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Bakgrund: För att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård krävs det att patienten 

uppfyller kriterier stiftade av World Health Organization (WHO). I Sverige styrs den slutna 

psykiatriska tvångsvården av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Lagen reglerar vilka av 

WHO:s kriterier som måste uppfyllas i Sverige för att sluten psykiatrisk tvångsvård ska 

kunna ges. Sjuksköterskan ska bland annat motverka lidande och främja delaktighet, vilket 

kan vara utmanande inom sluten psykiatrisk tvångsvård. Även att bevara patientens 

autonomi kan vara problematiskt. 

Syfte: Syftet är att belysa och sammanställa patienters upplevelser av sluten psykiatrisk 

tvångsvård.  

Metod: Metoden är litteraturöversikt som baseras på kvalitativ data. 

Resultat: Resultatet påvisar att patienter som har vårdats inom sluten psykiatrisk tvångsvård 

bär med sig upplevelser av informationsbrist, rädsla, att inte bli respekterade, negativa 

erfarenheter av vårdpersonal, positiva erfarenheter av vårdpersonal samt känsla av skydd 

och förståelse. 

Diskussion: Det uppfattas problematiskt att patienter har många negativa upplevelser av 

sluten psykiatrisk tvångsvård. En tydlig koppling mellan de negativa upplevelserna och 

vårdlidande finns. Sjuksköterskor har ett ansvar att motverka lidandet. Det kan konstateras 

att detta ämne inte är väl beforskat därav hoppas studien bidra till ökad uppmärksamhet av 

ämnet.  
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Background: For a patient to be cared for in inpatient compulsory psychiatric care, the 

patient must fulfil certain criteria established by World Health Organization (WHO). In 

Sweden the compulsory psychiatric care is controlled by the Law of psychiatric compulsory 

care (LPT). The law regulates which of WHO:s criteria that must be fulfilled in Sweden. 

Nurses has a responsibility to counteract suffering and promote participation, however this 

can be challenging in compulsory care. It can also be problematic to preserve patients’ 

autonomy.   

Aim: The aim is to illustrate and compile patients’ experiences of inpatient psychiatric 

compulsive care.  

Method: The method is a review of literature consisting of qualitative data.  

Result: The results show that patients have experienced lack of information, feelings of 

being afraid, not being treated with dignity, negative experiences related to staff and positive 

experiences related to staff and feelings of protection and understanding.  

Discussion: It is problematic that patients have many negative experiences related to 

inpatient psychiatric compulsory care. There is a connection between the negative 

experiences and care-suffering. Nurses has a responsibility to counteract the suffering. It can 

be noted that more research is needed in this topic.   
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INLEDNING 

Sluten psykiatrisk tvångsvård är en form av vård som träder i kraft när en patient som lider 

av allvarlig psykisk störning avböjer nödvändig vård. Sluten psykiatrisk tvångsvård och i 

synnerhet tvångsåtgärder är en inskränkning i patientens autonomi vilket kan medföra 

vårdlidande och förlorad tillit till den psykiatriska vården. Att belysa patienternas 

upplevelser av att vårdas under tvång kan bidra till ökad förståelse för patienternas utsatta 

situation. Ökad förståelse och kunskap om patienternas situation bidrar även till att god och 

adekvat omvårdnad kan bedrivas.  

BAKGRUND 

Kriterier för psykiatrisk tvångsvård  

Utformningen av sluten psykiatrisk tvångsvård varierar internationellt och formas av länders 

olika samhällen och dess kulturer, traditioner, ekonomier och resurser (Zhang et al., 2015). 

World Health Organization (WHO) har utformat en lista med kriterier som krävs för att 

patienter ska kunna vårdas under tvång. Vilka eller hur många kriterier som måste uppfyllas 

varierar i olika länder (WHO, 2005). Kriterierna presenteras i tabellen nedan. 

 

Kriterium 1 Patienten ska lida av psykisk sjukdom, men 

vilken typ av psykisk sjukdom eller graden 

av psykisk sjukdom som krävs för sluten 

psykiatrisk tvångsvård varierar i olika 

länder.  

Kriterium 2 Patienten ska utgöra en fara för sig själv 

eller andra (benämns som skadekriteriet). 

Kriterium 3 Patienten ska vara i behov av behandling 

som patienten, i sitt sjukdomsstadie, inte är 

villig att ta emot (benämns som 

behandlingskriteriet). 

Kriterium 4 Det ska finnas ett terapeutiskt syfte med att 

patienten vårdas mot sin vilja. Ett 

terapeutiskt syfte behöver dock inte ha 

framgång då sluten psykiatrisk tvångsvård 

kan motiveras genom att patienten får 

terapeutisk vård. Således behöver 

behandlingen inte innebära att patienten 

blir frisk från sjukdom. 
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Sverige 

Lag om psykiatrisk tvångsvård  

I Sverige måste patienter lida av allvarlig psykisk störning för att kunna vårdas under sluten 

psykiatrisk tvångsvård. Patienter måste därtill uppfylla såväl skadekriteriet som 

behandlingskriteriet (Rains et. al, 2019). Behandlingskriterat uttrycks i SFS 1991:1128 

genom krav på att patienten ska vara i behov av psykiatrisk vård dygnet runt och att patienten 

motsätter sig eller inte kan ge samtycke till den vård som anses nödvändig. Ett beslut om 

intagning på en vårdenhet föregås av ett vårdintyg utfärdat av läkare. Vårdintyget ska baseras 

på specifika undersökningar och det ska framgå att patienten uppfyller kriterierna för sluten 

psykiatrisk tvångsvård. Efter att vårdintyget har utfärdats får patienten hållas kvar på 

vårdenheten mot sin vilja, till dess att intagningsfrågan har avgjorts av chefsöverläkare. 

Beslut om intagning ska ske inom ett dygn från att patienten anländer till vårdenheten och 

vårdintyget får inte vara äldre än fyra dagar. Om chefsöverläkaren bedömer att patienten 

behöver vårdas längre än fyra veckor ska chefsöverläkaren ansöka om förlängd vårdtid hos 

förvaltningsrätten. Ärendet omprövas sedan var sjätte månad. Chefsöverläkaren får besluta 

om sluten psykiatrisk tvångsvård för en patient som redan vårdas under frivillig psykiatrisk 

vård om patienten anses vara i behov av fortsatt vård eller uppfyller skadekriteriet. I sådana 

fall måste vårdintyget skrivas av en annan läkare än chefsöverläkaren. Chefsöverläkaren kan 

uppdraga åt en annan läkare med erfarenhet och specialistkompetens på 

sjukvårdsinrättningen att fatta vissa beslut om det finns särskilda skäl för det (SFS 

1991:1128).      

Enligt SFS 1991:1128 ska behandling inom sluten psykiatrisk tvångsvård i den mån det är 

möjligt diskuteras och genomföras med patienten eller anhöriga men chefsöverläkaren kan 

ändå besluta om behandling som strider mot patientens vilja. Tvångsåtgärder som 

bältesläggning och avskiljning är lagliga i Sverige. Vårdpersonal ska alltid närvara under 

bältesläggning och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska informeras om åtgärden. 

Patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård kan även nekas elektroniska 

kommunikationstjänster och behöva genomgå kroppsvisitering. En patient som vårdas inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård får hindras från att lämna vårdenheten med de tvångsåtgärder 

som är nödvändiga. Den slutna psykiatriska tvångsvården ska alltid utföras skonsamt och stå 

i rimlig proportion till dess syfte. Det är chefsöverläkaren som beslutar om samtliga 

tvångsåtgärder. Efter genomförd tvångsåtgärd ansvarar dessutom chefsöverläkaren för att 

patienten ska erbjudas uppföljningssamtal. Chefsöverläkaren får ge en patient som vårdas 

under sluten psykiatrisk tvångsvård tillåtelse att under en tidsbegränsad period lämna 

vårdenheten. Den slutna psykiatriska tvångsvårdens nödvändighet ska fortlöpande 

utvärderas och avslutas så fort den inte anses nödvändig. Patienten har rätt att klaga på beslut 

om sluten psykiatrisk tvångsvård till förvaltningsrätten. Patienten har rätt till ett offentligt 

biträde i mål som tas upp i förvaltningsdomstol. Vid behov ska förvaltningsrätten höra en 

annan sakkunnig än chefsöverläkaren i dessa mål (SFS 1991:1128).    
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Förekomst av sluten psykiatrisk tvångsvård 

I Sverige har antalet patienter som vårdas inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård ökat med cirka 1000 

patienter mellan år 2011–2018 (Figur 1). Patienter 

mellan 25–34 år har utgjort den största 

patientgruppen genom samtliga av dessa år. Den 

minsta patientgruppen har varit patienter i 

åldersgruppen 75+. Patienter med schizofreni, 

schizotypa störningar eller vanföreställnings-

syndrom är de patienter som oftast vårdas inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård. År 2018 utgjorde 

denna patientgrupp cirka 36 % av det totala 

patientantalet som vårdades inom sluten psykiatrisk 

tvångsvård. Den tvångsåtgärd som var vanligast 

förekommande inom sluten psykiatrisk tvångsvård 

var läkemedelstillförsel som gavs under 

bältesläggning eller fasthållning (Socialstyrelsen, 

2019a). 

