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SAMMANFATTNING 
 Bakgrund: Att överföra forskningsresultat till det kliniska arbetet beskrivs som komplext. Trots 

omfattande forskning kring implementeringsriktlinjer brister kunskapen om vilka de mest effektiva 

strategierna är. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens erfarenheter kring implementering och 

tillämpning av Bergenmodellen inom psykiatriska vårdenheter inom Stockholms läns landsting.  

Metod: Kvalitativ forskningsintervju valdes som metod. Insamlad data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultaten visar att vårdpersonalen ansåg att Bergenmodellen har gett 

dem ett förbyggande verktyg i det dagliga arbetet med patienter, där det förekommer hot och våld 

situationer. De kategorier som uppkom var Otydlig arbetsledning, Ett förebyggande arbete, Vårdande 

perspektiv, Kommunikation och Repetitioner. Majoriteten av informanterna uttryckte en bristfällig 

arbetsledning under en pågående hot och våldssituation. Det fanns ingen struktur i arbetsledning 

under en aktuell hot och våldssituation och en önskan om tydlig arbetsledning önskades från 

majoriteten av deltagarna i form av att sjuksköterskan skulle inneha den ledande funktionen. 

Slutsats: Denna studie visar att Bergenmodellen har bidragit till det förebyggande arbetet inom hot 

och våld i psykiatrisk vård. Bergenmodellen ger förbättrade förutsättningar i omvårdnaden och 

arbetet med patienter i psykiatrisk vård. Det finns en tydlig önskan om att sjuksköterskan i 

psykiatrisk vård skall ta sig an den ledande rollen under akuta hot- och våldssituationer.  

Klinisk betydelse: Många olika faktorer påverkar om forskningsresultat lyckas införas i praktiken 

eller inte. Den stora utmaningen är att hitta lösningar för att implementera rådande forskning i 

praktiken på ett enkelt sätt. Resultaten i denna studie kan också visa på ett behov av utvärdering av 

Bergenmodellen, vad gäller att klargöra ansvarsområden.   
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ABSTRACT 

Background: Transferring results from research to clinical praxis seems to be very complex.  In 

spite of extensive research about implementation guidelines there are insufficient facts about what 

strategies are the most effective. Specialist nurses within psychiatric care can with his/her specific 

competence improve the general care of psychiatric patients. Purpose: The aim with study was to 

examine health care personnel’s experiences of implementation of and WORK with the Bergen 

model within psychiatric health care wards in Stockholms Läns Landsting. Method: Qualitative 

interviews were chosen as method.  Data was analyzed with content analysis.  

Results:  The results showed that the health care personnel found the Bergen model to be an 

essential tool that could be used daily, in working with the patients. It is shown to be useful in 

situations where threats and violence occur. The categories that emerged from the content analysis 

were: Unclear staff management, A preventative undertaking, A caregiving perspective, and 

Communication and Repetition.  The majority of the interviewees expressed inadequate staff 

management during threatening and violent situations and there was no structure during these 

situations.  It was requested from the majority of the participants that the nurse was the one to take 

charge and to fill the leading role.  

Conclusions: In conclusion, the results from this study shows that the Bergen Model has 

contributed to help with the prevention of violence and threats.  It has given the health care 

personnel a better decision-making capacity in threat full situations with patients in psychiatric 

wards.  This study shows that a leader is needed in threatening and violent situations, and that the 

nurse was preferred to be the one to take on the leading role. 

Clinical significance: There are a lot of different factors that can affect the way the results from 

research can be used in clinical praxis.  The biggest challenge is to find solutions to implement 

existing research into clinical praxis in a simple way. The results from this study can also show a 

need for an evaluation of the Bergen Model, pertaining to clarifying each and everyone’s 

responsibilities.   
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INLEDNING 
Sjuksköterskor som arbetar inom vården ställs ständigt inför omständigheter som kan 

vara svåra att påverka, det gäller allt från inflödet av patienter, till nya rutiner och 

arbetssätt.  Vården och samhället ökar kraven när det är fråga om kvalitet, tillgänglighet 

och professionalitet vilket innebär att det ständigt genomförs ändringar i arbetsmetoder. 

Under mina år som sjuksköterska inom Beroendevård har jag blivit intresserad av att 

utveckla omvårdnaden för patienten som vårdas i den psykiatriska vården och då 

specifikt vad gäller förebyggandet av hot- och våldssituationer. Jag har observerat att 

Bergenmodellen, som har implementerats i den psykiatriska vården för att hantera hot- 

och våldssituationer inte alltid fungerar optimalt i det akuta skedet vid 

omhändertagandet av patienten.   
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BAKGRUND 

De senaste åren har forskning inom vården medverkat till ökade krav på 

implementering av evidensbaserade insatser; bland annat för att öka patientsäkerhet. 

Att överföra forskningsresultat till kliniskt arbete är komplicerat. Flera studier har 

beskrivit implementeringen som svår och komplex för att uppnå förändringar i hälso-

och sjukvården (Grol, & Grimshaw, 2003; Grimshaw et al., 2004).  

 

 

Implementering 
För att kunna genomföra innovationer krävs att olika processer sätts igång parallellt 

vilket kan kallas för implementering. Betydelsen av ordet implementering kan 

definieras som att införa, genomföra eller att sätta i verket (Johansson & Wallin, 2013).  

Under de senaste decennierna har många världsomfattande insatser utförts för att 

förbättra hälso- och sjukvården. Dessa har fokuserat på utvecklandet och spridning av 

evidensbaserade riktlinjer (Socialstyrelsen, 2006). Trots omfattande forskning kring 

implementeringsriktlinjer finns det bristfällig fakta kring vilka de mest effektiva 

strategierna är inom implementering (Grimshaw et al, 2004; Solberg et al., 2000). 

Kliniska riktlinjer kan användas i syftet att främja och tillämpa evidensbaserad vård. 

Genom att använda riktlinjer tydliggörs vilka beslut som bör tas (Willman Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Det är av värde att i förväg göra en bedömning av de möjligheter 

och hinder som kan påverka implementeringsprocessen (a.a.). Implementering syftar 

till de metoder som används för att införa nya strategier i en ordinarie verksamhet 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Att använda sig av utbildning för att införa nya rutiner och/eller riktlinjer kan vara 

effektivt dock utgör detta ingen garanti för att en ny metod kommer användas. Som 

det ser ut idag saknas det forskning som visar på hur implementering av kunskap kan 

ske på bästa sätt. Det är oftast lättare att fortsätta göra det man alltid har gjort som 

vana istället för att prova något nytt (Willman et al., 2006). 
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Bergenmodellen  
Bergenmodellen är en övergripande metod för att förebygga och bemöta hot och våld 

inom psykiatriska vårdavdelningar. Inom Stockholms läns landstings (SLL) 

psykiatriska vårdavdelningar används Bergenmodellen i det våldsförebyggande arbetet. 

Bergenmodellen utvecklades ursprungligen på den rättspsykiatriska 

högsäkerhetsavdelningen Sandviken på universitetssjukhuset i Bergen, Norge 

(Björkdahl, Hansebo & Palmstierna, 2012). Syftet med denna modell är att skapa goda 

relationer mellan patienter och vårdpersonal. Vidare innehåller modellen riktlinjer för 

hur vårdpersonal ska agera i hot- och våldssituationer. Modellen är förankrad i 

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för bemötande av hot och våld 

(SLL,2015). Den är också baserad på vetenskaplig kunskap samt beprövad erfarenhet.  

Det förebyggande arbetet inom Bergenmodellen är uppdelat i tre nivåer. Första nivån 

baseras på att bygga och underhålla goda vardagsrelationer samt skapa tydliga och 

rimliga regler samt rutiner. Andra nivån baseras på att sätta gränser och lugna ner 

patienten när den är upprörd och är aggressiv för att förhindra att en våldsam situation 

uppstår. Tredje nivån baseras på att ta fysik kontroll över en våldsam situation samt 

förhindra skador och kommunicera med patienten under och efter händelsen.   

