

upp till två varningar efter att ha orsakat våld på akutvårdsavdelningen och vid den 

tredje incidenten nekas patienten vård. Vid användandet av denna metod vägs 

personalens och alla patienters säkerhet över den enskilda individens hälsa om läget 

inte är livshotande. Denna studie är inte inkluderad då ingen utvärdering av 

metodens effekt presenterats ännu, till vår kännedom. Denna metod är liknande den 

som Kling et al., (2011) använder då de vill markera bland annat de som tidigare varit

våldsbenägna. I studien av Kling et al., sågs en signifikant sänkning av våldet mot 

personalen 80 dagar efter implementeringen av systemet, den andra mätningen som 

gjordes efter 164 dagar efter implementeringen visade dock ingen signifikant 

sänkning av våldet mot personalen. Med resultatet Kling et al., presenterar kan vi 

tänka oss att Houghton och Hughes kommer få liknande resultat. Något som 

ytterligare styrker detta är de resultat som Gillam (2014) och Fernandes et al., (2002)

fann under sina studier. Att en signifikant sänkning av våldsincidensen har skett 

under de 90 första dagarna efter utbildning. Fernandes et al., har i likhet med Kling 

et al., visat att effekten av de preventiva åtgärderna har avtagit sex månader efter 

implementering av interventionen. 

Hellerstein (2007) har i sin studie presenterat en minskning i aggressiva utbrott på 

en psykiatrisk avdelning där personalen har fått utbildning i riskbedömning av 

patienter och direktiv om minskad bältningstid. Resultatet i Hellersteins artikel visar 

inte på någon signifikant sänkning i angrepp mot personalen. Studien genomfördes 

genom en ändring av avdelningarnas policy mot agiterade patienter. Studien visade 

en minskning i antalet timmar som aggressiva patienter behövde gå iväg för att vara 

avskilda från personal och andra patienter innan de kunde föras tillbaka. Detta 

resultat är jämförbart med vad Peek-Asa et al., (2002) kom fram till, att ingen 

signifikant sänkning i våld mot personalen kunde ses efter införandet av policys 

och/eller en lag. Däremot har Casteel et al., (2009) sett en minskning av 

våldshändelser vid införandet av en lag. Både Peek-Asa et al., och Casteel et al., 
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jämför införandet av samma lag. Det som skiljer dem åt är deras mätmetoder där 

Peek-Asa et al., mätt incidensen vid två fasta tillfällen medan Casteel et al., har mätt 

incidensen vid flera olika tillfällen både före och efter implementeringen av lagen. 

Casteel et al., har även jämfört med en annan ort som inte har någon liknande lag. 

Från vad Casteel et al., presenterar kan vi inte utesluta att införandet av en lag som 

ger sjukhusen vissa skyldigheter i våldsprevention kan ge en effket på 

våldsincidensen gentemot personalen. New Jersey som inte följde samma lag ökade 

dock sin våldsincidens under samma tidsperiod. Detta kan möjligtvis ha något att 

göra med kulturella skillnader mellan de olika staterna, men det är inget som vi kan 

påvisa. 

Blando et al., (2015) har presenterat vad som kan vara det svåra att implementera ett 

program mot våld på arbetsplatsen. I deras intervjustudie där 27 personer som alla 

jobbade inom hälso- och sjukvården deltog kunde sju viktiga hinder mot att 

implementera interventionsprogram identifieras: 

 Brist på engagemang av ledning efter att ha rapporterat våldshändelse

 Varierande åsikter om vad som ansågs som våld

 Mobbning

 Betydelse av vinstdrivande modeller på arbetsplatsen

 Mycket fokus från hälso- och sjukvården på att vara patienten till lags

 Svagt engagemang från socialtjänsten och polisen mot personer med psykisk 

sjukdom 

Med det Blando et al., (2015) nämner ovan kan vi inte utesluta att dessa svårigheter 

har uppkommit i studierna vi har inkluderat och att det kan ha påverkat deras 

resultat. Studien av Blando et al., är utförd i USA och viss kulturell skillnad kan 

finnas gentemot Sverige efter ovanstående punkter. Vi antar dock att det finns många

skillnader mellan USA och Sverige. Ett av dessa hinder är fokus på vinstdrivande 

modeller då svensk sjukvård i större utsträckning är offentlig. 

Resultatet presenterar olika modeller för att minska våldet på olika avdelningar. 

Enligt Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori om en reflektiv omvårdnadsprocess 

betonas det att desto bredare en sjuksköterskas kunskap är desto fler resurser kan 
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hen använda för att hjälpa patienten (Selanders, Hartweg och Schmieding 1995, 

p.124). Eftersom både patienten och sjuksköterskan är individer uppstår en process 

av interaktion mellan dom. Processen är unik i varje situation. Orlando menar att om 

sjuksköterskan uttrycker sina tankar i form av frågor eller funderingar underlättar 

det för patienten att uttrycka sin uppfattning (Selanders, Hartweg och Schmieding 

1995, p.134). Med stöd i denna omvårdnadsteori antar vi att en bred kunskap inom 

olika våldspreventiva åtgärder och lugnt förhållningssätt med patienten i centrum 

skulle göra arbetsplatsen säkrare för personalen. När man använder sig av lagar och 

policys eller säkerhetssystem så blir det ingen interaktion mellan vårdare och 

vårdtagare. Detta skulle eventuellt kunna vara en av de anledningarna till att våldet 

inte minskat. Enligt lagar och mänskliga etiska koder är det fel att bruka sig av våld. 