 

Vanliga psykiatriska sjukdomar som förekommer i sluten psykiatrisk tvångsvård 

För att klassificera psykiatriska diagnoser i Sverige används ett internationellt 

klassificeringssystem ICD-10-SE (ICD - International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems). ICD syftar dessutom till att skapa statistiska beskrivningar 

av sjukdomar (Socialstyrelsen, 2019b). De tre vanligaste psykiatriska kategorierna vars 

tillstånd medförde sluten psykiatrisk tvångsvård år 2018 var 1) schizofreni, schizotypa 

störningar och vanföreställningssyndrom, 2) förstämningssyndrom samt 3) psykotiska 

störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (figur 2) 

(Socialstyrelsen, 2019a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Antal patienter som vårdades i sluten 

psykiatrisk tvångsvård mellan åren 2011–2018 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-02-12. 

Figur 2: Vanligaste diagnostiserade diagnoser inom sluten psykiatrisk 

tvångsvård i Sverige år 2018. 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-02-12 
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Den vanligaste diagnostiserade subkategorin år 2018 under kategorin schizofreni, schizotypa 

störningar och vanföreställningssyndrom var schizofreni (Socialstyrelsen, 2019a). Det finns 

flera olika typer av schizofreni men det gemensamma för dem är att de medför 

grundläggande och karakteristiska störningar av såväl perception som tänkande. Schizofreni 

kan innebära olika symptom för olika individer där några exempel är vanföreställningar, 

tankestörningar och rösthallucinationer (Socialstyrelsen, 2019c). I vårdandet av patienter 

med schizofreni är det vanligt att vårdpersonal anser att behovet av hjälp framförallt ligger i 

det medicinska området. I en studie framgår det att patienter med schizofreni främst upplever 

ökat välbefinnande när de erhåller hjälp med olika aspekter i det dagliga livet. Detta kan 

exempelvis vara att få hjälp med att socialisera sig och att hitta ett meningsfullt arbete. 

Patienter med schizofreni upplever att det finns fördomar om sjukdomen i samhället och att 

detta påverkar hur de behandlas vilket är en anledning till att patienterna upplever att det är 

viktigt med information om sjukdomen (Gunnmo & Fatouros-Bergman, 2011).  

Den vanligaste diagnostiserade underkategorin i kategorin förstämningssyndrom år 2018 var 

bipolär sjukdom (Socialstyrelsen, 2019a). Enligt ICD-10-SE karakteriseras bipolär sjukdom 

av återkommande episoder av märkbara förändringar i patientens stämningsläge, exempelvis 

mellan depression och mani. Mani betyder att patientens stämningsläge är förhöjt vilket 

vanligen karakteriseras av försämrad koncentrationsförmåga, impulsivitet, ökad energi, 

nedsatt sömnbehov samt ökat talflöde och självförtroende (Socialstyrelsen, 2019c).   

Sluten psykiatrisk tvångsvård i två andra nordiska länder 

I Norden och i synnerhet Sverige, Norge och Finland är lagramverken som reglerar sluten 

psykiatrisk tvångsvård likartade. Det förekommer små skillnader, exempelvis gällande 

kriterier, benämning på graden av psykisk sjukdom och vilket tidsspann som gäller för olika 

beslut.  

Norge  

För att en patient ska kunna vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård i Norge krävs det att 

patienten lider av allvarlig psykisk sjukdom som påverkar patientens förmåga att uppfatta 

verkligheten. I Norge behöver inte skadekriteriet uppfyllas om patienten saknar kapacitet att 

utgöra fara för sig själv eller andra, annars gäller skadekriteriet, därtill gäller 

behandlingskriteriet (Rains et. al, 2019). Allvarlig psykiatrisk sjukdom definieras som en 

pågående psykos eller ett icke-psykotiskt tillstånd som påverkar patientens funktioner i 

samma utsträckning som en psykos (Diseth & Høglend, 2013). Läkare bedömer patientens 

tillstånd och huruvida kriterierna uppfylls. Därefter kan läkaren begära, förutsatt att patienten 

inte frivilligt tar emot vård, att patienten ska hållas under ofrivillig observation i maximalt 

tio dagar eller få sluten psykiatrisk tvångsvård. Om patienten blir akut inskriven för sluten 

psykiatrisk tvångsvård ska en psykiatriker eller psykolog med särskilt godkännande 

omvärdera patientens tillstånd inom ett dygn och därefter värdera om sluten psykiatrisk 

tvångsvård fortfarande ska kvarstå. Sedan år 2007 är det enligt norsk lag lagligt att ändra 

frivillig psykiatrisk vård till sluten psykiatrisk tvångsvård, om patienten utgör en fara för sig 

själv eller andra. I sådana situationer görs även en bedömning av en utomstående läkare. 

Patienter har rätt att få information om möjligheter att bestrida beslut om sluten psykiatrisk 

tvångsvård, och det är läkaren som vårdar patienten som ska informera om detta. Patienten 
som väljer att göra detta har rätt till en advokat utan kostnad. Ärendet behandlas sedan i 
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domstol där bland annat en oberoende läkare gör en bedömning av fallet (Hustoft et. al, 

2018). 

Finland 

För att en patient ska kunna vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård i Finland krävs det 

att patienten lider av mental sjukdom vilket exempelvis kan innebära att patienten lider av 

psykos, svår demenssjukdom, schizofreni eller mani (Seppänen & Eronen, 2012). Även 

skadekriteriet och behandlingskriteriet gäller i Finland (Rains et. al, 2019). En läkare som 

misstänker att en patient uppfyller kriterierna för sluten psykiatrisk tvångsvård kan skriva en 

remiss för observation. Efter detta flyttas patienten till en psykiatrienhet där en psykiatriker 

gör en bedömning om patienten ska stanna på enheten för en vidare observationsperiod på 

tre dagar, därefter bedömer psykiatrikern om kriterierna uppfylls. Om kriterierna uppfylls 

görs en skriftlig redogörelse för att patienten ska vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Denna är giltigt i tre månader och därefter görs en ny bedömning. Om patienten fortfarande 

är i behov av sluten psykiatrisk tvångsvård förnyas beslutet och måste då godkännas av en 

lokal förvaltningsdomstol. Beslutet är sedan giltigt i sex månader, och efter det görs återigen 

en ny bedömning. Den behandlande läkaren beslutar om behandling och behöver inte ta 

hänsyn till patientens åsikter, men i den mån det är möjligt ska behandling genomföras i 

samråd med patienten (Seppänen & Eronen, 2012). Patienten kan närsomhelst lämna 

klagomål till sjukhusledningen, domstol eller justitieombudsman. Tvångsåtgärder som 

avskildhet och bältesläggning, får genomföras mot patientens vilja i sådana situationer där 

det anses nödvändigt för exempelvis patientens egen hälsa (Putkonen & Völlm, 2007).   

Sjuksköterskans funktioner  

Motverka lidande 

Katie Erikssons omsorgsteori bygger på begreppen människa, hälsa, omvårdnad och lidande. 

Vårdandets kärna är tro, hopp och kärlek vars syfte är att lindra lidande (Klang Söderkvist 

& Thorell-Ekstand, 2014). Enligt Eriksson (1994) ska den vårdande grundinställningen vara 

att lindra lidande därför blir detta en viktig del av sjuksköterskans funktion. Begreppet 

lidande är mångdimensionellt, det kan vara en kamp, något som är ont och drabbar 

människan men det kan också vara konstruktivt och meningsbärande. Att till fullo förstå en 

människas lidande är svårt eftersom varje människas upplevelse av lidande är individuell. 

Lidande delas in i tre övergripande kategorier varpå vårdlidande är en kategori som 

förorsakas av vård eller utebliven vård. Vårdlidande är liksom lidande ett mångdimensionellt 

och individuellt begrepp. Vårdlidande delas in i fyra kategorier, kränkning av patientens 

värdighet, försummelse och straff, maktutövning samt utebliven vård (Eriksson, 1994).  

Kränkning av patientens värdighet innebär att patienten inte ses som en människa. Det kan 

till exempel handla om ignorans mot patienten eller att patienten fysiskt blottas i samband 

med vårdåtgärder (Eriksson, 1994). Inom sluten psykiatrisk tvångsvård syns denna form av 

vårdlidande exempelvis då patienter upplever att de inte blir värdigt behandlade och att 

vårdpersonal är ignorant gentemot patientens utsatta situation (Hughes et. al, 2009). Den 

andra kategorin, fördömelse och straff, hänger ihop med den föregående kategorin och 

innebär att vårdpersonal utgör en form av auktoritet som tenderar att fördöma eller straffa 

patienter som exempelvis inte följer råd (Eriksson, 1994). Tvångsåtgärder som avskiljning 
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och bältesläggning kan upplevas som en form av bestraffning som vidtas när patienterna inte 

följer vårdpersonalens uppmaningar (Hughes et al., 2009).  