 

Vårdpersonal som använder sig av Bergenmodellen ska arbeta utifrån tre faktorer; 1. 

Positiv inställning 2. Känslomässig balans och 3. Fungerande ordning. Den positiva 

inställningen innebär att försöka förstå patienter och de anhörigas behov och beteende. 

Känslomässig balans syftar till behovet att personal i ansträngda och stressfyllda 

situationen har bemästrat sin egen rädsla och aggressivitet, så att de kan förmedla lugn 

och trygghet i den givna situationen. En fungerande ordning är oerhört avgörande och 

viktig i den komplexa vårdsituationen som ofta uppstår på psykiatriska 

vårdavdelningar. Det kan skapa trygghet och god struktur (SLL, 2015).  

 

Riskbedömningsinstrument används tillsammans med Bergenmodellen för att fastställa 

huruvida risken för våld föreligger samt hur, var, när och mot vem denna risk riktas 

(Haggård-Grann, 2007).  En studie gjord av Sands, Elsom, Gerdtz och Khaw (2012) 

visar att ett tidigt förutseende av risken för våld optimerar potentialen för en säkrare 

miljö för både patient och vårdpersonal. Detta görs genom att uppmärksamma 

riskfaktorer och att i rätt tid använda sig av lämpliga ingripanden. 
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Det krävs ett riskbedömningsinstrument som appliceras korrekt i det kliniska arbetet 

och som har en funktion att identifiera och förebygga högrisksituationer (Haggård-

Grann, 2007).  

 
 

Sjuksköterskans ansvarsområden 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som hen ska arbeta utifrån är att 

1. Förebygga sjukdom 2. Främja hälsa 3. Återställa hälsa och 4. Lindra lidande (ICN, 

2012). För att möjliggöra patientens autonomi och självbestämmande i 

omvårdnadsarbetet krävs det att sjuksköterskan ger tillräcklig med information så att 

patienten kan vara delaktig i vården (Dobrowolska, Wronska, Fidecki & Wysokinski, 

2007). Omvårdnad ska ges respektfullt och bygger på humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan erbjuder vård till familjer enskilda individer och allmänheten samt 

integrerar sitt arbete med andra yrkesgrupper(ICN, 2012). Vidare ska den verksamma 

sjuksköterskan utarbeta riktlinjer för patientnära omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning 
 

 

Patientsäkerhet 
Patientsäkerhetsarbetet är till för att skydda patienten mot vårdskada, det vill säga 

patienten ska inte drabbas av en undvikbar skada vid vård och behandling (Öhrn, 

2013). Skador som är undvikbara är sådana som inte skulle ha uppkommit om rätt och 

evidensbaserade metoder och tekniker använts, eller om patienten omhändertagits och 

vårdads med rätt kompetens. Patientsäkerheten är beroende av att personal inom vården 

har ett förhållningssätt som är evidensbaserat (Socialstyrelsen, 2015; Willman et al., 

2006). I patientsäkerhetslagen, som är till för att vården ska bli bättre, ingår det att 

vårdgivaren har ansvar och skyldigheter vid systematiskt patientsäkerhetsarbete(SFS 

2010:659). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) trädde i kraft 2011 och har 

förändringar för sjukvården genom att ställa krav på riskmedvetenhet, observera 

riskområden samt att regelbundna uppföljningar sker. Att kunna förutse våld hos 

patienter med psykiatriska diagnoser är en oundviklig del av det kliniska arbetet inom 

psykiatrisk vård.  
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Teamarbete i vården 
I nutida vård och omsorg ses teamarbete som självklart och det blir allt vanligare att 

arbeta i team (Kihlgren, 2000). Definitioner av team kan göras på flera olika sätt 

Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) menar att team är bättre än arbetsgrupp. 

Teamet är strukturellt en liten arbetsgrupp med olika kompetenser. Kommunikationen 

i teamet är intensiv och består av hög kvalité. För sjuksköterskan samt 

specialistsjuksköterskan är det ofta självklart att vårdarbetet måste utgöras i 

samarbete med andra professionella (Carlström et al., 2013).  Att teamarbete 

förmådde bidra till att skapa en annorlunda och mera öppen psykiatrisk vård sågs 

tidigt som en möjlighet. 

 

Teamarbetet sker inte genom att ensidigt en yrkesgrupp ”vet bäst” utan genom att 

respektfull dialog är bärande i kommunikationen. Specialistkunskaper, ansvar och 

befogenheter är av betydelse och får inte uteslutas (Carlström et al., 2013). 

Teamarbete inom avancerad omvårdnad innebär samordning som leder till samarbete 

vid rätt tillfälle mellan de nödvändiga kompetenserna, exempelvis sjuksköterska, 

skötare och läkare, där alla i teamet är införstådda med vars och ens faktiska insatser 

(a.a.)  

 Något som hotar ett väl fungerade team är hierarkisk kommunikation med 

dominerande personer, däremot betyder det inte att teamet inte kan fatta beslut. Utan 

detta görs genom ordning och reda där allas röster hörs.  En särskild strukturell 

förutsättning för teamets arbete och resultat är teamledarskap (Kihlgren, 2000).  

Vidare innebär teamtanken att teammedlemmar med dess varierande kompetenser 

gemensamt arbetar för patientens bästa och för att uppnå goda resultat ibland på 

krångliga problem i svåra situationer (Carlström et al., 2013). Thylefors (2007) 

beskriver vikten av att teamledaren är en känslomässigt mogen person som arbetar för 

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

ledare. Vidare ska teamledaren kunna samarbeta med den klara ordergivning som 

existerar tidvis på exempelvis akutmottagningar(a.a.). Patientens delaktighet uppfattas 

numera som integrerad i dagens hälso- och sjukvård. Patientens delaktighet och 

samarbetet mellan teammedlemmarna hänger även ihop med 

specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende personcentrerad vård 

(Carlström et al., 2013). Specialistsjuksköterskan har betydande kompetens inom 
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omvårdnad och blir därför den naturliga ledaren för omvårdnaden(Kihlgren, 2000). 

Som professionell ledare ska sjuksköterskan kunna förmedla sina kunskaper till 

teamet vilket i sin tur leder till att dessa kan ge god vård till patienterna (a.a.).  

 
 

Kvalitetsutveckling  
För att förändringsarbetet och kvalitetsutvecklingen skall lyckas behövs bra 

undervisning med både övningar och fortlöpande återkoppling (Socialstyrelsen, 2015; 

Wallin, 2009). Internationell forskning visar att god omvårdnad gör skillnad för 

vårdens säkerhet och kvalitet (McHugh et al., 2012). De verksamheter som lyckas att 

bevara det evidensbaserade arbetssättet har ofta en stark ledare som visat fördelarna 

med att verksamheten drivs baserad på forskning och kunskap (Socialstyrelsen, 

2015). Specialistutbildade sjuksköterskor har ledarskapsansvar för 

verksamhetsuppföljning samt ett större och tydligare ansvar för att exempel 

implementera forskningsresultat inom det specifika området (Macphee, Skelton, 

Bouthilette & Suryaprakash, 2012). Det är viktigt att komma ihåg att bra metoder 

sprids på samma sätt som dåliga. När nya metoder införts är det viktigt att komma 

ihåg att de kommer att förändras med tiden och därför är det lika viktigt med 

uppföljning. Ibland ger inte nya riktlinjer lika stor tillslagskraft då de missförstås eller 

ej följs till 100 %. (Socialstyrelsen, 2015).  