Men Orlando menar att hur än patienten uttrycker sig vare sig det är verbalt eller icke

verbalt ska det ses som ett rop på hjälp (Gonzalo, 2011). Således kan en våldshandling

ses som ett rop på hjälp. Med hjälp av utbildning kan vi anta att personal vågar 

hantera personer som är på väg att bli eller är våldsamma. Personalen kan känna sig 

tryggare och säkrare med den kunskap de innehar och på så vis kan detta leda till en 

minskad våldsbenägenhet hos patienter, för att personalen har lärt sig att avstyra och

hantera aggressiva personer. Med backning av Orlandos teori där bred kunskap ses 

som en resurs och det resultat vi har fått fram i vår studie, där vi sett en minskning av

våld direkt efter utbildningstillfällen och tre månader efter, kan vi anta att som vi 

tidigare nämnt att en kontinuerlig och repeterande utbildning skulle kunna ge ett 

minskat resultat av våldshändelser över längre tid. 

I de artiklar som Gillespie (2014b), Rankins och Hendey (1999), Peek-Asa et al., 

(2002) och Casteel (2009) gjort har effekten på våldsincidensen av b.la. 

säkerhetsprogram presenterats med varierande resultat och signifikans. Dessa 

studier använder en kvantitativ ansats för att utvärdera en situation och se en effekt. 

Denna typ av ansats är enligt Forsberg och Wengström (2016, p.43-44) objektiv och 

exakt. Det finns då en risk att forskarens egna subjektiva upplevelse av omvärlden 

tappas bort. Blando et al., (2013) har istället gjort en studie på effekten av 

säkerhetsprogram mot våld på akut- och psykiatriska avdelningar. I den studien 

studeras effektiviteten av säkerhetsprogrammen genom att se hur säkra 

sjuksköterskorna känner sig på arbetsplatsen. Blando et al., nämner i sin studie att 

sjuksköterskor på akutsjukvårdsavdelningar som upplever sina säkerhetssystem 
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adekvata upplever sig nästan fyra gånger säkrare på arbetsplatsen än de som finner 

sina säkerhetssystem inte adekvata. Om man känner sig säker på arbetsplatsen antar 

vi att interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten har förutsättningar att vara 

god, i linje med Orlandos omvårdnads teori. 

Betydelse för omvårdnaden

Kjellström (2012, p.76) skriver att en studie bör påverka antingen individen, 

professionen eller samhället. Resultatet i denna studie visar att det kan finnas en 

möjlighet att minska våldet på olika sätt och med hjälp av olika verktyg. Vilket vi 

tycker är en viktig sak att göra. Ingen ska behöva gå till jobbet med risken att bli 

utsatt för våld. Tidigare har vi nämnt att våld inom sjukvården leder till negativa 

konsekvenser och sämre relationer mellan vårdtagare och vårdgivare. Som vi nämnt i

bakgrunden så vill man uppnå ett positivt resultat för antingen individen, samhället 

eller professionen. Vilket vi trodde att vi skulle kunna uppnå. I de flesta studierna vi 

har presenterat så fanns ingen signifikant sänkning bland våldsbeteende av patienter 

riktat mot personal. Utan signifikanta resultat blir kopplingen till betydelsen för 

omvårdnad svår att precisera. Men det som vi anser ger en betydelse för omvårdnad 

är att det framkommer att det krävs mer forskning och andra koncept för att minska 

det våld som drabbar personalen på akutvårdsavdelningar. Vi anser även att vår 

studie är av högsta betydelse trots att vårt resultat inte ger en hållbar minskning av 

våldet mot vårdaren mer än 6 månader. Det visar på en brist inom sjukvården som 

behöver arbetas mer på, att flera diskussioner bör tas och fler studier bör göras. 

Därför anser vi att det positiva resultatet för professionen och individen vi kommit 

fram till är att det krävs mer forskning inom området våld mot vårdaren.  

Metoddiskussion

Vi har under denna studie använt oss av kvantitativa artiklar som varit på engelska 

med statistik. Dahlborg (2012, p.33) skriver att sjuksköterskor kan ha för lite 

kunskaper om hur forskning går till och att de kan vara obekanta med de termer som 

förekommer inom forskning. Vi upplevde själva att de hade begränsade kunskaper 

inom statistik och inom de engelska forskningstermerna. Vilket kan ha medfört viss 

feltolkning av resultaten i artiklar och i statistiken. 
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En ytterligare faktor vilket kan ha påverkat tolkningen av resultat och information är 

att det är första gången vi gör en undersökning som denna. 