Den tredje kategorin, maktutövning, avser att patienten berövas på sin frihet då vårdpersonal 

har en auktoritär roll (Eriksson, 1994). Denna form av vårdlidande kan åskådliggöras i sluten 

psykiatrisk tvångsvård exempelvis i form av tvångsåtgärder. Det finns även uppfattning om 

att patienter som uppför sig så som de tror att vårdpersonalen vill att de ska uppföra sig blir 

utskrivna snabbare, vilket också åskådliggör vårdpersonalens auktoritet (Hughes et al., 

2009). Den sista kategorin, utebliven vård, uppstår när vårdgivaren missbedömer patientens 

vårdbehov (Eriksson, 1994). Patienter som vårdats inom sluten psykiatrisk tvångsvård kan 

uppleva vårdlidande genom avsaknad av adekvat omvårdnad. Vårdpersonal anses vara för 

upptagna med att följa regler och ”bara göra sitt jobb” vilket sker på patientens bekostnad. 

Vårdpersonal upplevs i sådana situationer sakna förmåga att se vad varje enskild patient 

behöver (Hughes et al., 2009).  

Främja delaktighet 

Sjuksköterskan har ansvar för att göra patienten delaktig i sin vård. Delaktighet medför att 

patienten får förståelse för vårdprocessen (Ekebergh et al., 2015). Att patienten inte blir 

delaktig och aktiv medför en avhumanisering där patienten bli objektifierad och passiv vilket 

leder till vårdlidande (Ekebergh & Arman, 2015). Delaktighet är ett centralt begrepp inom 

omvårdnad men definieras olika. Delaktighet definieras som att patienten ska vara engagerad 

i hela sin livssituation vilket innebär att patienten både ska vara medverkande i planering 

och beslutsfattande kring sin hälso- och sjukvård samt utföra egenvård och förebygga ohälsa. 

Det finns dock snävare definitioner av delaktighet som innebär att patienten ska vara delaktig 

i val av vård och behandling. Definitionen och utövandet av delaktighet påverkas av olika 

länders lagstiftning (Eldh & Winblad, 2018).  

Vid psykiatrisk tvångsvård blir synen på delaktighet mer problematisk och begreppet får en 

annan innebörd. Inom psykiatrisk tvångsvård kan delaktighet ses som rättigheter, olika 

former av medverkan och som mening. Delaktighet som rättighet avser att patienten har rätt 

att få information om vad som sker och på vilka grunder olika beslut fattas samt få 

information om sina rättigheter att överklaga beslut. Delaktighet som en form av medverkan 

omfattar hur kommunikationen med patienten utformas och i vilken mån patienten erbjuds 

medverka i olika beslutsfattanden. Delaktighet som mening innefattar patientens grad av 

sjukdomsinsikt och hur denna påverkar patientens liv. Inom psykiatrisk tvångsvård visar 

dock vårdpersonal tendenser att begränsa sina försök att göra patienten delaktig vilket ofta 

leder till att patienten intar en passiv roll (Schön & Santana, 2018).  

Autonomi 

Begreppet autonomi handlar om respekt för patientens självbestämmanderätt och patientens 

rätt till handlingsfrihet. Respekt för patientens autonomi innebär att patientens personliga 

frihet erkänns och att patienten kan göra val som baseras på individuella värden och idéer. 

Autonomi förutsätter att patienten är i ett tillstånd i vilket patienten kan bedöma 

konsekvenserna av sina val. För att patienten ska erhålla god omvårdnad är det viktigt att 

sjuksköterskan har kännedom om patienten är i ett sådant tillstånd eller inte (Stryhn, 2007). 

Det kan argumenteras för att sluten psykiatrisk tvångsvård bryter mot patientens rätt till 
autonomi. Motståndare till psykiatrisk tvångsvård menar att denna vård är etiskt fel och att 
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det är ett sätt att kontrollera människor med avvikande beteenden. Motståndarna menar att 

människor ska ha rätt att fatta egna beslut även om detta kan innebära fara för den enskildes 

hälsa. Argument för sluten psykiatrisk tvångsvård är att vissa psykiska sjukdomar kräver 

behandling för att patienten, i sitt tillstånd, inte är kapabel att inse konsekvenserna av sina 

beslut och utsätter på så sätt sig själv och andra för fara. Därför kan rätten till autonomi 

upphävas tillfälligt (Arya, 2012).  

Det finns flera psykiatriska faktorer som medför att patientens autonomi inte kan 

upprätthållas då autonomin i dessa fall kan innebära fara för patienten. Exempel på sådana 

situationer är att patienten inte har sjukdomsinsikt, saknar logiskt tänkande eller har 

oförmåga att kontrollera impulser (Sjöstrand et al., 2015).  Det är viktigt att förstå att 

autonomi inte är allt eller inget. Att en patient vårdas under sluten psykiatrisk tvångsvård 

innebär inte per automatik att patienten inte kan fatta några autonoma beslut. I de fall det är 

möjligt ska patienten få göra sina egna val. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att 

sträva efter ökad autonomi och underlätta för patienten att fatta egna beslut. Hälso- och 

sjukvårdspersonal kan bedöma rationaliteten i patientens beslut. Om besluten strider mot 

professionella bedömningar av vad som är i patientens bästa intresse kan beslutet tolkas som 

irrationellt och patienten kan bedömas ha oförmåga att fatta autonoma beslut (Arya, 2012).  

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård påverkas på olika sätt. Det är viktigt 

för sjuksköterskor att få förståelse för hur patienter upplever sluten psykiatrisk tvångsvård 

och hur detta påverkar patienters fortsatta liv. Om det inte finns kunskap om hur patienter 

upplever sluten psykiatrisk tvångsvård kan det bli problematiskt att ge dessa patienter 

adekvat omvårdnad och främja deras hälsoprocess och då påverkas patienter negativt. När 

det inte finns förståelse för hur patienter som vårdas mot sin vilja upplever vården riskerar 

patienterna utsättas för vårdlidande och det finns risk för att patienterna tappar tillit till 

vården. En översikt av patienternas upplevelser kan bidra med värdefull kunskap för 

sjuksköterskor om hur sluten psykiatrisk tvångsvård upplevs av patienter och därmed bidra 

till en förbättrad förståelse för patienternas situation, således kan patienterna erbjudas 

kvalitativ och individanpassad omvårdnad.   

SYFTE 

Studiens syfte är att belysa och sammanställa patienters upplevelser av att vårdas inom sluten 

psykiatrisk tvångsvård. 
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METOD 

Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt av kvalitativ forskning. Studien 

baserades således på forskning som redan genomförts. Metoden innebär att den befintliga 

forskningen sammanställs och en översikt skapas av området som innebär att ny och 

fördjupad förståelse och kunskap inom ämnet erhålls (Friberg, 2017a). Kvalitativ forskning 

handlar om att fånga subjektiva erfarenheter, exempelvis genom intervjuer eller 

observationer. Kvalitativ forskningsmetodik har utgångspunkt i att se kroppen som ett 

levande subjekt (Dahlborg-Lyckhage, 2017a). Därför lämpar sig kvalitativ forskning när 

patienters upplevelser undersöks. När kvalitativ forskning sammanställs skapas ett större 

kunskapsvärde än det värde varje enskilt forskningsresultat presenterar (Friberg, 2017b).   

Urval 

Artiklarna som användes i resultatet behandlade samma fenomen, alltså de upplevelser som 

patienter som har vårdats inom sluten psykiatrisk tvångsvård har. Detta involverade även 

artiklar som behandlade patienters upplevelser av specifika delar inom sluten psykiatrisk 

tvångsvård, exempelvis tvångsåtgärder. Ett inklusionskriterie var att resultaten i artiklarna 

beskrevs ur ett patientperspektiv. Artiklar som behandlade fler perspektiv än 

patientperspektivet har inte exkluderats med förutsättning att det tydligt gick att urskilja 

patientperspektivet. Endast artiklar genomförda med kvalitativmetodik har valts ut. Artiklar 

med kvantitativ metod exkluderades eftersom forskningen bygger på mätningar och 

jämförelser samt att målet är att beskriva, bevisa och förklara samband som går att 

generalisera, därav ansågs forskning med sådan metodik inte vara relevant för syftet. Studier 

som behandlade patienter som vårdades i rättspsykiatriskvård eller under Lag av vård om 

missbrukare exkluderades eftersom sådan vård regleras av andra lagar än Lag om psykiatrisk 

tvångsvård. Endast engelskspråkiga artiklar användes för att underlätta förståelsen för 

innehållet och för att minimera risken för feltolkningar. Artiklar som inte var äldre än 20 år 

inkluderades, i syfte att få fram relevant forskning som även är relativt aktuell. Ingen 

begränsning gjordes till varken specifikt kön, etnicitet eller sjukdomar eftersom detta inte 

ansågs relevant för syftet. Forskning som behandlade patientgrupper som var 18 år eller äldre 

inkluderades. Patienter under 18 år exkluderades eftersom sluten psykiatrisk tvångsvård 

kring dessa patienter kan skilja sig från sluten psykiatrisk tvångsvård av patienter som är 

äldre än 18 år. En geografisk begränsning har gjorts till Sverige, Norge och Finland eftersom 

dessa länder har förhållandevis liknande lagstiftning rörande sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Övriga inklutionskriterier var att forskningen har fått etiskt godkännande och varit peer 

reviewed. 

Datainsamling 

Forskningsartiklar har samlats in genom elektronisk dataundersökning via de akademiska 

databaserna CINAHL och PsycINFO. CINAHL är en databas med inriktning på 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017) och PsycINFO är en databas med inriktning på 

hälso- och vårdvetenskap samt psykologi och sociologi (Wolters Kluwer, u.å).  Således 
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bedöms databaserna vara relevanta för att hitta adekvat forskning. Med eftersträvan att hitta 

övrig relevant forskning här även manuella sökningar genomförts.   