  
 

Sjuksköterska inom psykiatrisk vård 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har en viktig uppgift i att utforma omvårdnad 

efter patientens behov. Vårdarbetet genomförs av individer med skilda professioner 

och det är därför av stor vikt att vården arbetar mot samma mål där utgångspunkten är 

patientens upplevelser (Psykiatrisk riksförening och svensk sjuksköterskeförening, 

2008).   

 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ansvarar för att den personcentrerade 

vården ges i enlighet med patientens autonomi. Vidare ska specialistsjuksköterskan 

stärka patientens möjligheter till att fatta egna beslut genom information, dialog och 

undervisning (Psykiatrisk riksförening och svensk sjuksköterskeförening, 2008).  



 

  7 

Författaren i föreliggande studie har valt att använda sig av specialistsjuksköterskans 

kärnkompetenser som teoretisk referensram och dessa kommer att diskuteras under 

”resultatdiskussionen”. Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser innefattar: 

• Personcentrerad vård 

• Samverkan i team/Teamarbete 

• Evidensbaserad vård 

• Kvalitetsutveckling 

• Säker vård 

• Informations- och kommunikationsteknologi  

Personcentrerad vård innebär att specialistsjuksköterskan ska utgå från patienten som 

person och planera samt genomföra samordnad vård utifrån personens särskilda 

behov, förväntningar, föreställningar och värderingar parallellt som hen bevarar 

värdigheten hos patienten och integriteten. Samverkan i team innebär samarbete 

mellan professioner för att komplettera kompetenser, främja kontinuitet och stärka 

säkerheten hos patienten. Evidensbaserad vård innefattar systematiskt insamlad och 

värderad kunskap som sammanställs. Implementering av god och effektiv vård med 

utgångspunkt i bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, kunskap om individuella 

patienters situation och upplevelser. Kvalitetsutveckling innebär lärandestyrt 

förändringsarbete av vårdprocesser och system inom hälso- och sjukvården samt 

kontinuerligt följa vårdens kvalitet i termer och struktur. Säker vård innebär att 

tillgänglig evidensbaserad kunskap brukas och att en följsamhet till beslutande 

vårdprogram finns, att beslutade rutiner och föreskrifter följs samt att vårdens 

medarbetare har rätt kompetens. (Hommel, Idvall & Andersson, 2013).  
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PROBLEMFORMULERING 
Det finns ökande krav på implementering av evidensbaserade insatser inom vården. 

Att överföra forskningsresultat till det dagliga vårdarbetet är komplicerat och 

implementeringsprocessen har beskrivits som svår och komplex.  Hur 

implementeringar sker har stor betydelse för hur de tas emot och integreras av berörd 

personal. För att möjliggöra en lyckosam utveckling med arbetet av Bergenmodellen är 

det av värde att i förväg kunna bedöma eventuella hinder och möjligheter som kan 

påverka implementeringsprocessen. 

 

  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens erfarenheter kring 

implementeringen och tillämpningen av Bergenmodellen inom psykiatriska 

vårdenheter inom Stockholms läns landsting.  
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METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ design då syftet var att undersöka vårdpersonalens 

erfarenheter kring implementeringen och tillämpningen av Bergenmodellen inom 

psykiatriska vårdenheter inom Stockholms läns landsting, Polit och Beck (2008) menar 

att studier med kvalitativ ansats kan utforska erfarenheter och upplevelser inom ett 

specifikt område så som i detta fall vårdpersonalens erfarenheter av implementering 

och tillämpa Bergenmodellen. En sådan kvalitativ design är lämplig då svar söks på 

hur människor, uppfattar, tänker eller upplever (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Urval     

Deltagarna i studien bestod av en sjuksköterska och åtta skötare, som har genomgått 

grundutbildning samt repetitioner i Bergenutbildning inom psykiatriska vårdenheter i 

Stockholms läns landsting. Fyra av deltagarna, två manliga skötare och två kvinnliga 

skötare, deltog i en fokusgruppsintervju, Åldern bland deltagarna i 

fokusgruppsintervjun var mellan 32 år och 60 år och de hade arbetat inom berörda 

enheter mellan två till 22år. Deltagarna i de individuella intervjuerna bestod av två 

manliga skötare, två kvinnliga skötare och en sjuksköterska och de har arbetat inom 

sina respektive enheter mellan 1,5 år till 20 år.   

 

 För att kunna få informanter kontaktades verksamhetschefen vid Norra Stockholms 

psykiatri samt verksamhetschefen vid Rättspsykiatri vård Stockholm, för tillstånd av 

genomförande av studie samt för att få kontaktuppgifter till enhetschefer. Efter att ha 

fått godkännande att få genomföra studien erhölls kontaktuppgifter till tre 

enhetschefer. Enhetscheferna förmedlade kontakt till tänkbara deltagare för studien. 

Informationsbrev skickades till dessa anmälda studiedeltagare via e-post med 

information om studiens syfte, att den bygger på frivillighet och att de när som helst 

kunde avbryta deltagandet i studien. Fyra tillfrågade personer/personal deltagare 

tackade nej till medverkan. Studiedeltagarna erhöll skriftlig information via ett 

informationsbrev (bilaga 1) samt muntlig information. 
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I denna studie deltog totalt nio personer. Vid en kvalitativ studie finns det inte någon 

bestämd regel på hur många deltagare som bör ingå. Antalet deltagare beror på 

studiens syfte eller metod, kvalitet på insamlad data samt vilka urvalsstrategier som 

forskaren valt att använda sig av (Polit & Beck, 2008). I denna studie har icke 

slumpmässigt urval används. I en studie med kvalitativ studiedesign är det vanligt att 

forskare använder sig av ett icke slumpmässigt urval eftersom det finns en 

bakomliggande tanke på vad som skall studeras. Den som intervjuas ska ha erfarenhet 

av det fenomen som studeras (a.a.). Polit och Beck (2008) menar att vid intervjuer 

kan forskaren påverka studiedeltagarna och därför exkluderades studiedeltagare som 

tidigare varit kollega till författaren. Ytterligare exklusionskriterium var chefer då det 

finns risk att deltagarna i en fokusgrupp står i beroendeförhållande till chefen, som kan 

leda till att deltagare inte vill säga emot denna person (Wibeck, 2014).  

 

Datainsamlingsmetod 

För denna studie har en fokusgrupp och fem individuella intervjuer använts som 

datasamlingsmetod. Intervju som datasamlingsmetod är lämplig att använda sig av för 

förståelse av fenomen eller situationer (Danielson, 2014). En intervjuguide användes 

som utgångspunkt i den semistrukturerade fokusgruppsintervjun och i de individuella 

intervjuerna (Bilaga 2). Frågeguiden konstruerades utifrån Bergenmodellens struktur 

(SLL, 2015) och utgick enligt Henricsons (2014) beskrivning av hur en intervjuguide 

kan formuleras. Vidare har författaren antecknat samt spelat in alla intervjuer på band.  

 

 

Fokusgrupp 

Fokusgruppsintervju valdes som datasamlingsmetod för att få ett brett perspektiv på 

erfarenheterna kring implementering av Bergenmodellen. Wibeck (2000) menar att 

intervjuformen är lämplig då personens upplevelser, erfarenheter och uppfattningar ska 

utforskas. Fokusgrupper bör sättas samman och ledas på ett sådant sätt att deltagarna 

kan göra sina röster hörda (Henricson, 2014). Ett samtal i en fokusgrupp kan ge mer 

information och meningsfull förståelse än enstaka oberoende intervjuer då deltagarna 

kan föra fram sina åsikter, samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina 

erfarenheter (Morgan, 1996).  
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Individuella intervjuer 

Henricson (2014) beskriver att fokusgrupper i kombination med en annan 

datasamlingsmetod exempelvis individuella intervjuer underlättar för urval av 

intervjupersoner. Vidare ger kombinationen fokusgrupp och individuella intervjuer 

rikare mängd data och därmed ökad förståelse av det studerande ämnet (a.a.).  