Artikelsökningen har enligt oss varit omfattande. Många artiklar har tagits bort, då 

de ej svarat på vår studies syfte. Vi har även läst många abstrakt som svarat på vårt 

syfte men inte funnits tillgängliga i fulltext och därför exkluderats. Vi utökade vår 

sökning genom att använda sig av sju sökmotorer för att få en så omfattande sökning 

som möjligt. MeSH termer och CINAHL headings har använts. För att finna rätta 

MeSH termer och CINAHL headings har vi tagit en bibliotekarie till stöd, vilket 

rekommenderas av Karlsson (2012, p.101). Detta för att kunna få hjälp med att hitta 

de termer som passar bäst och få med så många relevanta artiklar som möjligt. 

Sökningarna som gjordes hade kunnat breddas ännu ett steg genom att ta med fler 

söktermer i de olika databaserna. Vilket enligt Wallengren & Henricson (2012, p.489-

490) hade kunnat öka innehållsvaliditeten. 

Vi valde att begränsa oss till studier som var publicerade efter 1999. Som Östlundh 

(2012, p.74) beskriver är artiklar en färskvara. Vi fann relevant material publicerat de

senaste 17 åren. Därför valde vi att avgränsa oss till den tidsramen. 

Vid en kvantitativ studie bör man se över validiteten och reliabiliteten (Wallengren & 

Henricson 2012, p.485). Om det blir tveksamheter kring en artikels kvalitet bör 

författarna granska artikeln var för sig och tillsammans för att hjälpa varandra och 

säkerställa validiteten och reliabiliteten. När detta gjordes exkluderades artiklar som 

först verkade relevanta.

Av de nio studier som har inkluderats i resultatet var endast en utförd i Sverige. 

Totalt var fem studier utförda i USA vilket utgör mer än hälften av studiens artiklar. 

Två artiklar var från Kanada, en från Sverige och en från Iran. Då artiklarnas 

ursprung är så varierande kan det föreligga kulturella skillnader som kan påverka 

möjligheten att applicera samma metoder i svensk sjukvård. 

Enligt brottsstatistik från 2015 anmäldes 1202 brott mot liv & hälsa, sexualbrott och 

rån i Sverige per 100 000 invånare (Brottsförebyggande rådet, 2016). För att jämföra 

med USA så är samma siffra 372.6 brott / 100 000 invånare år 2015 med samma 

kategorier inräknade (FBI, 2015). Dessa siffror representerar inte våld inom vården, 
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men ger en viss kulturell bild för ämnet våld. Men med en tydlig överrepresentation i 

våldsbrott per 100 000 invånare i Sverige känner vi att preventiva åtgärder, samt mer

forskning inom området våld inom vården i just Sverige hade varit aktuellt. Vi hade 

önskat om fler studier hade funnits gjorda i Sverige som besvarat denna studies syfte.

Trots kontextuella och kulturella skillnader tror vi att studiens resultat kan gälla i 

Sverige. 

Efter det slutgiltiga urvalet var gjort då vi båda granskat artiklarnas innehåll 

granskades artiklarna med en mall för kvalitet och en för relevans från SBU (Bilaga.4,

bilaga.5 och bilaga.3). Enligt SBU (2014, p.41) är det endast artiklar som bedömts 

som relevanta för aktuell studie som sedan tas med till en ytterligare 

kvalitetsgranskning. Granskningsmallar för kvalitet används för att bedöma i vilken 

utsträckning studiens resultat beror på bias (SBU 2014, p.43). Vi har i enlighet med 

handboken från SBU (2014, p.44) använt mallarna som ett stöd i bedömning och inte

med riktlinjer på ett visst antal ja för att uppnå en specifik nivå av kvalitét. Detta i sin 

tur kan ha gett möjlighet för artiklar med lägre kvalitét än önskat att komma till 

resultatet eftersom vi aldrig tidigare gjort ett liknande granskningsarbete. Olsson och 

Sörensen (2o11, p.284-286) beskriver mallar för kvalitetsgranskning som har sin 

grund i poängsättning. Olsson och Sörensen (2011, p.279) beskriver en tydlig 

procentsats en artikel måste uppnå för att få inkluderas i resultatdelen i ett arbete. En

sådan mall skulle kunnat vara lättare för oss att förhålla sig till och bedöma artiklarna

med. 

För att få en översikt av alla resultat, och se vilken metod det var som eventuellt 

skulle kunna vara en bättre metod än den andra, skulle vi kunnat använda oss av en 

metaanalys (Rosén & Anttila 2012, p.450). Med vår kunskap var det inte självklart 

hur resultatet som bestod av olika sorters mätdata skulle inkluderas. Vi valde istället 

att kategorisera materialet. För att kunna arbeta med primärartiklarnas data som 

beskrevs i textmaterial och tabeller (Olsson och Sörensen 2011, p.209-210). 