De söktekniker som har använts i databaserna är trunkering, boolesk söklogik och 

fältsökning. Trunkering innebär att ordstammen av sökordet följs av ett trunkeringstecken 

vilket gör att databasen söker på flera böjningsformer av ordet. Boolesk söklogik betyder att 

sök-operatorerna AND och OR används. AND används för att koppla ihop söktermerna och 

bilda en söksträng. OR används för att få träffar på något av söktermerna eller samtliga 

sökord. Med fältsökning menas att sökningen kan preciseras genom att välja en specifik 

bibliografisk post i databasens avancerade sökning (Östlundh, 2017). Samtliga utvalda 

forskningsartiklar har sedan kvalitetsgranskas med utgångspunkt från en granskningsmall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik av Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Granskningsmallen presenteras i bilaga 

1. Sökprocessen presenteras i bilaga 2. Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar presenteras 

i bilaga 3.   

Analys 

Analysen baserades på en analysmodell för kvalitativ forskning av Friberg (2017b).  

Analysarbetet har syftat till att bryta ner artiklarnas resultat till mindre delar för att sedan 

kunna sammanfoga dessa och skapa en ny helhet. Det första steget i analysen var att läsa 

artiklarnas resultat flera gånger för att få djupare förståelse för vad varje enskild artikel 

handlade om. Kvalitativa artiklars resultattext kan vara utformad på olika vis och styrs bland 

annat av den valda metodiken. I det första steget är det därför viktigt att vara medveten om 

detta för att med öppenhet kunna läsa artikeln i sin helhet. Det andra steget handlade om att 

identifiera det som var centralt i varje artikels resultat. Detta genomfördes genom att 

noggrant läsa och analysera de delar som bygger upp resultatet. I varje tema, subtema eller 

kategori finns delar som tillsammans bildar det som är centralt för varje artikel därav är det 

viktigt att analysera alla delar av resultatet. Det tredje steget i analysarbetet var att göra en 

sammanställning av varje studieresultat. Genom att göra en sammanställning skapades en 

överblick över resultaten. Sammanställningen gjordes genom en skriftlig sammanfattning av 

varje artikels olika teman eller kategorier på olika papperslappar. Det fjärde steget innebar 

att identifiera likheter och skillnader mellan de sammanställda studieresultaten. 

Resultatdelar som innehöll likheter fördes samman för att således kunna skapa nya 

övergripande huvudkategorier och underkategorier. Det sista steget i analysen var att skapa 

en ny helhet av de nya kategorierna som anskaffas under analysarbetet. Dessa 

sammanställdes för att skapa ett nytt resultat (Friberg, 2017b).            

Etiska överväganden 

De artiklar som ingår i resultatet är etisk godkända. Detta innebär att forskningen har förhållit 

sig till Helsingforsdeklarationen. Forskningen följer således informationskravet som betyder 

att de som ingår i studien är väl informerade och samtyckeskravet som innebär att deltagarna 

själva har fattat beslutet att delta i studien. Dessutom följer forskningen 

konfidentialitetskravet som innefattar att alla personuppgifter ska behandlas konfidentiellt 
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och nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlats in endast ska användas för 

forskningens ändamål (World Medical Association, 2018). Denna studie är gjord på 

högskolenivå därav krävs inte etiskt godkännande då den inte omfattas av sådan forskning 

där det är krav på etiskt godkännande (SFS 2003:460).  

Då data är författad på engelska fanns det risk för feltolkningar på grund av bristande 

språkförståelse, dessutom fanns det risk för att det har skett personliga tolkningar. Det finns 

även en viss förförståelse för ämnet från såväl verksamhetsförlagdutbildning som teoretiska 

kunskaper som erhållits på sjuksköterskeutbildningen. Resultatet kan ha påverkats av dessa 

tolkningar och förförståelser.   
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RESULTAT 

Patienters upplevelser av att ha vårdats i sluten psykiatrisk tvångsvård var övervägande 

negativa men det fanns även positiva erfarenheter. Genom analysarbetet identifierades fyra 

huvudkategorier: Att leva i ovisshet och rädsla, att inte bli respekterad, upplevelser 

relaterade till vårdpersonal samt att få skydd och förståelse.  

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att leva i ovisshet och rädsla - Informationsbrist 

- Rädsla, hjälplöshet och sårbarhet 

Att inte bli respekterad  - Brist på autonomi och delaktighet  

- Att inte behandlas med värdighet 

Upplevelser relaterade till vårdpersonal - Negativa upplevelser 

- Positiva upplevelser 

Att få skydd och förståelse  

Att leva i ovisshet och rädsla  

I denna huvudkategori identifierades två underkategorier som relateras till varandra: 

Informationsbrist samt rädsla, hjälplöshet och sårbarhet. 

Informationsbrist  

Patienter som har vårdats inom sluten psykiatrisk tvångsvård har erfarenheter av 

informationsbrist som ett återkommande problem. Upplevelsen av bristen på information 

gjorde det svårt för patienterna att förstå varför de måste vårdas och på vilka grunder beslut 

fattades (Johansson & Lundman, 2002). Bristen på information lede till att patienter inte fick 

kännedom om vad som kommer att hända framöver, vilket uppfattades påfrestande (Lorem 

et al., 2014; Olofsson & Norberg, 2000). Särskilt i samband med tvångsåtgärder som 

bältesläggning och avskiljning upplevdes bristen på information som negativ eftersom det 

skapade en stor ovisshet hos patienterna gällande vad som kommer att hända och hur länge 

tvångsåtgärden kommer att fortgå. I vissa situationer gavs inte ens information om varför 

patienter hade utsatts för tvångsåtgärder (Lorem et al., 2014; Kontio et al., 2012). En patient 

skildrade informationsbristen i samband med avskiljning enligt följande: ”Jag förstod inte 

varför de satte mig i avskiljningsrummet och jag fick aldrig information om detta. 

Vårdpersonalen var motvilliga att förse mig med information om varför och hur länge, vad 

händer här näst ” (Kontio et al., 2012, s. 19).  

Avsaknaden av information och förklaringar gjorde det även svårt för patienter att få 

förståelse för vårdpersonalens beslut. Det fanns erfarenheter av att vårdpersonal undvek att 

svara på frågor. Patienter ansåg att när de inte fick information om varför de vårdades mot 

sin vilja kändes vården meningslös och vårdavdelningen kändes endast som en 

förvaringsplats (Olofsson & Jacobsson, 2001). När patienterna fick information ansåg de att 

det var viktigt att den var anpassad efter deras sjukdomstillstånd eftersom detta var 

avgörande för hur väl de skulle förstå informationen. Det fanns erfarenheter av att 
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tvångsåtgärder kunde undvikas om patienterna fick information om vad som blev 

konsekvenserna av att inte följa vårdpersonalens anvisningar. Patienter upplevde alltså att 

användandet av tvång inom den slutna psykiatriska tvångsvården kunde minskas genom att 

erhålla patienterna med mer information (Andersson & Skärsäter, 2012).  

Rädsla, hjälplöshet och sårbarhet  

Känslan av att vara rädd var ett återkommande fenomen hos patienter som har vårdats inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård. Patienter upplevde att den bristande informationen och 

ovissheten skapade rädsla eftersom de inte visste vad som skulle hända framöver (Johansson, 

& Lundman, 2002). Olofsson och Jacobsson (2001) beskriver att patienter många gånger 

uppfattade att deras problem inte togs på allvar och att problemhantering enbart syftade till 

att ge dem läkemedel. Patienter beskrev att de kände rädsla när deras problem inte hanterades 

på djupet och när vårdpersonal enbart ansåg att deras problem gick att lösa via administrering 

av läkemedel. En patient beskrev det på följande sätt:  

Jag har fått läkemedel flera gånger, men det har aldrig hjälpt mig, det har bara gjort 

mig mer förvirrad. Jag kunde inte känna igen mig själv, jag blev som en robot. De 

vill alltid fixa symptomen, de vill inte ta i tu med problemen på djupet det som 

faktiskt orsakar problemen (Olofsson & Jacobsson, 2001, s.361). 

 

Den redan upplevda rädslan av ovissheten förstärktes ytterligare av den rädsla som 

relaterades till läkemedlens biverkningar och dess verksamma effekter på patienter. Flera 

patienter beskrev att medicinerna påverkade deras tankar och känslor vilket uppfattades som 

en obehaglig känsla. Rädslan tillsammans med oro för biverkningar och läkemedlens 

verksamma effekter försvårade dessutom patienters möjligheter att kunna arbeta med sina 

problem (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2000). I samband med 

tvångsåtgärder, i synnerhet bältesläggning, var rädsla en vanligt förekommande känsla. 