 

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i samtalsrum på personalens arbetsplatser under våren 

2015. De individuella intervjuerna varade från 32 minuter till 64 minuter. 

Fokusgruppsintervjun varade 135 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 

mobiltelefon. Intervjuerna inleddes med presentation av författaren, studien och 

studiens syfte samt etiska aspekter inklusive konfidentialitet. Det betonades att allas 

röster var viktiga och att det inte fanns några rätta eller felaktiga åsikter i 

sammanhanget. Inledningsvis ställdes en enkel öppningsfråga vars syfte var att få 

studiedeltagarna att komma in i samtalet. Svaren på denna fråga användes inte för 

dataanalys. Avslutningsvis ombads studiedeltagarna ta upp eventuella aspekter som 

inte hade diskuterats under intervjun. Dock ansågs deltagarna att alla aspekter hade 

diskuterats och inget nytt kunde ha tillförts till diskussionen. Henricson (2014) talar om 

att vid semistrukturerade fokusgrupper bör deltagarna få möjlighet att ta upp egna 

frågor som inte fanns med i intervjuguiden. Vidare informerades studiedeltagarna att 

endast författaren skulle ha tillgång till det inspelade materialet.  

 

Dataanalys 

Allt datamaterial transkriberades och analyserades med innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2003). För att erhålla en förståelse för texten, lästes texterna 

ett flertal gånger. Denna läsning efterföljdes av ytterligare läsning med syfte att 

identifiera de meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Följande steg i 

analysprocessen bestod i att varje enhet kondenserades och abstraherades vilket 

innebar att textinnehållet koncentrerades. I detta skede var det av stor vikt att 

innehållet i meningsenheten bevarades så att inget väsentligt i texten förlorades. 

Analysens nästa steg bestod av att förse meningsenheten med en kod som beskrev 

innehållet med få ord. Samtliga koder jämfördes avseende likheter och skillnader i 

innehåll. I fortsatt analysarbete framkom grupper av innehåll som delade ett 
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gemensamt innehåll (Graneheim & Lundman, 2003). Dessa blev kategorier vars syfte 

att beskriva olika upplevelser av implementeringen av Bergenmodellen. Det centrala 

budskapet återspeglas i kategorier (tabell 1).  

 

Tabell 1: Exempel på analyssteg i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Subkategori Kategori 

Man lär sig en 

förbyggande dialog. Hur 

man talar till patienten 

spelar en stor roll. Utan 

man lär sig att lyssna.  

 

 

Förbyggande dialog. 

Hur man talar till 

patienten är viktigt.  

Lära sig lyssna. 

 Förbyggande dialog   Kommunikation 

Det började ju här och 

det var alldeles 

fantastiskt. Man skulle 

vara försiktigt med 

patienter och det var från 

ett vårdperspektiv man 

skulle tänka. 

 

 Försiktig med patienter 

från ett vårdperspektiv 
 Vårdande miljö. Vårdande perspektiv 

Jag kan sakna 

arbetsledning under den 

akuta situationen. Man 

springer arslet av sig i 

trapporna kommer upp 

och så står man bara där. 

Man vet inte vad som 

händer liksom. 

Saknad av 

arbetsledning under 

akuta situationer. 

Vet inte vad som 

händer. 

Arbetsledningen 

fallerar under akuta 

situationer. 

Otydlig arbetsledning  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN   
För att skydda studiens deltagare följdes de etablerade etiska riktlinjerna i 

Helsingsforsdeklarationen (ICN, 2012). Dessa avser riktlinjer för informerat 

samtycke, frivillighet att delta i studien och konfidentialitet. Deltagarna i studien fick 

skriftlig information om studien via e-post. Tillstånd och medgivande inhämtades hos 

verksamhetschef (bilaga 3) och avdelningschef inför studiens genomförande. 

Anonymitet kunde inte utlovas för studiedeltagarna men genom att be dem att inte 

berätta för utomstående vad som framkom under intervjun, eftersträvades 

konfidentialitet (Henricson, 2014). Vidare informerades deltagarna att 

intervjumaterialet förvaras på en säker plats samt att det raderas efter transkribering.  

Deltagandet i studien var frivilligt och data behandlas konfidentiellt för att skydda 

studiedeltagarnas identitet. Polit och Beck (2008) menar att det kan vara extra svårt att 

garantera deltagarnas anonymitet vid intervjuer med ett lågt antal deltagare. Därför 

har konfidentialitet iakttagits och studiedeltagarna endast beskrivits till deras 

yrkesroll, antal arbetsår, ålder samt kön, vilket redovisas på gruppnivå. Muntligt 

informerat samtyckte har inhämtats och studiedeltagarna erhöll skriftlig information via 

informationsbrev (bilaga1). Med hänsyn till att författaren i studien inte själv tillfrågade 

studiedeltagarna om de ville medverka i studien, utan gav möjlighet via muntlig 

information och informationsbrev om studien via enhetschefer, minskade 

förhoppningsvis risken för deltagarna skulle känna sig tvingade till att delta. 

Ljudinspelningarna fördes över till ett USB minne som kom att bevaras tills 

examensarbetet är godkänt, och därefter raderas.  

 
RESULTAT  
Efter bearbetning av intervjuerna framkom fem kategorier och nio subkategorier. 

Kategorierna var: Otydlig arbetsledning, Ett förbyggande arbete, Vårdande perspektiv, 

Kommunikation och Repetitioner. 

 

Subkategorierna bestod av: Ingen tydlig struktur i arbetsledningen, Arbetsledningen 

fallerar under akuta situationer, Utbyte av erfarenhet, Förhindrande av vårdskador, 

Vårdande miljö, Se patienten och Tala utifrån en modell, Förbyggande dialog, 

Repetition och Övning.  
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Otydlig arbetsledning 

Majoriteten av informanterna uttryckte på olika nivåer den bristfälliga arbetsledningen 

under en pågående hot och våldssituation. Det fanns ingen riktig struktur i 

arbetsledningen under en aktuell hot och våldssituation och önskan om tydlig 

arbetsledning uttrycktes från flertalet av deltagarna. 

 

”hos oss är det de som gillar att kramas som springer på alla larm. Ja du vet sådana 

som tränar brottning eller gillar muskler” (fokusgrupp) 

 

Det var den som var först på plats som kunde leda arbetet eller den som hade bäst 

kontakt med patienten som var tvungen att ”leda”.  En tydligare rollfigur önskades i 

form av att sjuksköterskan skulle leda arbetet mer och våga ta för sig.  

 

”jag önskar att sjuksköterskorna kunde ta mer roll här. Det är ju ändå ni som får 

ansvaret om det händer något” (intervju 1) 

 

Vid förutsedd hot- och våldssituation kunde deltagarna planera Bergenmodellens arbete 

eftersom det fanns tid innan för fördelning av ansvarsområden i enlighet med 

Bergenmodellen.  

 

”Mer utbildning till arbetsledarna borde finnas. Kanske en dag där de kunde sitta på 

ett annat ställe och utbildas i hur de ska leda arbetet. Ha studiebesök på en annan 

verksamhet och kanske – aha är det så dom gör här” (fokusgrupp) 

 

 

Ett förebyggande arbete 
Deltagarna beskrev Bergenmodellen som ett förbyggande arbete när det gäller hot och 

våld situationer inom psykiatrin. De ansåg att modellen har givit dem redskap för att 

kunna förhindra att hot och våld uppstår redan vid den första kontakten med patienten.  

 

”ja man lär sig att hantera en situation innan den uppstår, jag menar alltså du lär dig 

att titta på patienten på ett annat sätt än vad du kanske gjorde innan och kan därför se 

saker och ting innan det händer” (intervju 4) 
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Tonvikten var på hur bemötandet av patienten sker. Ett respektfullt och ödmjukt 

bemötande ledde ofta enligt deltagarna till att hotfulla situationer kunde avvärjas. 