Vi anser att syftet med denna studie har besvarats i resultatdelen. Önskvärt hade varit

om vi kunnat inkludera fler artiklar, nyare artiklar och fler studier från Sverige. Några

artiklar belyser preventiva åtgärder gjorda på fler avdelningar än just 

akutsjukvårdsavdelningar. För att fokusera på studiens syfte så har endast data från 
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akutsjukvårdsavdelningarna tagits med. Syftet har begränsat till en viss typ av 

avdelning med anledning till att minska mängd publicerad litteratur till vad som är 

hanterbart för ett kandidatarbete. Att begränsa syftet har också givit oss möjligheten 

att jämföra vårat resultat med resultat från andra avdelningar i en resultatdiskussion.

Etikdiskussion

Helgesson (2015, p.29-30) diskuterar om vad som är rätt och fel. Där nämner han 

bland annat att bara för att en majoritet tycker att en sak är etiskt rätt betyder det 

inte att den är det. För att få reda på om det är etiskt rätt får man granska alla 

uppfattningar kritiskt. Vi har efter våra förmågor kritiskt granskat de artiklar som 

tagits med. Saknades beskrivning om etiskt godkännande har vi undersökt de etiska 

krav som aktuell tidskrift krävt för publicering. 

I de artiklar vi valt är det svårt att veta om det fuskats eller inte. Flera studier, 

oberoende av varandra och på olika platser i världen, visar på ett liknande resultat 

antar vi att de är gjorda på ett etiskt korrekt sätt och att fusk ej förekommit. Då de 

även är granskade av personer med mer kompetens. 

Denna studie har ingen finansiering utan vi valde ämnet utifrån intresse och för att 

utveckla vår kunskap för våldsförebyggande åtgärder och dess effekt. Finansiering 

kan annars vara ett forskningsetiskt problem (Helgesson 2015, p.21). 

Vi har i denna litteraturstudie strävat efter att vara opartiska gällande resultatet. Vi 

har själva blivit utsatta för våld inom vården, och har därför en önskan om att 

prevention ska fungera. Då detta är en litteraturstudie så har andra forskares tidigare 

resultat inkluderats och det finns litet utrymme för att vår egen förförståelse ska 

påverka resultatet. Resultatet inkluderar alla studier vi funnit av god kvalitet och 

relevans, oberoende på dess effektivitet. Detta är en grund alla forskare bör hålla sig 

till enligt Helsingforsdeklarationen (2013). 

God forskningssed är en grundläggande del i det etiska i forskning. Helgesson (2015, 

p.60-61) skriver att en studie bör vara öppen med dess metod, genomförande och 

utfall, dess prövbarhet och upprepbarhet. I vår studie anser vi att vi varit öppna med 

vårat tillvägagångssätt och resonemang i de beslut vi tagit. Även med hur vi valt ut 
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artiklar och hur vi har utelämnat andra. Avvikelser från god forskningssed kan ske 

omedvetet. Det kan bero på okunskap, vilket vi nämnt tidigare att det finns en viss 

okunskap och slarv från vår sida.  

Konklusion

Slutsatsen med detta arbete är att våld inom akutsjukvården är svårt att förebygga. 

För att utbildning inom våldsprevention ska ge långsiktiga resultat kan vi anta att 

repetitionsutbildning hjälper. I vissa studier fungerar implementeringen av lagar och 

policys och i andra inte. 

Verktyg för identifiering av våldsamt beteende och gruppsamtal kan ge signifikant 

minskning i våldsamma händelser under en kort tidsperiod för att sedan öka. Medan 

användningen av säkerhetssystem ökat andelen våld. Om man separerar verbalt- från

fysiskt våld ses istället en signifikant minskning över tid. 

Vissa av de metoder som finns beskriva i resultatet fokuserar på interaktionen mellan

sjuksköterskan och patienten. Vilket kan indikera att det är en stor del av 

interaktionen mellan vårdare och vårdtagare som kan vara avgörande för att minska 

våldet. Som Orlando skriver i sin omvårdnadsteori är varje interaktion mellan 

individer unik. Därför tror vi att ett generellt program för att minska våldet inom 

vården kan vara svårt att utveckla. 

Fortsatt forskning inom de olika metoderna krävs för att kunna utvärdera om det på 

längre sikt har ett mer positivt resultat. Vi önskar även fler studier i Sverige för att få 

en översikt över den svenska sjukvårdens situation. 