Även känslor av ångest, ilska, panik, sårbarhet, hjälplöshet och ensamhet förekom (Kontio 

et al., 2012; Wynn, 2004). Patienter beskrev även att de kände sig mindre värda än andra 

människor. Detta tillsammans med rädslan gjorde att de kände att de var tvungna att kämpa 

emot vårdpersonalen. Några patienter upplevde att dessa känslor förvärrades och blev 

starkare desto längre bältesläggningen pågick. Det var vanligt att gamla minnen 

återskapades, exempelvis berättade några patienter om att de återupplevde sexuella 

övergrepp som de utsattes för tidigare i livet. Känslorna upphörde inte alltid när 

bältesläggningen avslutades och några patienter fick psykiska komplikationer efteråt, 

exempelvis fick några sömnsvårigheter som berodde på rädslor som anskaffades under 

tvångsåtgärderna (Wynn, 2004).    

Att inte bli respekterad 

I denna huvudkategori identifieras underkategorierna brist på autonomi och delaktighet samt 

att inte behandlas med värdighet.  

Brist på autonomi och delaktighet  

Bristen på autonomi inom sluten psykiatrisk tvångsvård var påtaglig. Tvånget upplevdes 

som att någon annan bestämde över patienternas liv och att de inte fick ta ansvar över sig 
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själva. Patienter ville ta mer ansvar och förstod många gånger inte varför de inte fick 

bestämma själva (Olofsson & Norberg, 2000). Bristen på autonomi medförde känslor av att 

de inte hade samma värde som andra människor. Patienter uppfattade att de inte hade 

kontroll över sina egna liv och att de inte respekterades som människor (Lorem et al., 2014; 

Olofsson & Jacobsson 2001). Bristen på autonomi och att inte kunna fatta beslut om vad, 

var eller när något skulle hända eller göras upplevdes påfrestande. Att inte få lämna 

vårdavdelningen eller gå ut när de önskade var en mycket påtaglig begränsning för 

patienterna. Dessutom beskrev patienterna att detta kändes som att de blev fråntagna sin 

frihet (Lorem et al., 2014; Johansson & Lundman 2002).  Patienter ansåg att det var viktigt att 

bibehålla autonomin eftersom detta var en förutsättning för att de skulle kunna känna någon 

form av kontroll över sina liv. De ansåg att de skulle få fatta så många beslut som möjligt 

och att vårdpersonal endast skulle fatta beslut på patienters vägnar när det var nödvändigt. 

För patienterna var det även viktigt att kunna ha ett privatliv, trots att de vårdades inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård, därför betonade de vikten av att ha ett eget rum på 

vårdavdelningen (Andersson & Skärsäter. 2012). Det var svårt att acceptera tvång när 

patienterna inte fick vara delaktiga och de tycke att det kändes som att deras åsikter inte 

värderades. Även detta skapade känslan av att de var tillfångatagna (Lorem et al., 2014). 

Patienterna ville få möjlighet att bli delaktiga i planering och utförande av vården, de ville 

få möjlighet att argumentera och fatta egna beslut (Kontio et al., 2010; Olofsson & 

Jacobsson, 2001). De patienter som hade erfarenhet av delaktighet i vården upplevde att de 

respekterades som individer (Johansson & Lundman, 2002).   

Att inte behandlas med värdighet  

Patienter upplevde att det under vårdtiden gjordes intrång i deras integritet vilket skapade 

känslan av att de inte behandlades med värdighet, som att deras människovärde var lägre än 

andras. De som tvångsvårdades beskrev att de kände sig som objekt, att de inte hade rätt till 

sin egen kropp (Johansson & Lundman, 2002). I samband med tvångsåtgärder blev intrången 

i integriteten tydliga (Wynn, 2004; Olofsson & Norberg, 2000). Tvångsåtgärder under 

vårdtiden beskrevs som inhumana, exempelvis fanns det inte möjlighet att utföra basala 

behov. Patienter berättade att de under avskiljning och bältesläggning inte har haft möjlighet 

att tvätta sig, borsta tänderna eller använda toaletten vid behov, även fast de har slagit på 

dörren och ropat efter vårdpersonalen. En patient berättade att han/hon var smutsig och 

svettades ständigt men fick bara tvätta håret en gång i veckan. Patienten berättade även att 

han/hon fick använda golvbrunnen som toalett (Kontio et al., 2012). 

Upplevelser relaterade till vårdpersonal 

Patienters upplevelser relaterade till vårdpersonal har olika karaktär därav delas denna 

huvudkategori in i två underkategorier: Negativa upplevelser och positiva upplevelser.  

Negativa upplevelser 

Upplevelser av att vårdpersonal var stressad och inte hade tid för sina patienter var ett 

återkommande problem. Vårdpersonal uppfattades inte ha tid att lyssna på patienterna vilket 

fick dem att känna sig ignorerade, detta genererade en föreställning om att vårdpersonal 

avsiktligt försökte distansera sig från patienterna (Olofsson & Jacobsson, 2001). Det fanns 

även erfarenheter av att personal inte accepterade patienterna som individer vilket 
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uppfattades genom att patienterna kände att de inte hade rätt till sina känsloregister (Olofsson 

& Norberg, 2000). Läkare ansågs främst vara fokuserade på symptomen och 

uppmärksammade inte människan bakom symptomen. Läkarna uppfattades även inte vara 

närvarande eller ha tid för patienterna. En patient beskrev sin upplevelse enligt följande: 

”Det värsta du kan höra från den personen som fattar beslut om ditt liv och behandling är att 

han/hon inte har tid för dig” (Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 362).  

Patienter beskrev bemötandet från vårdpersonalen som respektlöst, exempelvis genom att de 

visade ignorans och att de inte gav respons när patienter försökte initiera en dialog (Olofsson 

& Jacobsson, 2001). Detta påverkade patienternas självkänsla, då de inte kände sig som 

jämlika individer. Det fanns även upplevelser av att vårdpersonalen hade ett synsätt på 

patienterna som farliga och kriminella (Johansson & Lundman, 2002). Från patienternas sida 

var det viktigt att bli bemötta med respekt, empati, humor, ett genuint intresse samt som en 

likvärdig och jämställd människa (Andersson & Skärsäter, 2012). En generell uppfattning 

var att vårdpersonal hade stor makt och att denna emellanåt missbrukades. Exempelvis fanns 

upplevelser av att bältesläggning hade skett på ogiltiga grunder och att det hade varit ett sätt 

för vårdpersonalen att påvisa sin makt och sätta gränser. Patienter beskrev att aggressivitet i 

samband med tvångsåtgärder berodde på att personal uppfattades som hotfull och att de 

kände att de var tvungna att skydda sig själva (Olofsson & Jacobsson, 2001). Syftet med 

tvångsåtgärderna uppfattades i vissa situationer vara att bestraffa patienter och att göra det 

enklare för vårdpersonal. Patienter upplevde således att tvångsåtgärderna inte genomfördes 

med syfte att göra det som var bäst för patienterna (Kontio et al., 2012; Olofsson & Norberg, 

2000).   

Positiva upplevelser 

Vårdpersonalen har en betydelsefull roll för hur vården ska uppfattas av patienter. Personal 

som var erfaren, visade empati och ett genuint intresse för patienterna initierade en form av 

trygghet. Att interagera med vårdpersonal, vilket kunde var helt ordinära samtal om 

exempelvis vädret, fick patienter att må bra eftersom detta distraherade deras jobbiga tankar 

(Andersson & Skärsäter, 2012). Det är viktigt för patienter att få spendera tid med 

vårdpersonal och göra aktiviteter ihop. Patienter har erfarenheter av positiva relationer med 

såväl läkare som sjuksköterskor. I sådana situationer upplevde patienterna att det var en 

jämställd relation i vilken vårdpersonalen tog sig tid för patienterna och gav dem den hjälpen 

de behövde. Det finns även positiva upplevelser av läkare som har lyssnat och förstått 

patientens individuella behov (Olofsson & Jacobsson, 2001). Kontakt med vårdpersonalen 

var viktigt för att minska patientens känslor av ångest och rädsla. Att behandlas väl av 

vårdpersonal gav patienterna uppfattningen att de inte var ensamma med sina problem och 

då kunde de uppskatta vårdtiden trots att den var ofrivillig (Johansson & Lundman, 2002). 

När patienter upplevde tillit till personalen uppfattades den slutna psykiatriska tvångsvården 

bättre och som att den hade ett terapeutiskt syfte. Tilliten etablerades genom dialoger och 

diskussioner med personal samt när det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan vårdpersonal 

och patient (Lorem et al., 2014). Det fanns erfarenheter av att patienter har fått prata med 

vårdpersonal efter tvångsåtgärder vilket har gett dem förståelse för varför vårdpersonalen 

valde att agera som de gjorde (Kontio et al., 2012). Patienter ansåg att en bra relation med 

vårdpersonal, där det fanns god kommunikation, positiv uppmärksamhet samt förståelse och 

närhet, kunde leda till att tvång undveks (Wynn, 2004; Olofsson & Norberg, 2000).  
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Att få skydd och förståelse 

Patienter hade även andra positiva upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård. Några 

patienter beskrev att tvångsåtgärder initierade känslor av lugn och säkerhet samt att de 

mådde bättre efteråt. De uppskattade att det var tyst och lugnt (Kontio, et al., 2012). 