Vidare hade de även fått en inblick i hur de själva som individer tänker och skulle 

kunna agera i hotfulla situationer genom övning i grupp utifrån patientfall.  Att 

teoridelen var förankrad med evidens framgick som en viktig punkt inom vårdarbetet.  

 

”teoridelen är viktig. Den är ju utarbetad med teori och evidens. Det är fakta som är 

taget från studier och inget hittepå” (intervju 3) 

 

 

Vårdande perspektiv 
Deltagarna beskrev hur Bergenmodellen hade gett dem ett ökat säkerhetstänkande och 

ett ökat fokus på att inte skada patienten under vårdarbetet där det förkommer 

tvångsåtgärder så som fasthållning, nedtagning, tvångsmedicinering eller 

bältesläggning. Tanken att inte skada patienten genomsyrade hela Bergenmodellens 

utövande inom de psykiatriska klinikerna.   

 

”du kan hantera en allvarlig situation där en patient kanske brusat upp sig för att det 

kanske saknas toalettpapper, du vet varför de regerar på detta vis. Förr i tiden så hade 

man kanske själv blivit arg och jagat upp patienten ännu mer, men du tänker till varför 

är de här? Och så förstår du”(fokusgrupp) 

 

Vidare beskrev studiedeltagarna att genom att skapa förtroende och en god relation till 

patienten kunde det många gånger underlätta arbetet. Detta uppenbarade sig genom att 

personalen var nyfikna på patienterna, läste in sig mer om deras grundsjukdom och 

anpassade vården efter patientens förutsättningar. De var även måna om att patienten 

skulle få information under en aktuell hot och våldssituation.  

 

”det kan vara fruktansvärt att ligga fastspänd i en säng med massa folk runt omkring 

som tar i armar och ben. Då är det bra att någon talar med patienten samtidigt och 

förklarar” (intervju 5) 
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Kommunikation  
En förenad kunskapsbas runt tekniker och förhållningssätt beskrev deltagarna hade 

gjort att vårdpersonalen i större utsträckning delade på det förbyggande ansvaret och 

bemöta hot och våldssituationer med hjälp av kommunikation.  

 

”du vet hur du ska tala med patienten utan att kränka denne. Ja man ska visa respekt 

och förstå varför den gör som den gör” (fokusgrupp) 

 

Att förstå patienternas bakomliggande historia, anamnes, låg till grund för hur 

vårdpersonalen skulle kommunicera med patienten. Kommunikationen kunde anpassas 

efter patientens förutsättningar och begränsningar. Det kunde handla om att ge 

information till patienten på ett enkelt sätt. Genom rak och tydlig kommunikation och 

inte använda sig av fysiskt beröring under samtal. Patienterna fick enligt 

studiedeltagarna utrymme till att inte känna sig hotad eller konfronterad. Där dialogen 

men patienten för en förutsättning för att kunna avvärja en hot och våld situation.  

 

”du ska ju liksom inte använda fysiskt beröring utan du ska kunna tala med dina 

medmänniskor, för de är ju det, innan du gör något annat förhastat” (fokusgrupp) 

 

Vara tydlig och tala lugnt samt att lyssna till patienten uttrycktes som en viktig 

komponent i Bergenmodellen. Kunna kontrollera sina egna känslor beskrev 

studiedeltagarna som en viktig del i kommunikationen. Studiedeltagarnas medvetenhet 

om att hur rösten och tonen kunde användas på ett bra sätt och att inte vara 

nedvärderande eller dömande i sättet man talade till patienten var viktigt. 

  

”man lär sig att förstå hur man talar med patienten är avgörande i vissa situationer. 

Det blir inte så bra om de skriker och är arga att du jagar upp dig också, då blir det 

inte kul ska jag säga ” (fokusgrupp) 

 

 
Repetitioner 
Flertalet av deltagarna önskade mer repetitioner och poängterade vikten av att ha 

tillgång till regelbundna repetitionstider. Informanterna efterfrågade att alla skulle 

arbeta på samma sätt och detta uppnåddes genom att personalen fick möjligheter i att 
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repetera olika fysiska manövrar men även möjligheter i att träna olika hot- och 

våldsscenarion.   

 

”man har fått träna med andra från olika avdelningar hela tiden, hade kanske önskat 

att man tränade i team eller de man jobbar med. Det viktigt att veta hur alla tänker i en 

sån situation” (intervju 2) 

 

Majoriteten av deltagarnas arbetsplatser erbjöd en till två repetitionstillfällen per år för 

alla som gått grundkursen. Hur de kunde bokas upp skiljde sig från de olika 

arbetsplatserna och avdelningarna. I vissa enheter kunde vårdpersonalen själva boka 

upp sig på repetitionstid medan i andra var det enhetscheferna eller biträdande 

enhetschef som bokade in sin personal.  

 

”jag måste träna ofta och mycket för att det ska kunna sitta i ordentligt. Jag glömmer 

det lätt annars eftersom det inte händer så mycket hot och våldssituationer, men när det 

väl händer så vill jag att det ska sitta” (fokusgrupp) 

 

Det sågs som en fördel om deltagandet på repetitionerna var inplanerat i schemat. Dock 

framkom det kritik att repetitionstider kunde bokas upp under vårdpersonalens lediga 

dagar, vilket resulterade i vissa fall att repetitionstillfällen missades. Detta på grund av 

att vårdpersonalen inte hunnit se det inplanerade repetitionstillfället eller att de bokat 

upp annat under den lediga tiden. Det ansågs viktigt att alla medarbetare deltog på 

repetitioner och att tiden skulle ägnas åt både diskussioner om aktuella hot och 

våldsrelaterade situationer på avdelningen samt åt träning i fysiska tekniker, manövrar.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av ett fenomen valdes en 

kvalitativ metod. En sådan kvalitativ design är lämplig då svar söks på hur människor 

uppfattar, tänker eller upplever (Henricson, 2014).  

 

Studiedeltagarna i intervjuerna valdes ut av enhetschefer utifrån kriterierna: 

vårdpersonal så som skötare och sjuksköterskor som genomgått utbildning i 

Bergenmodellen och arbetar i psykiatriska vårdenheter i Stockholm. Författaren 

använde sig av enhetschef som ”gatekeeper”, gatekeeper är en person eller institution 

som fungerar som en mellanhand mellan forskare och potentiella deltagare (Taylor, 

Adams och Ellis, 2008). Fördelar med en gatekeeper är att de har tillgång till 

information om eventuella studiedeltagare. Nackdelar är att de har befogenhet att 

neka tillgång till potentiella deltagare (a.a.).  Henricson (2014) skriver att 

trovärdigheten och tillförlitligheten styrks genom att författaren uppger hur 

fokusgruppen sammanställts. 

 

Deltagare med liknande bakgrund, i detta fall vårdpersonal som arbetat med 

Bergenmodellen inom psykiatriska vårdenheter, har lättare att dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser (Wibeck, 2010; Polit & Beck, 2008); detta kan även ses 

som en styrka i studien. Studiedeltagarna är representativa för verksamheten då det 

finns variation i ålder, yrkeserfarenhet och kön. Inom den kvalitativa forskningen är det 

vanligt med intervjuer som datainsamlingsmetod för sin öppenhet (Kvale & 

Brinkmann, 2009) Det betyder att forskaren måste vara väl förberedd, professionell 

och har den kunskap som behövs när det gäller intervjuformen. 

 

Författarens ambition var att använda sig av två fokusgrupper till datainsamlingen, 

vilket inte var möjligt. Detta på grund av svårigheter att matcha studiedeltagarnas 

schema.   