Vår studie presenterar nästan enbart icke effektiva åtgärder efter sex månader vilket 

skulle kunna tolkas som ett negativt resultat. Negativa resultat är inte det man 

strävar efter inom forskarvärlden och kanske inte alltid publiceras. Därför anser vi 

vår studie vara av hög vikt.
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Bilaga.1 Databasspecifika sökord inklusive urvalsprocess

Databa
s

Datum Sökord Begränsningar Urval
1*

Urval
2**

Urval
3***

Urval
4****

CINAHL 14/11
2016

Emergency
AND

department
AND

violence
AND

prevention

English
language, peer

reviewed,
abstract

available,
Publication

year: 1999

181 22 10 4

CINAHL 16/11
2016

Hospital
violence

AND
training

Abstract
available,
English

language, peer
reviewed,
Publication
year 1999

125 14 5 1

PubMed 16/11
2016

Violence
AND effect

AND
program

AND
emergency

Full text,
Abstract,

Publication
date 1999,

English

29 4 2 2

CINAHL 17/11
2016

Workplace
violence in
healthcare

AND
intervention

Abstract
available, Peer

reviewed,
Published date

1999,
English

language

51 3 2 1

CINAHL 18/11
2016

Emergency
department

AND
violence

AND effects

101 5 2 1

*Antal träffar

** Titel överensstämde med studiens syfte och abstrakt lästes

*** Titel och abstrakt överensstämde med studiens syfte och hela artikeln lästes

**** Artiklar inkluderade i resultatet



Bilaga.2 Artikelöversikt

År, 
författare,
land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet

2000
Arnetz, J
Arnetz, B

Sverige

Implementation and 
evaluation of a practical 
intervention programme for 
dealing with violence 
towards health care workers

Att 
implementera 
och utvärdera 
ett 
interventionspro
gram för att 
hjälpa personal 
inom hälso- och
sjukvården att 
hantera 
patientrelaterat 
våld mot 
personalen. 
Interventionen 
innefattade 
samtal i grupp 
eller enskilt 
efter en 
våldsincident.  

65 avdelningar utspritt 
mellan akutvård, 
psykiatri och geriatrisk 
vård i Stockholms län 
bjöds in att delta i 
studien. 47 svarade på 
inbjudan och deltog. All 
personal på 
avdelningen deltog i 
undersökningen 
oberoende ålder, kön 
och yrke vilket 
resulterade i ca 1500 
deltagare. 

Kvantitativ studie med 
kontroll respektive 
interventionsgrupp. 
Studien inleddes med ett 
baseline frågeformulär för
att ha grunddata att 
jämföra med för både 
interventions och 
kontrollgrupp. Vilka 
avdelningar som ingick i 
kontroll respektive 
interventionsgrupp 
randomiserades men var 
liknande i patient och 
sjukdomsgrupper. 
Studiens data samlades 
in under ett års tid. 
Etisk godkänd. 

Resultatet 
visade att 
våldet 
minskade i 
både kontroll-
och 
interventionsg
ruppen. Det 
var därför 
ingen 
signifikant 
effekt av 
interventionen
. 

Medelhög
Relevant



År, 
författare,
land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet

2009
Casteel, C.
Peek-Asa, 
C.
Nocera, M.
Mfl. 
USA

Hospital 
Employee 
Assault Rates 
Before and 
After 
Enactment of 
the California 
Hospital Safety 
and Security 
Act

Att jämföra våldsincidens 
mot personal inom 
akutsjukvård och psykiatrisk 
vård före och efter 
insättande att lagstadga mot
våld. Jämförelse mellan två 
stater, New Jersey utan 
lagstadga och Kalifornien 
med lagstadga. 

Licensierade 
akutsjukvårds och 
psykiatriska avdelningar
med samma 
geografiska och 
populationslikheter 
oberoende på vilken 
stat de var i. I 
Kalifornien bjöds 116 
avdelningar in till 
studien och i New 
Jersey 50 stycken. 95 
avdelningar fullföljde i 
Kalifornien och 46 i New
Jersey. 

Kvantitativ studie med 
deskriptiv analysmetod. 
Analysen bestod av data 
3 år innan (1993-1995) 
lagen trädde i kraft och 6 
år efter (1996-2001) 
lagen trätt i kraft. Data 
som analyserades var 
våldsrapporter som gett 
minst 1 dags sjukfrånvaro
eller krävt mer vård än 
första hjälpen. Etiskt 
tillstånd. 

Resultatet visade en 
minskning på 48% i 
andelen rapporterade 
våldsfall i Kalifornien där 
lagen hade trätt i kraft. I
New Jersey ökade våldet
under studiens gång. 

Medelhög
Relevant

2010
Eslamian, J
Fard, S, H
Tavakol, K
Yazdani, M

Iran

The effect of 
anger 
management 
by nursing staff
on violence 
rate against 
them in the 
emergency unit

Undersöka om 
aggressionshanteringsträning
ger någon effekt på 
våldsincidenter riktade mot 
personalen på 
akutavdelningen i Al-Zahra, 
Iran. 

Sjuksköterskor som 
arbetade på akuten på 
Al-Zahra hospital. 
Personer som 
inkluderades var de 
som inte hade förlorat 
någon nära anhörig de 
två senaste månaderna,
ingen tidigare 
användning av 
psykotropisk medicin 
eller de som inte hade 
några psykologiska 
problem. 