Bältesläggning kunde uppfattas som en form av skydd då det hindrade patienter från att 

skada sig själva eller andra. Patienter beskrev även att bältesläggning kunde ha en lugnande 

effekt. Tvångsinjektioner kunde också upplevas positivt, patienter beskrev att medicinerna 

kunde kännas som en lättnad i svåra perioder (Wynn, 2004). Några patienter berättade att 

det var skönt att kunna släppa kontrollen och inte behöva ta ansvar (Lorem et al., 2014). Det 

fanns erfarenheter av att sluten psykiatrisk tvångsvård var skyddande och det över tid 

upplevdes positivt. Patienter upplevde emellanåt att vården kunde kännas som frivillig trots 

att den inte var det, eftersom de inte kände sig tvingade under vårdtiden (Johansson & 

Lundman, 2002). Parallellt med att patienter tyckte att det var viktigt att bli involverade och 

delaktiga upplevde de att det kunde vara svårt att fatta beslut i vissa tillstånd. Patienter kände 

även en viss säkerhet i att inte behöva fatta beslut och ta ansvar. Några patienter tyckte också 

det kändes säkert att ha vårdpersonalen nära och att de upplevde trygghet när personal som 

de hade tillit till var närvarande (Andersson & Skärsäter, 2012). Framförallt i efterhand hade 

patienter förståelse för varför de hade vårdats inom sluten psykiatrisk tvångsvård. De 

upplevde att tvång använts för att skydda dem, bland annat ifrån sina egna impulser, och för 

att det var nödvändigt (Lorem et al., 2014; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 

2000). Några patienter fick betydelsefulla och tacksamma erfarenheter från sin vårdtid, av 

att de blivit stoppade från att skada sig själva (Olofsson & Jacobsson, 2001).   

Resultatsammanfattning 

Patienter som vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård hade övervägande negativa 

erfarenheter men det fanns även positiva upplevelser. Ett återkommande problem var att 

patienter inte fick information, något som skapade känslor av ovisshet. Patienter har 

beskrivit att de ofta upplevde rädsla under vårdtiden som kunde relateras till olika 

situationer, bland annat till bristen på information och negativa biverkningar av läkemedel. 

Patienter skildrade även bristen på autonomi och delaktighet. Mestadels uppfattades detta 

negativt genom att patienterna upplevde att de inte respekterades och att deras åsikter inte 

värderades. Det kunde även uppfattas som positivt i den mening att det var bra att inte behöva 

fatta beslut när de befann sig i ett svårt tillstånd. Patienter hade upplevelser av att deras 

integritet inte respekterades och att de inte behandlades humant. Det fanns även erfarenheter 

som kunde relateras till vårdpersonal, såväl negativa som positiva. De negativa 

erfarenheterna handlade främst om att vårdpersonal var ignoranta och utnyttjade 

maktpositionen medan de positiva erfarenheterna framförallt handlade om att personalen tog 

sig tid för patienter, etablerade en god relation och skapade tillit. Några patienter hade mer 

positiva erfarenheter av den slutna psykiatriska tvångsvården och har upplevt den som trygg 

och nödvändig. Flera patienter kan i efterhand förstå meningen med den sluten psykiatriska 

tvångsvården och att det var ett sätt att skydda dem.       
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I metoden som valdes kan såväl svagheter som styrkor identifieras. Friberg (2017a) menar 

att litteraturöversikt är en relevant metod för att skapa en översikt över ett specifikt 

omvårdnadsområde, vilket stämmer överens med uppsatsens syfte, att sammanställa 

patienternas upplevelser. En ytterligare styrka med metoden var att samtliga vetenskapliga 

artiklar baserades på intervjuer där patienter har fått berätta fritt om sina upplevelser. Detta 

är en form av kvalitativ data, vilket Dahlborg-Lyckhage (2017a) menar är lämpligt för att 

undersöka patienters upplevelser, vilket är uppsatsens syfte. Dessutom har samtliga 

vetenskapliga artiklar som använts i studien blivit peer reviewed vilket innebär att de har 

blivit granskade av andra som är kunniga i ämnet. Det stärker trovärdigheten av artiklarnas 

resultat. Det är också en styrka att liknande upplevelser förekommer i artiklarna vilket också 

bekräftar resultaten från de studier där deltagarantalet varit lågt. 

Området som studerades uppfattades inte vara beforskat i någon större omfattning då det var 

svårt att hitta ett stort antal artiklar som behandlade ämnet och uppfyllde urvalskriterierna. 

Därav gjordes valet att inkludera vetenskapliga artiklar som är upptill 20 år gamla. 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som inkluderades i studiens resultat är publicerade 

mellan åren 2000–2005, vilken kan anses som inaktuell forskning i sammanhanget. 

Visserligen bygger även resultatet på nyare forskning som beskriver liknande upplevelser 

som framkommer i den äldre forskningen. Den nyare forskningen bekräftar på så sätt att den 

äldre forskningen fortfarande är aktuell. Dessutom upplevdes det svårt att konstruera bra och 

givande söksträngar eftersom det finns flera benämningar på tvångsvård. Det är möjligt att 

eventuellt andra sökord eller sökstänger kunde ha genererat i ett bredare sökresultat.  

Den valda metoden kan ifrågasättas då datainsamlingen endast resulterade i sju 

vetenskapliga artiklar vilket kan uppfattas som ett förhållandevis lågt antal artiklar att basera 

ett resultat på. Det låga antalet beror på att det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som 

uppfyllde urvalskriterierna, exempelvis exkluderades artiklar som behandlade 

patientgrupper under 18 år, som inte var etiskt godkända eller i vilka det inte framgick att 

patienterna vårdades inom sluten psykiatrisk tvångsvård. Att patienterna vårdades inom 

sluten psykiatrisk tvångsvård framgick antingen genom att det bokstavligen uttryckets i 

artiklarna eller var uppenbart genom att patienterna hade utsatts för tvångsåtgärder under 

tiden de var inskrivna på en sluten psykiatrienhet. En vetenskaplig artikel som uppfyllde 

urvalskriterierna valdes dock att exkluderas från resultatet. Artikelns resultat presenterade 

kontraster mellan patienters upplevelser och sjuksköterskors uppfattningar om samma 

situation, därav bedömdes artikeln lämpas bättre i resultatdiskussionen. På grund av 

svårigheter att hitta data tog insamlingsprocessen lång tid, därför gjordes valet att avsluta 

insamlingen efter att sju artiklar hittats. Det är möjligt att fler vetenskapliga artiklar hade 

hittats om ännu mer tid hade ägnats åt datainsamling.   

Det bör även nämnas att det inte går att bekräfta att det patienterna beskriver i de 

vetenskapliga artiklarna är sanningsenligt. Dock anses inte detta påverka studiens resultat då 

det är patienters upplevelser som är relevanta för syftet. Det bör även tas i beaktan att det i 
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fler av de vetenskapliga artiklarna är vårdpersonal som har valt ut lämpliga deltagare, vilket 

kan påverka resultat, då exempelvis valet att välja patienter som är nöjda med vården kan 

förekomma. Det är även möjligt att tolkningar, trots ambitionen att vara objektiv, under 

analysen har påverkat resultatet. Att studien har genomförts av en student kan också påverka 

resultatet. Om studien hade utförts av flera studenter hade de vetenskapliga artiklarnas 

resultat kunnat diskuteras djupare och ur olika synvinklar vilket möjligen kan påverka 

resultatet. Dessutom har data översatts från engelska till svenska varpå det kan förekomma 

översättningsfel. Detta gäller även de citat som förekommer i resultatet. 

Uppsatsen hade kunnat utföras med andra kvalitativa metoder, exempelvis genom att 

analysera narrativ i form av självbiografier eller skönlitteratur, genom att utföra intervjuer 

eller genom att göra en enkätundersökning. Dahlborg-Lyckhage (2017b) menar att 

analysering av självbiografier eller skönlitteratur skapar förståelse för hur människor 

upplever olika livshändelser. Således kan det konstateras att denna metod också kan vara 

användbar för att besvara studiens syfte. Valet att inte analysera narrativ gjordes för att det 

inte bedömdes rymmas inom tidsramen för examensarbetet. Dessutom är det troligt att en 

analysering av narrativ hade inneburit att studieresultatet hade begränsats till några få antal 

upplevelser, vilket kan vara en begränsning för resultatets överförbarhet. Att genomföra 

intervjuer eller att göra en enkätundersökning hade med fördel gjorts om det inte bedömdes 

vara svårt att hitta deltagare då ämnet kan vara känsligt och att utförandet av intervjuer 

förmodligen inte skulle rymmas inom tidsramen för studien. Danielson (2017) menar att 

intervjuer är lämpliga som datainsamlingsmetod för att få förståelse för upplevelser, 

fenomen och situationer. Dock förklarar Danielson (2017) att intervjuer är en tidskrävande 

datainsamlingsmetod. Det är möjligt att resultatet har påverkats av hur datan analyserades. 

Att exempelvis utgå ifrån en teori i analyseringen eller välja att fokusera på specifika 

upplevelser hade kunnat generera ett annorlunda resultat.  

Studieresultatet har baserats på data som sammanlagt består av 89 intervjuer och genom 

analysarbetet gick det att konstatera att flera patientupplevelser var återkommande. Utifrån 

detta anses studieresultatet vara överförbart till andra patienter som vårdas inom sluten 

psykiatrisk tvångsvård. Det är dock viktigt att uppmärksamma att upplevelser är unika för 

varje människa. Resultatet anses även till viss del vara överförbart till andra delar av hälso-

och sjukvården. Liksom Ringdal et al. (2017) menar förekommer exempelvis upplevelser av 

att bli ignorerad, att inte bli lyssnad på och att inte få tillräcklig information även hos 

patienter inom den somatiska hälso- och sjukvården.     