 

I föreliggande studie valdes tidigare kollegor bort för att minska risken för 

maktinflytande över studiedeltagarna. Kreuger och Casey (2000) skriver att forskaren 

och studiedeltagarna inte bör känna varandra då författaren kan påverka 
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studiedeltagarnas inriktning. Alla studiedeltagarna var positivt inställda till att delta i 

studien då det aktuella ämnet, som de uttryckte, var av intresse för dem.   

Antalet studiedeltagare var nio stycken vilket kan anses som liten mängd, dock så 

talar Polit och Beck (2008) om att få antal deltagare kan producera fyllig data till 

analysen, vilken kan anses föreligga i denna studie.  

Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på studiedeltagarnas arbetsplatser. Detta 

gjordes för att det var lättare att hitta tider för att träffa vårdpersonalen. I 

samtalsrummen där intervjuerna genomfördes fanns inga störande moment så som 

telefon eller larm, vilket gjorde att intervjuerna kunde genomföras utan att bli avbrutna.  

 

Det var fördelaktigt att använda sig av en fokusgrupp som i föreliggande studie. 

Kreuger och Casey (2000) menar att det finns ingen press på att nå konsensus i en 

fokusgrupp, utan fokus grundas på kommentarer, deltagarnas tankeprocesser samt 

förståelse av känslor. Fokusgrupper lämpar sig väl för datainhämtning gällande 

uppfattningar och erfarenheter (Plummer- D'Amato, 2008). Fokusgrupp är ett sätt 

erhålla åsikter från flera individer där interaktionen mellan deltagarna skapar en 

gruppdynamik som kan stimulera till starkare och djupare gruppdiskussioner (Polit & 

Beck, 2008). En begränsning med fokusgrupp är att deltagarna kanske inte säger vad 

de tycker på grund av grupptryck och därmed utelämnar information (Kreuger & 

Casey, 2000). Ytterligare en begränsning som fokusgrupper har gemensamt med 

andra kvalitativa studier är att det insamlade materialet är begränsat, varför statistiska 

generaliseringar inte är möjliga (Henricson, 2014). Dock finns det fördelar med 

fokusgrupper genom att informanterna kan föra fram sina åsikter samtidigt som de 

andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter samt (Morgan, 1996). Vidare 

skriver Henricson (2014) att fokusgrupp kan användas som enda metod i en studie 

eller kombineras med andra metoder som till exempel individuella intervjuer. Vidare 

ger kombinationen fokusgrupp och individuella intervjuer rikare mängd data och 

därmed ökad förståelse av det studerande ämnet (a.a.).  

 

Genom att illustrera analysens tillvägagångssätt (tabell 1) och genom löpande citat i 

resultatet kan tillförlitligheten och pålitligheten i studien stärkas. Överförbarhet bedöms 

föreligga då studiens resultat går att möjligtvis att överföra på andra människor i 

andra miljöer där det förekommer hot- och våld situationer. Henricson (2014) talar 

om att om studieresultatens överförbarhet ska kunna bedömas, behöver 
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trovärdigheten och pålitligheten vara ”säkrade”. Vilket författaren har gjort genom att 

följa de regler som finns för kvalitativ forskning. 

 

 Enligt Graneheim och Lundman (2003) ökar tillförligheten genom diskussion samt 

reflektion kring bland annat tolkningsmöjligheter; detta har erhållits genom seminarium 

samt diskussioner på högskolan. Henricson (2014) beskriver ”peer debrifing” som 

innebär att om forskaren, i detta fall författaren till studien, reflekterar kring resultaten 

tillsammans med andra, som i detta fall lärare och studiekamrater för att få kritiska 

frågor ökar trovärdigheten i föreliggande studie. Genom en noggrann beskrivning av 

urval, datasamling och analys har författaren till föreliggande studie eftersökt att skapa 

en större möjlighet till överförbarhet (Polit & Beck, 2008). 

 

Samma intervjuguide användes i alla intervjuer med följdfrågor så kallade ”probing 

questions” vilket stärker trovärdigheten.  För att inte tappa något av deltagarnas uttryck 

eller intervjuns struktur (a.a.) användes en digital inspelning. Frågorna var öppna där ja- 

och nej-frågor undveks. Deltagarna i fokusgruppen talade ungefär lika mycket och 

författaren använde sig av ”laget runt” metoden så att alla fick komma till tals. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje avslutad intervju för att minimera 

förlusten av information. 

 

Material från fokusgruppen skiljer sig från materialet från individuella intervjuer då 

innehållet alstras via interaktionen mellan gruppmedlemmarna.  Här blir det gruppen 

som blir analyserad snarare än individen (Henricson, 2014). Därför har författaren sökt 

efter teman som återkommer i materialet oavsett vilken individ som ligger bakom olika 

utsagor. Krueger och Casey (2009) menar att innehållsanalys således bör fokusera såväl 

på utsagornas förekomst, som deras omfattning samt intensitet.  

 

Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och utgick utifrån 

Bergenmodellens struktur samt att inspiration inhämtats från Björkdahl et al. (2012) 

studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att intervjuaren har 

ämneskunskap om vad som ska undersökas. Det betyder att intervjuaren behöver vara 

bekant med området för att kunna ställa relevanta frågor.  

Denna förförståelse har författaren genom sitt yrke som sjuksköterska på en 

psykiatrisk vårdenhet samt utbildning i Bergenmodellen. Fördelen med att vara 
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ensam författare/intervjuare är att intervjun inte behöver upplevas som ett 

maktövergrepp av studiedeltagarna vilket kan inträffa med två intervjuare (Trost, 

1997). Då författaren var ensam utförare av intervjuerna poängterades i början av 

fokusgruppsintervjun att alla studiedeltagare ska få komma till tals och att ”tala i mun 

på varandra” skulle undvikas. Dock upplevde inte författaren problem med detta då 

gruppen respekterade varandra under samtalet samt att författaren kunde lyssna om på 

ljudinspelningen flera gånger, detta för att vara noggrann så att inget missades.   

 

De etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (Codex, 2010) som avser riktlinjer 

för informerat samtycke, frivillighet att delta i studien och konfidentialitet har 

iakttagits i denna studie. Även om författaren till föreliggande studie lovar 

konfidentialitet så finns det risk att gruppmedlemmar sprider vidare vad andra 

deltagare sagt i fokusgruppen, varav författaren informerade studiedeltagarna att inte 

berätta för utomstående vad som framkom under intervjun.   

 

 

Resultatdiskussion   

Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter kring 

implementeringen och tillämpningen av Bergenmodellen inom psykiatriska 

vårdenheter inom Stockholms läns landsting.  

  

De genomgående fynden visar att vårdpersonalen i stora drag anser att Bergenmodellen 

har gett dem ett förbyggande verktyg i det vardagliga arbetet med patienter, där det 

förekommer hot och våld situationer. Resultaten kommer att diskuteras utifrån 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk vård: Teamarbete i vården, 

Evidensbaserad vård, Personcentrerad vård, Kommunikation och Kvalitetsutveckling, 

 

Teamarbete i Vården   
Studiens resultat visar på sjuksköterskans viktiga roll i det ledande arbetet under hot- 

och våldssituation där man arbetar utifrån Bergenmodellen och att avsaknad av en 

tydlig arbetsledare försämrar situationen. Detta intressanta fynd och önskan var 

samstämmigt från nästan alla deltagare; att sjuksköterskan ska inneha ledarrollen vid 

akuta hot- och våldssituationer. Fyndet överensstämmer med att en 
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specialistsjuksköterska ska enligt kompetensbeskrivningen kunna leda, prioritera och 

fördela omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen, 2006). Sjuksköterskan ska med sin 

kompetens kunna prioritera och fördela arbetet mellan teamets medlemmar. Här kan 

specialistsjuksköterskan med sitt ledarskapsansvar (Hommel et al., 2013) och i enlighet 

med kärnkompetensen ”teamarbete i vården“ snabbt läsa in situationen, därefter 

prioritera samt delegera arbetsuppgifter till sitt team. Detta kan jämföras med en studie 

(Berlin & Carlström, 2007) gjord på traumaenhet, som visade på vikten av att alla i 

vårdteamet visste vad som skall utföras under traumavård för att minska patientskadan.  