Kvantitativ studie med 
interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen 
deltog i fyra stycken 60 
minuters utbildningar 
under fyra veckor. 
Resultatet analyserad och
jämfördes före och direkt 
efter intervention. Data 
samlades in genom 
enkäter som var indelade 
i fyra olika delar. 
Grupperna var 
randomiserade. Resultat 
togs fram genom t-test i 
ett SPSS-program. 
Etiskt granskad av 
publicerande tidskrift. 

I resultatet framkom det 
att det inte var någon 
signifikant skillnad i det 
fysiska våldet mellan 
kontroll- och 
interventionsgruppen. 
Dock hade det verbala 
våldet minskat 
signifikant för 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen.

Hög
Relevant



År, 
författare,
land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet

2002
Fernandes, 
C, M
Raboud, J, 
M
Christenson
J, M
M.fl. 

Kanada

The Effect of an
Education 
Program on 
Violence in the 
Emergency 
Department

Undersöka om ett specifikt 
utbildningsprogram minskar 
våldsincidensen på 
akutvårdsavdelningar på kort
sikt samt se hur mycket våld
som förekommer på sagd 
avdelning. 
Utbildningsprogrammets 
innefattade bland annat 
rollspel och träning i icke 
verbal kommunikation. 

All sjukvårdspersonal 
på 
akutvårdsavdelningen 
på St. Paul’s sjukhus i 
Vancouver tillfrågades 
att deltaga. 667 (84%) 
av dem svarade på 
enkäterna. 
Säkerhetspersonalen på
sjukhuset exkluderades.

Kvantitativ prospektiv 
tvärsnittsstudie. 
Grunddata om 
våldincidens samlades in 
under två veckor innan 
intervention sedan data 
från 3 månader och 6 
månader efter 
intervention som jämförs 
mot varandra i en tabell. 
Även vilken typ av våld 
som personalen blev 
utsatt för jämfördes.
Etiskt godkänd.  

Resultatet visade att 
våldincidensen sjönk 
signifikant 3 månader 
efter interventionen. 6 
månader efter 
interventionen fanns inte
längre någon signifikant 
sänkning i 
våldshandlingar mot 
personalen. 

Medelhög
Relevant

2014
Gillam 
Wakefield, 
Sally
USA

Nonviolent 
Crisis 
Intervention 
Training and 
the Incidence 
of Violent 
Events in a 
Large Hospital 
Emergency 
Department: 
An 
Observational 
Quality 
Improvement 
Study

Syftet var att se vilka 
fördelar det gav att 
implementera non crisis 
intervention (NCI) 
träningsprogram för 
akutvårdspersonal. Gällande 
våldsamma incidenser där 
det krävdes 
säkerhetspersonal. NCI togs 
fram för att ge personalen 
verktyg att avvärja 
våldsamma situationer.  

Ett akutsjukhus i Texas,
USA med mer än 
75 000 årliga besökare.
Alla personalgrupper i 
vårdarbetet utöver 
läkare gick på 
utbildningen.

Kvantitativ studie med 
tvåvariabel modell som 
har en självständig och 
en beroende variabel. 
Analysen gjordes från 
anonym data presenterad
varje månad under ett år 
från sjukhusets 
säkerhetsavdelning. 
Studien utvecklades med 
fler variabler efter första 
omgången då resultatet 
inte var 
överensstämmande med 
hypotesen.
Etiskt tillstånd. 

Första resultatet visade 
en ökning i rapporterade
våldshandlingar efter 
utbildning av 
personalen. I den andra 
delen av studien visade 
det sig att andelen 
nyligen utbildad personal
i NCI hade ett samband 
med antalet 
våldsincidenter.

Medelhög
Relevant

År, 
författare,

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet



land
2014
Gillespie, G
Gates, D
Kowalenko,
T
USA

Implementation
of a 
Comprehensive
Intervention to 
Reduce 
Physical Assault
and Threats in 
the Emergency 
Department

Att testa effekten av ett 
omfattande 
preventionsprogram för att 
minska incidensen av fysiskt 
våld och hot på 
akutvårdsavdelningar. 
Preventionsprogrammet 
innefattade förändringar i 
arbetsmiljön, nya policys 
samt utbildning och träning. 

Två 
akutvårdsavdelningar 
på Traumacenters, två 
akutvårdsavdelningar 
på sjukhus i städer och 
två 
akutvårdsavdelningar 
på sjukhus i förorter i 
USA. 
Personal som 
inkluderades var de 
som hade direkt 
kontakt med patientens
vård och arbetade 
minst 20 timmar i 
veckan.

Kvantitativ studie med 
Quasiexperimentell 
repeterad mätningsdesign
där resultatet analyseras 
från en randomiserad 
interventionsgrupp och en
randomiserad 
kontrollgrupp. Vilken av 
de två likadana 
avdelningarna sam valdes
att vara intervention 
respektive kontrollgrupp 
var randomiserat.
Studiens data är hämtat 
från nio månader innan 
intervention och nio 
månader efter 
intervention.  
Etiskt godkänd. 