Resultatdiskussion  

Informationsbristen som beskrivs i resultatet kan kopplas till begreppet lidande. Eriksson 

(1994) menar att vårdlidande uppstår när patientens värdighet kränks, genom att patienten 

behandlas med ignorans. Gustafsson et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor delar 

uppfattningen om att patienter inte ges tillräcklig information. Enligt 2b §, i SFS 1991:1128 

framgår att tvångsåtgärd i syfte att genomföra vård endast får användas om patienten efter 

individuellt anpassad information inte frivilligt medverkat. Tvångsåtgärder som sker utan att 

patienter har fått information innan bryter således mot lagstiftningen. Dessutom menar 

Schön och Santana (2018) att patienter inom psykiatrisk tvångsvård har rätt att bland annat 
få information om vad som sker och på vilka grunder olika beslut fattas. Det kan därför 
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uppfattas bekymmersamt att patienterna upplever att de inte erhåller information i samband 

med tvångsvård.  

Patienter beskrev att informationsbristen skapade känsla av att vården inte hade någon 

mening. Det kan kopplas till Erikssons (1994) förklaring till vårdlidande genom utebliven 

vård. I detta fall utgörs vårdlidande av att vården inte har något terapeutiskt värde. Det är 

problematiskt att upplevelser av informationsbrist tycks vara en återkommande 

patientupplevelse. Särskilt då patienter som har upplevelser av att få information menar att 

det kan bidra till förståelse som i sin tur innebär att tvångsåtgärder kan undvikas. Enligt 2a 

§, i SFS 1991:1128 framgår att om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga ska dessa 

användas. Tvångsåtgärder som sker i situationer där en dialog med patienten hade varit ett 

tillräckligt ingripande följer därför inte lagstiftningen. Haglund et al. (2003) presenterar en 

studie som visar att patienter har förslag på flera olika alternativ till tvångsåtgärder i form av 

tvångsmedicinering. Några alternativ som patienterna såg var ökad dialog med vårdpersonal 

och ökad information. Sjuksköterskor däremot såg inga alternativ till tvångsmedicinering 

med motivation att andra alternativ endast var kortvariga lösningar (Haglund et al., 2003). 

Även i en australiensk studie av Meehan et al. (2000) framkommer det att patienter upplevde 

brist på information i samband med avskiljning och att det ansågs problematiskt. Det är 

också viktigt att ha i åtanke att det kan finnas andra förklaringar till upplevelser av 

informationsbrist, exempelvis att patienter kan ha fått information men att deras 

sjukdomstillstånd gjort det svårt för dem att uppfatta informationen korrekt. Trots detta 

framträder ett tydligt samband mellan upplevelser av informationsbrist och ökat vårdlidande 

hos patienten.  

Resultatet påvisar att flera patienter upplevt rädsla, vilket kunde relateras till flera faktorer 

så som ovissheten av att inte få tillräcklig information och att patienterna upplevde att deras 

problem inte togs på allvar. Läkemedlens biverkningar och effekter på patientens tankar och 

känslor orsakade också rädsla. Patienterna beskrev även att rädsla och känslor som 

hjälplöshet och sårbarhet kunde uppkomma under tvångsåtgärder. Däremot beskriver några 

patienter att de upplevde känslor av säkerhet, trygghet och lugn under tvångsåtgärder. 

Liknande upplevelser av säkerhet framkom i den australienska studien av Meehan et al. 

(2000). Det kan konstateras att patienter har olika upplevelser gällande samma form av 

händelser. Eriksson (1994) beskriver är upplevelsen av lidande är individuell, således kan 

det fastställas att det en patient upplever som vårdlidande nödvändigtvis inte behöver 

upplevas så av någon annan. Det är därför viktigt att vården, även sluten psykiatrisk 

tvångsvård, anpassas efter patienternas individuella åsikter om vilka tillvägagångssätt som 

har god effekt. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2017) beskriver att sjuksköterskan ska utgå ifrån patientens berättelser och 

vården ska utformas med ömsesidig öppenhet för varandras kunskaper.  

Patienterna beskrev bristen på delaktighet som problematisk. Enligt Schön och Santana 

(2018) har begreppet delaktighet en annan betydelse inom psykiatrisk tvångsvård då 

patienten inte kan medverka lika ingående i planering och beslutsfattande som patienter som 

inte vårdas under tvång. Likväl bör patienten, trots vård under tvång, ges möjlighet att 

medverka i olika beslut i den mån det är möjligt (Schön & Santana, 2018). Arya (2012) 

menar att synen på autonomi också blir problematisk inom psykiatrisk tvångsvård då 

patientens sjukdomstillstånd påverkar patientens förmåga att fatta beslut. I resultatet framgår 

att patienter upplevde den begränsade autonomin som påtaglig samt att det medförde känslor 

av att de inte respekterades som människor och att de inte hade kontroll över sina egna liv. 

Som Arya (2012) påtalar innebär inte tvångsvård att patienten inte får fatta några autonoma 
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beslut. Det är därför viktigt för patienternas självkänsla att de får vara med att påverka vården 

och ges alternativ i den mån det är möjligt. Samtidigt finns det skillnader i hur patienterna 

upplever bristen på delaktighet och autonomi. Några patienter i resultatet menar att det 

medförde en känsla av lättnad att inte behöva fatta beslut och ta ansvar.  

Patienters känslor av att behandlas som ett objekt, inhumant och utan värdighet relateras 

även till bristen på integritet. Bristen på autonomi, delaktighet och integritet kan kopplas till 

Erikssons (1994) beskrivning av vårdlidande, där det kan falla under såväl kränkning av 

patientens värdighet som maktutövning. Koppling till kränkning av patientens värdighet 

görs då patienter beskriver att de inte känner sig värdigt behandlade exempelvis då de 

upplevde att deras åsikter inte togs seriöst. Vårdlidande som relateras till maktutövning är 

att patienter bland annat beskriver att bristen på autonomi och delaktighet resulterade i att 

de kände att de fråntogs sin frihet. Resultatet tyder på att flera patienter upplevde att de inte 

behandlades med respekt och att deras åsikter inte värderades. En sådan behandling stämmer 

inte överens med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), som fastställer att vård ska ges 

med respekt för alla människors lika värde. Detta ska gälla även inom sluten psykiatrisk 

tvångsvård.   

Enligt resultatet har patienter olika upplevelser av vårdpersonal. De negativa upplevelserna 

relateras till Erikssons (1994) beskrivning av vårdlidande. Att patienterna uppfattade 

personalen som ignorant och att de inte accepterade eller lyssnade på patienterna tolkas vara 

en form av vårdlidande som orsakas av kränkning av patientens värdighet. Glantz et al. 

(2019) har gjort en studie som visar att sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk hälso- och 

sjukvård spenderar 15,3 % av sin arbetsdag på direkt vård vilket är tid som spenderas med 

patienter. De arbetsuppgifter som tar mest tid av sjuksköterskan är läkemedelshantering och 

indirekt vård, exempelvis rond och vårdplanering (Glantz et al., 2019). Av en normal 

arbetsdag utgör 15,3 % ungefär 73 minuter. Denna tid ska fördelas på sjuksköterskans 

patienter vilket tros resultera i att tiden som åläggs för varje patient är knapp. Det kan även 

ifrågasättas om denna tid är tillräcklig för att bygga upp en god relation med patienterna. 

Tidsbristen kan vara en stor orsak till att patienterna upplever att de blir ignorerade och att 

de inte blir lyssnade på. Även i en amerikansk studie framkommer upplevelser av att 

patienter och sjuksköterskor inte spenderar mycket tid tillsammans. I den amerikanska 

studien beskriver sjuksköterskor intensivt tryck från administrationen som en möjlig 

anledning till att de är stressade och har knappt om tid för patienterna (Shattell et al., 2008).    

Patienter beskrev även att de upplevde att personalen hade stor makt och att denna kunde 

utnyttjas, detta kan härledas till Erikssons (1994) förklaring av maktutövning som en form 

av vårdlidande. Patienternas upplevelse av att personalen utnyttjade sin maktposition och 

använde tvångsåtgärder som bestraffning passar även in i Erikssons (1994) förklaring av 

vårdlidande genom fördömelse och straff. I den amerikanska studien beskrevs även att 

patienter kunde känna sig rädda inför interaktioner med vårdpersonal (Shattell et al., 2008). 

I de flesta fall är troligen inte bestraffning den bakomliggande orsaken till att tvångsåtgärder 

används. Olofsson et al. (1998) menar att sjuksköterskor känner sig upprörda när 

tvångsåtgärder måste användas. Sjuksköterskor vill arbeta tillsammans med patienter och 

inte behöva använda tvång eftersom det är negativt för både sjuksköterskor och patienter. 