Resultatet stärks ytterligare av Bystedt, et al. (2011) och av Standing & Antony (2008) 

som beskriver att sjuksköterskor vilka använder delegeringskunskaper ger övriga 

teammedelmmar möjlighet till ett större kunskapsintag. Detta arbetssätt föranleder 

dessutom till att alla vet vad de ska göra, vilket ofta krävs i akuta hot- och 

våldssituationer.  Det omvända har bekräftats; bristande ledarskap leder till brister i 

patientsäkerheten (Keroack, et al. 2007).  

 

I Bergenmodellens struktur finns det ingen uttalad “ledare”, utan den personal som 

kommer på plats först tar kommandot vid den akuta hot- och våldssituationen eller den 

personal som kommer bäst överens med patienten ska tala med denne (SLL,2015). När 

en oförutsedd situation av hot- och våld uppkommer skapas ofta förvirring kring om 

vem som ska ta sig an ledarrollen: den som är först på plats eller den outtalade ledaren. 

Detta blir tydligt i situationer där teamet ej har haft tid på sig att planera 

”ansvarsområden” i enlighet med Bergenmodellens struktur.  Bergenmodellen är en 

modell som utvecklades i Norge, där sjukvården skiljer sig jämfört med Sveriges 

sjukvård. Där finns färre antal patienter per sjuksköterska samt fler sjuksköterskor per 

pass jämfört med i Sverige (Aiken, Sloane, Bruyneel, Vanden Heede & Sermeus, 

2013).  
 

 

 
Evidensbaserad vård  
Det framkom att Bergenmodellen var en metod i det förebyggande arbetet med 

patienter inom psykiatrisk vård. Deltagarna i studien uttryckte att det var till fördel att 

Bergenmodellen var förankrad med evidens. För att kunna arbeta säkrare och undvika 

situationer som involverar tvångsåtgärder menar Zuzelo, Curran och Zeserman (2012) 

att personalen måste lära sig att uppmärksamma riskfaktorer i ett tidigt skede. Sedan 
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kan man använda sig av metoder för avvärjning av en hotfull situation i 

Bergenmodellen. Singh och Singh (2006) nämner fyra grundförutsättningar för 

sjuksköterskor, att ibland behandla, alltid trösta och sträva efter att inte skada och att 

aldrig göra någon illa. Tanken att inte skada patienten samt aktivt förebygga hot- och 

våldssituationer genomsyrar hela Bergenmodellens utövande. Det är viktigt i det 

dagliga arbetet med patienter samt en viktig hörnsten i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Detta kan även relateras till sjuksköterskans kärnkompetens i 

evidensbaserad vård (Johansson & Wallin, 2013). Det är av stor vikt att använda sig av 

beprövade metoder som gör störst nytta för patienter (Björkdhal, Hansebo & 

Palmstierna, 2013). Att vårdpersonal inom psykiatrin strävar efter att förbygga hot- och 

våldssituationer redan vid den första kontakten med patienten har även beskrivits av 

Farrell och Cubin (2005). Aggression hos patienter är en betydande riskfaktor för hot- 

och våld inom psykiatrisk vård, som vårdpersonal bör väga in för att bedöma 

situationen. Studier visar att sjuksköterskor är den arbetsgrupp som ofta rapporterar 

våldsrelaterade incidenter på sin arbetsplats jämfört med andra yrkesgrupper inom 

vården (Love & Hunter, 1996; Fottrell, 1980).  

 

I det förbyggande arbetet bör specialistsjuksköterskor ta sig an en mer ledande roll i att 

uppmuntra vårdpersonal att skriva avvikelser när avvikande situationer uppkommer. 

För att sedan ta lärdom av dessa situationer. Då kan man sedan införa eventuella 

förändringar/förbättringar och öka kvalitén i omvårdnaden vid psykiatrisk vård samt 

Bergenmodellen.  Forskning visar att med noggrann och komplett 

avvikelserapportering kan identifiering och korrigering av problem utföras innan 

patienterna kommer till skada(Webster & Anderson, 2002).  

Vidare uppger Krug et al. (2002) att utbildning i hot- och våld mot vårdpersonal bör 

vara en proaktiv process istället för en reaktiv, vilket även kan ses i resultatet i denna 

studie.  Det förebyggande arbetet kan knytas an med specialistsjuksköterskans 

kärnkompetensområde ”kvalitetsutveckling” där det bland annat står att 

specialistsjuksköterskan ska kunna hantera situationer där våld, hot om våld eller risk 

för skada föreligger.  Likaså i arbetet med kvalitetsutveckling gäller det att vården 

utvärderar metoder så som Bergenmodellen. Resultatet i denna studie visar att detta kan 

göras genom diskussion av patientfall i grupp, där man förankrar evidens med en 

aktuell hot- och våldssituation som uppstått på avdelningen. I sådana diskussioner kan 

resonemang föras angående olika sätt att lösa en hotfull situation.  
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Personcentrerad vård  
Det får inte glömmas att Bergenmodellen ytterst handlar om att inte skada patienten.  

Resultaten i föreliggande studie visar att det vårdande perspektivet, som även finns med 

i personcentrerad vård, ökade hos deltagarna efter genomgången utbildning av 

Bergenmodellen.  

Med personcentrerad vård betonas vikten av att se patienten som en kapabel och värdig 

person i relation till hälso- och sjukvården (Ekman, Swedberg & Taft, 2011). Fokus 

flyttas från sjukdom till personens erfarenheter och upplevelser relaterade till sjukdom 

och risk för sjukdom. 

 

 Tanken att inte skada patienten visas som ett uttryck till partnerskap mellan hälso- och 

sjukvården och patienten. Personcentrering inom vård och medicin kan ses som en sätt 

att reagera mot förminskning, paternalism och medikalisering. Patienter blir personer 

som inte kan reduceras till sin sjukdom (Ekman & Norberg, 2013). Att se hela 

patienten och lyssna till patienten, även vid en hot-och våldssituation som kräver 

åtgärder utifrån Bergenmodellen, eftersträvas. Liknande resultat kan ses i en studie av 

Schröder, Ahlström och Larsson (2006) där beskrivning av patientens problem utgjorde 

utgången för vården. Inom den personcentrerade vården ingår det att vårdpersonalen 

ska fungera som ett stödjande system för patienten. Detta görs bland annat genom att 

skapa förtroende med god relation till patienten enligt studiedeltagarna. I denna studie 

av Grob (2013) kan liknande resultat ses. Han beskriver att personcentrerad vård kan 

uppnås när vårdpersonalen ser patienten som en värdig och kapabel person i ett 

partnerskap med vårdpersonal. Motsatt resultat presenteras i en studie av Cooper och 

Swanson (2002) där låg grad av medvetenhet om mellanmänskligt samspel var ett 

hinder för all vård- och omsorgspersonal och bidrog till att hot- och våldssituationer 

uppstod. Studiedeltagarna uttryckte vikten av att patienten skall få information 

kontinuerligt under en aktuell hot- och våldssituation. Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) ger medhåll till att kontinuitet i vårdrelationen är av stor 

vikt samt att det hjälper sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad till att bevara 

vårdrelationen. Roller som behöver utvecklas enligt Berg, Sarvimäki och Hedelin 

(2010) är att sjuksköterskan ska fungera som en mentor istället för expert och 

rådgivare. Detta kan ske med hjälp av att sjuksköterskan samt vårdpersonalen ger 
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information till patienten och har en dialog kontinuerligt under hot- och våldssituationer 

men även innan de uppstår.  