Hypotesen stämde inte i 
sin helhet över alla tre 
interventionssjukhus. Att
andelen våldshändelser 
personalen blev utsatta 
minskade kan inte direkt
sammankopplas med 
interventionen då även 
kontrollgruppens 
incidens av våld 
minskat. Två av de tre 
sjukhus där 
interventionen 
implementerades visade 
en minskning i antalet 
anmälda våldshändelser 
mot personalen. 

Medelhög
Relevant

År, 
författare,
land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet

2011 Evaluation of a Undersöka effektiviteten av Studien inkluderade ett Kvantitativ studie. För att Resultatet visade att Medelhög



Kling, R
Yassi, A
Smailes, E
M.fl.

Kanada

violence risk 
assessment 
system (the 
Alert system) 
for reducing 
violence in an 
acute hospital: 
A before and 
after study

ett riskbedömningsverktyg 
som implementerats för att 
minska våldet mot 
personalen på en 
akutavdelning. 
Riskbedömningsverktyget 
innefattade bland annat om 
personen varit våldsam mot 
personal tidigare, högljudd 
eller har hallucinationer.  

akutvårdssjukhus i 
Kanada där 
riskbedömningsverktyg
et tidigare hade 
implementerats. 

analysera data har 
Poisson regression modell
använts. 
Multivariabelanalys 
användes för att 
analysera effekten av 
riskbedömningsverktyget 
på en individuell nivå för 
risken av att utsättas för 
våld. Studiens grunddata 
samlades in tre månader 
innan interventionen och 
resultatet mättes under 
implementeringsperioden 
samt 24 månader efter 
interventionen. 
Etiskt godkänd. 

antal våldshändelser mot
personalen minskade 
endast under 
interventionstiden. Post-
testerna visade att vålds
incidens steg till 
grunddata igen tre 
månader efter 
implementeringen. 
Resultatet visade även 
att 
riskbedömningsverktyget
kunde identifiera de 
patienter som skulle bli 
aggressiva senare. 

Relevant

År, 
författare,
land

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet

2002
Peek-Asa, 

Violent events 
and security 

Att jämföra våldsincidensen 
på akutvårdsavdelningar i 

197 
akutvårdsavdelningar 

Kvantitativ studie med 
tvärsnittsmetod. Enkäter 

Studien jämförde det 
fysiska och verbala 

Medelhög
Relevant



C
Cubbin, L
Hubbell, K

USA

programs in 
California 
emergency 
departments 
before and 
after the 1993 
Hospital 
Security Act

Kalifornien, USA före och 
efter implementeringen av 
en lag 1993. 

bjöds in att delta i 
undersökningen både 
före och efter med 103 
som svarade första 
gången och 95 andra 
gången. 

med 24 frågor skickades 
ut år 1990 och enkäter 
med 32 frågor skickades 
ut år 2000 (Januari – 
Augusti). Svaren har 
sedan jämförts och 
presenterats i tabellform. 
Vilken av de sjukhus som 
avböjde mellan 1990 och 
2000 framkommer inte. 
Etiskt granskad av 
publicerande tidskrift.

våldet, hot med vapen 
och hur ofta det 
förekommit 
våldshändelser under en 
månad. Resultatet 
visade ingen signifikant 
sänkning för någon typ 
av våld. 

1999
Rankins, R
Hendey, G

USA

Effect of a 
Security 
system on 
Violent 
Incidents and 
Hidden 
Weapons in the
Emergency 
Department

Att undersöka antalet vapen 
som beslagtogs och hur 
många våldsincidenter som 
rapporterades före och efter 
insättning av 
säkerhetssystem på ett 
sjukhus. Säkerhetssystemet 
bestod bland annat av 
säkerhetskameror och 
metalldetektorer.

En akutvårdsavdelning i
en tätort i USA. 

Kvantitativ studie med 
retroperspektiv 
analysmetod. 
Våldsincidens har visats i 
antal fall per 10.000 
patienter. Studien pågick 
mellan 1992 och 1996.
Statistiken togs fram 
genom NCSS 
dataprogram. 
Tillstånd givet av 
sjukhusets medicinska 
forskningskommitté.

Resultatet visar ingen 
signifikant sänkning på 
antalet våldshändelser 
efter att 
säkerhetssystemet 
installerats. Det hjälpte 
dock att beslagta fler 
vapen än tidigare. 

Hög
Relevant



Bilaga.3 Mall för bedömning av relevans

Bilaga 1. Mall för bedömning av relevans
reviderad 

2014 Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  

__________

1. Studiepopulation Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant?

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? 1

2. Undersökt intervention Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är den undersökta interventionen relevant? 2

b) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på 
ett korrekt sätt? 3

c) Är den undersökta interventionen administrerad/ utförd på 
ett reproducerbart sätt? 4

3. Jämförelseintervention

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, dos eller 
administrationssätt/

mall för bedömning av relevans 1:1

Bilaga.4 Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier

reviderad 2014



Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för 
systematiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla
inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), 
överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–
responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej 
tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet.