 

Peplau (1988) beskriver att sjuksköterskan inom den psykiatriska vården har fyra 

olika faser i relationen med patienten. Faserna är orientering, identifiering, 

användning och beslutsfasen. Dessa faser karakteriseras av roller. Sjuksköterskans 

roll kan vara exempelvis främling, lärare, ledare eller kurator. Peplau (1988) skriver 

vidare att i det första mötet med patienten har sjuksköterskan alltid rollen som 

främling varav hen ska känna av var patienten befinner sig för att på så sätt anpassa 

sin roll efter vilken typ av relation som är lämplig för att hjälpa patienten.   

 

 

Kommunikation   
Resultaten i denna studie visar att Bergenmodellen utgjorde en grund för hur 

kommunikationen kan anpassas till patienten. Vårdpersonal tänker och arbetar mer 

personcentrerat med patienterna när Bergenmodellen praktiseras. Säker vård förutsätter 

att den givna informationen förmedlas korrekt och tydligt (Carlström et al., 2013). 

Utgångspunkten är den enskilde patienten och kommunikationen anpassas därefter. 

Kommunikationen fungerar då bättre samt att det blir lättare för personal att agera 

under hot-och våldssituation genom tydlig kommunikation. Vårdpersonal bör vara 

uppmärksam på tecken som kan tyda på aggressiva beteenden och vara medvetna om 

risken att genom sitt eget agerande utlösa eller förvärra ett sådant beteende och 

situation. Personer som är påverkade av droger eller symtom från psykisk sjukdom 

tillhör riskgrupper för att utöva hot och våld i samband med omvårdnad 

(www.vårdhandboken.se). Enligt det amerikanska kvalitetsinstitutet Joint Commission 

(www.jointcommission.org) är bristande kommunikation en av de frekventa orsakerna 

till att avvikelser sker. Liknande resultat kan ses i den svenska studien av Elfström, 

Nilsson och Sturnegk (2009) där de granskade Lex Maria fall. Där konstaterades det att 

det blir en patientsäkerhetsrisk vid bristande kommunikation. Resultaten i denna studie 

visar att studiedeltagarna erhöll viktig kunskap under Bergenutbildning om hur 

kommunikationen kan användas som hjälpmedel i vårdarbetet med patienter där risk 

för hot- och våld föreligger.  

Att vara informerad innebär att ha det material som behövs för att på ett effektivt sätt ta 

itu med ett problem samt att öka förståelsen Söderkvist (2009) Liknande tanke kring 
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information och kommunikation med patienten kan ses i denna studies resultat. I 

föreliggande studies resultat kategorin ”kommunikation” ingår även att 

studiedeltagarna fick veta hur de skall placera sig fysiskt under samtal med patienten. 

Placering är viktig för att kunna utföra en säker kommunikation där patienten ser 

personalen tydligt utan att känna sig hotad. Detta som förebyggande åtgärder i en hot- 

och våldssituation. Burnard (2003) ger medhåll till att sjuksköterskan kan utveckla och 

bygga upp förtroende i vårdrelationen genom att kommunicera med patienten på ett 

icke hotfullt sätt.  

 

 
Kvalitetsutveckling  
Det framkom i resultatet att repetitioner ökar personalens medvetenhet om de aktuella 

hot- och våldsrelaterade situationerna som kan förekomma på en avdelning. Om man 

inte vet hur kritiska situationer ska hanteras finns det en risk att underminera relationer 

till patienter som i sin tur kan leda till att en hot-och våldssituation uppstår (Camerino 

et al., 2008).   

 

Resultatet i denna studie visar att personalens medvetenhet om risker och 

säkerhetstänkande ökade genom repetitioner samt genom handledning av erfaren och 

kompetent ”handledare” under repetitionstillfällen. Liknande resultat kan ses i studier 

om simuleringsövningar där simuleringsövningar visar på betydelsefullt bättre 

resultat än vid sedvanliga föreläsningar (Okuda et al., 2009). Simuleringsövningar 

syftar till att kopiera riktiga händelser och utföra simulerade övningar samt kunna 

bedöma och utvärdera händelsen. Här kan specialistsjuksköterskan med sin 

kärnkompetens verka för att kvalitetsarbete efterföljs och arbeta med förebyggande 

aktiviteter som handledning, undervisning och utbildning av personal. Vidare ger 

simuleringsövning signifikant utveckling gällande skicklighet och kunskap även ett 

och ett halvt år efter att övningen utförts (Okuda et al., 2009). Likt Okudas et al 

(2009) resultat om repetitioner av simuleringsövningar, uppger studiedeltagarna i 

denna studie att det var bra att öva i grupp om riktiga händelser där de kunde ta vara 

på varandras erfarenheter.  

En viktig del i förbättringsarbetet i den kliniska verksamheten är att implementera 

forskningsbaserad kunskap (Johansson & Wallin, 2013). I det vardagliga arbetet som 

sjuksköterska ingår det att verka för en god vård med hög kvalitet. I Bergenmodellens 
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riktlinjer beskrivs vikten av att personalen har ett gemensamt arbetssätt och arbetar 

efter samma struktur (Stockholms läns landsting, 2015). Detta uppenbarar sig även i 

resultatet i den aktuella studien. Vårdpersonalen uttrycker vikten av att alla bör arbeta 

på samma sätt för att de ska kunna känna sig säkra under en hot- och våldssituation. I 

studien av Keroack et al., (2007) framkommer det att ledaren skapar en kultur där 

kvalitetsutveckling integreras i det dagliga arbetet samt säkrar uthålligheten i 

förbättringsarbetet. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll i att kunna tillföra 

organisationen kunskap om hur förbättringsarbeten kan bedrivas (Hommel et al., 2013).  

Detta kan genomföras exempelvis under repetitioner av Bergenmodellen.  

 

 

Slutsats  

Denna studie visar att Bergenmodellen har bidragit till det förebyggande arbetet inom 

hot- och våld i psykiatrisk vård. Bergenmodellen ger förbättrade förutsättningar i 

omvårdnaden och arbetet med patienter i psykiatrisk vård. Det finns en tydlig önskan 

om att sjuksköterskan i psykiatrisk vård skall ta sig an den ledande rollen under akuta 

hot- och våldssituationer.  

 

 

Klinisk betydelse 
Många olika faktorer påverkar om forskningsresultat lyckas införas i praktiken eller 

inte. Den stora utmaningen är att hitta lösningar för att implementera rådande forskning 

i praktiken på ett enkelt sätt. Resultaten i denna studie kan också visa på ett behov av 

utvärdering av Bergenmodellen, vad gäller att klargöra ansvarsområden.  

 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 
Det finns ett uttalat behov för vidare forskning inom detta ämne, det behövs mer 

kunskap om hur arbetet med Bergenmodellen fungerar utifrån flera perspektiv. I denna 

studie deltog framförallt skötare, det vore intressant att även intervjua sjuksköterskor 

och ledningspersoner. Möjligtvis behövs det även en utvärdering i huruvida modellen 

kan utvecklas utifrån strukturen som råder inom svensk hälso- och sjukvård. 
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inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 
deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta 
kommer detta inte att påverka på något vis. 
Resultaten i denna undersökning förväntas ge ökad kunskap som i förlängningen kan 
bidra till ett förbättrat patientomhändertagande.  
Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning - välkommen att 
höra av dig. 
 
Stockholm   
  
Studentens namn Dunia Shahad     
E-post: xxx tel: xxx      
  
Handledare: xxxx 
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Repetitioner? 
 -vad har fungerat väl? 
-vad har fungerat mindre väl? 
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Stockholm/ xxx sektionschef.  
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