A. Granskning av studiens begränsningar – Ja Nej Oklart Ej 
till- eventuella systematiska fel (bias) lämpligt

A1. Selektionsbias

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?

b) Om studien har använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 

minimisering), är skälen till detta adekvata?

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt?

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, 

har det skett på ett adekvat sätt?

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: 

A2. Behandlingsbias

a) Var studiedeltagarna blindade?

b) Var behandlare/prövare blindade?

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel
enligt tillförlitlig dokumentation?

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 
samma sätt bortsett från interventionen?

Kommentarer:

Bedömning av risk för behandlingsbias: 
A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 

lämpligt

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?



b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention 

som gavs?

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder?

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt?

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är 

föremål för studien?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bedömningsbias:

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till
populationens storlek?

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 

storleken på utfallet?

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de 

som avbryter sitt deltagande och de som fullföljer 

studien?

e) Var den statistiska hanteringen av
bortfallet adekvat?

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bortfallsbias:

A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A5. Rapporteringsbias

a) Har studien följt ett i förväg publicerat 

studieprotokoll?

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  var primära 

respektive sekundära?

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt?



d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett 

systematiskt sätt?

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i 

förväg i studieprotokollet?

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?

Kommentarer:

Bedömning av risk för rapporteringsbias:

A6. Intressekonfliktbias

a)  Föreligger,  baserat  på  författarnas  angivna
bindningar  och  jäv,  låg  eller  obefintlig  risk  att
studiens  resultat  har  påverkats  av
intressekonflikter?

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 
finansier ing, låg eller obefintlig risk att 
studien har påverkats av en finansiär med 
ekonomiskt intresse i resultatet?

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan
form  av  intressekonflikt  (t  ex  att
författarna har utvecklat interventionen)?

Kommentarer:

Bedömning av risk för 
intressekonfliktbias:

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 
(bias):

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

som SBU/HTArapportens slutsatser avser?

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den 

population som SBU/ HTArapportens slutsatser avser?

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som SBU/HTA-

rapportens slutsatser avser?
Bedömning av brister i överförbarhet: 

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?
b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?



Kommentar:

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan
exponering och utfall?

Kommentar:



Bilaga.5 Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av 
observationsstudier

reviderad 2014

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för 
systematiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla
inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), 
överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–
responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 

”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias)

A1. Selektionsbias

a) Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt?

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning 

Ja Nej Oklart Ej till- lämpligt
tillräckligt lika vid studiestart?

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika 
exponering/behandling gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?

Bedömning av risk för selektionsbias:

A2. Behandlingsbias

a)  Var  villkoren  (utöver  den  behandling
eller  exponering  som  studerades)  för
grupperna  under  behandlings-/
exponeringstiden tillräckligt likartade?

b) Var följsamhet gentemot behandling/ exponering
acceptabel i grupperna?

Kommentarer:

Bedömning av risk för 
behandlingsbias:

Kommentarer: 
A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
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lämpligt

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade för studiedeltagarnas 
exponeringsstatus?

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade mätmetoder?

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med validerade mätmetoder?

g) Har variationer i exponering över tid tagits med i analysen?

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad effekt/samband?

Kommentarer:

Bedömning av risk för 
bedömningsbias:

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till
populationens storlek?

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade
mellan  bortfallen  i  interventions-  och
kontroll  gruppen  alternativt  mellan  olika
exponeringsgrupper?

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan
analys- och bortfallgruppen?

e) Var den statistiska hanteringen av
bortfallet adekvat?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bortfallsbias:

A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt
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A5. Rapporteringsbias

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?

b) Var utfallsmåtten relevanta?

c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta? Kommentarer:

Bedömning av risk för rapporteringsbias:

A6. Intressekonfliktbias

a) Föreligger,  baserat  på  författarnas  angivna
bindningar  och  jäv,  låg  eller  obefintlig  risk  att
studiens  resultat  har  påverkats  av
intressekonflikter?

b) Föreligger,  baserat  på  uppgifter  om  studiens
finansier ing, låg eller obefintlig risk att studien
har  påverkats  av  en  finansiär  med  ekonomiskt
intresse i resultatet?

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form
av  intressekonflikt  (t  ex  att  författarna  har
utvecklat interventionen)?

Kommentarer:

Bedömning av risk för intressekonfliktbias:

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 
(bias):

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den 
population som SBU-/ HTA-rapportens slutsatser avser?

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som 
SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?

Kommentar:

Bedömning av brister i överförbarhet: 
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a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal inkluderade individer 
och antal händelser (utfall)?

H. Sannolikhet att effekten är underskattad  Ja Nej Delvis Ej till- pga confounders
lämpligt

Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan höjas om det är mycket sannolikt  att 
effekten är underskattad.

a) Finns det starkt stöd för att confounders som 
studien inte kunnat ta hänsyn till skulle stärka 
sambandet?
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