Även Gustafsson et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor upplever att tvångsåtgärder 

orsakar ångest och att det är en av de svåraste delarna av arbetet. Sjuksköterskor förklarar 

att det är med välmening som tvångsåtgärder genomförs, för att skydda patienten, 

vårdpersonal och andra patienter. Patienternas upplevelser av att vårdpersonalen har stor 

makt beror förmodligen på att det uppstår en asymmetri av makt mellan vårdpersonal och 
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patienter inom sluten psykiatrisk tvångsvård eftersom patienterna inte har samma rätt till 

autonomi. Vårdpersonal förklarar att det är svårt att minska denna asymmetri då den blir så 

påtaglig inom sluten psykiatrisk tvångsvård (Gustafsson et al., 2014). 

Parallellt med att det fanns negativa upplevelser av vårdpersonal var det några patienter som 

beskrev positiva upplevelser, exempelvis erfarenheter av personal som visade empati, 

genuint intresse och tog sig tid att lyssna på patienterna. Det är positivt att patienter även har 

dessa upplevelser. Denhov och Topor (2011) konstaterar att en god relation med tillit mellan 

vårdpersonalen och patienten har en god effekt på välmåendet hos patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom. Dessutom menar Molin et al. (2016) att det är viktigt för patienter som 

vårdas inom psykiatrisk vård att spendera tid med personalen och bygga meningsfulla 

relationer för att vården ska upplevas väl och vara kvalitativ. Olofsson et al. (1998) för fram 

att sjuksköterskor tycker att det är viktigt att etablera en god relation med patienter, bland 

annat för att användandet av tvång anses minska i en sådan relation. 

Gällande sjuksköterskans roll kan det konstateras att sjuksköterskan har ett stort ansvar för 

att göra den slutna psykiatriska tvångsvården så kvalitativ som möjligt för patienterna. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) 

ansvarar sjuksköterskan för att god omvårdnad bedrivs. Sjuksköterskan ansvarar även för att 

etablera en förtroendefull relation med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Ekebergh et al. (2015) menar att sjuksköterskan har ansvar för att patienten blir delaktig. 

Eriksson (1994) lyfter fram att sjuksköterskans grundläggande ansvar är att motverka 

lidande. Samtidigt kan det konstateras att dessa ansvarsområden blir mer problematiska 

inom sluten psykiatrisk tvångsvård.  

Konklusion 

Patienters upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård är övervägande negativa vilket 

främst relateras till bristen på information, ovärdig behandling och negativa erfarenheter av 

vårdpersonal. Samtliga negativa upplevlerser kan relateras till begreppet vårdlidande. 

Patienterna beskriver även positiva upplevelser som känslor av trygghet och förståelse samt 

positiva upplevelser av vårdpersonal. Det kan konstateras att vårdpersonal, i synnerhet 

sjuksköterskor, har ett stort ansvar för att patienterna ska uppleva vården som positiv och 

meningsfull.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet ger en inblick i hur det kan upplevas att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Av resultatet skapas en ökad förståelse för hur patienter kan uppleva sluten psykiatrisk 

tvångsvård och förståelse för patienternas utsatta situation. Ökad förståelse kan medföra 

förbättring av vården genom att problematiska situationer som orsakar onödigt vårdlidande 

kan uppmärksammas i större utsträckning och förhoppningsvis förbättras eller undvikas. Att 

patienterna ges mer information, behandlas med respekt och värdighet samt att 

sjuksköterskor ges bättre förutsättningar att kunna spendera mer tid med patienterna är några 

exempel på förbättringar som kan göras. Patienter som upplever den slutna psykiatriska 

tvångsvården som mycket negativ kan få en sådan bild av vården generellt. Resultatet är 

därför inte endast användbart för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård utan även för 

sjuksköterskor i allmänhet, för att kunna bemöta patienter som besitter dessa upplevelser 
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med empati och förståelse. Ämnet upplevs inte vara väl beforskat, i synnerhet inte i Norden, 

resultatet hoppas således bidra till ökad uppmärksamhet av ämnet. Vidare forskning krävs 

för att skapa mer kunskap i ämnet och för att förbättringar av vården ska kunna ske.         
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och datum 

Söksträng Antal 
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Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL  

2020-01-26 

patient* AND 

compulsory AND 

Sweden 

26 26 2 1 

CINAHL  

2020-02-05  

patient* AND 

involuntary AND 

Sweden 
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CINAHL  

2020-02-05  

patient* AND 

coercion AND 

Sweden 

17 17 2 2 

PsycINFO 
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restrain AND 

"patient* 

perspective*" 

AND Norway 

2 2 1 1 

PsycINFO 
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involuntary AND 

"patient* 

perspective*" 

AND Finland 
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PsycINFO 

2020-02-18 

involuntary AND 

"patient* 

experience*" 

AND Norway 

66 66 5 1 
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Bilaga 3: Kvalitetsgranskning 

1. Patients treated for psychosis and their perceptions of care in compulsory treatment: basis for 

an action plan 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Andersson, E. & Skärsäter, I.  

2012 

Sverige 

Patientperspektiv 

Ja 

Ja, av den regionala etiska granskningsnämnden i Göteborg.   

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av vård och behandling i psykiatrisk 

tvångsvård, samtidigt som patienterna var i en akut psykotisk fas.  

Urval 

 

Urval baseras på att patienterna ska vara diagnostiserade med psykotisk sjukdom 

enligt ICD-10, förstå och prata svenska samt vara i ett tillstånd som gör det möjligt 

för dem att delta i studien, med hänsyn till både symtom och kognitiv förmåga. 

Datainsamling Datainsamling gjordes genom interjuver med 12 patienter. Intervjuerna spelades in 

och omvandlades sedan till skrift.  

Metod/analys Kvalitativmetodik tillämpades i form av fenomenologi, vilket undersöker vad som 

erfaras och hur det erfaras.  

Resultat 

 

 

Analysprocessen resulterar i två kategorier: Att få det stöd som behövs och få 

respektfull vård. Den första kategorin delas in i fyra subkategorier: Få bra vård, få 

behövligt skydd, få hjälp att förstå och få vård i en vårdande miljö. Den andra 

kategorin delas in i tre subkategorier: Bli erkänd som en människa, självständighet 

och delaktighet.  

 

2. Patients’ experience of involuntary psychiatric care: good opportunities and great losses 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Johansson, I. M. & Lundman, B. 

2002 

Sverige 

Patientperspektiv 

Ja 

Ja, av etikkommittén vid Umeå universitet 

Syfte Studiens syfte är att belysa upplevelsen av att vårdas i psykiatrisk tvångsvård. 

Urval Patienterna ska ha blivit inskrivna ofrivilligt under de två senaste åren och 

patienterna ska vara i ett tillstånd i vilket de kan genomföra intervjuer.  

Datainsamling Datainsamling gjordes via intervjuer med totalt 5 patienter. En narrativ metod 

användes vilket innebär att deltagarna fritt fick berätta om sina upplevelser. 

Intervjuerna spelades in och omvandlades till text.  

Metod/analys Intervjutexterna analyserades genom användandet av fenomenologisk hermeneutisk 

metodstudie.   
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Resultat 

 

Resultatet presenteras i fem teman:  

• att vara begränsad i autonomi 

• att kränkas genom intrång i fysisk integritet och mänskligt värde 

• att vara utanför och inte ses eller höras 

• att respekteras som en individ  

• att skyddas och vårdas. 

 

3. A plea for respect: involuntarily hospitalized psychiatric patients’ narratives about being 

subjected to coercion 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Olofsson, B. & Jacobsson, L. 

2001 

Sverige 

Patientperspektiv 

Ja 

Ja, av medicinska fakultetens etiska kommitté vid Umeå universitet 

Syfte Studien syftar till att beskriva upplevelser som patienter som vårdas inom 

psykiatrisk tvångsvård har av tvångsåtgärder och hur de tror att dessa kan undvikas. 

Urval Deltagarna ska vårdas ofrivilligt, prata svenska, ha förmåga att höra och prata samt 

att det skulle finnas planer för att patienten ska sluta vårdas inom psykiatrisk 

tvångsvård inom tre dagar 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes via narrativa intervjuer med totalt 18 patienter.  
Intervjuerna spelades in och omvandlades sedan till text.  

Metod/analys Kvalitativ tolkande innehållsanalys, inklusive domänanalys och tematisk analys 

användes i studien. Domänanalys användes för att hitta olika områden i 

intervjutexterna. Tematisk analys användes för att analysera de olika områdena och 

hitta teman. 

Resultat 

 

Resultatet presenteras efter olika fokusfrågor. Den första frågan presenteras i en 

domän: Vad uppfattade deltagarna som tvång. Den tematiska analysen av fråga två 

resulterade i två kärnteman: Att inte bli respekterad som människa och att bli 

respekterad som människa. Kärntemat att inte bli respekterad som människa består 

av tre delteman likaså kärntemat att bli respekterad som människa. Även temat 

respektera personalen identifierades. Den tredje frågan presenteras som en domän: 

Alternativ till tvång.   

 

4. Psychiatric inpatients' experiences with restraint. 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Wynn, R 

2004 

Norge 

Patientperspektiv 

Ja 

Ja, av den regionala etiska kommittén 
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Syfte Syftet tolkas vara att undersöka upplevelser som patienter som vårdas på sluten 

psykiatrisk vårdavdelning har av bältesläggning och tvångsmedicinering (syftet 

framgick inte tydligt i artikeln).  

Urval Deltagarna ska nyligen ha varit med om tvångsåtgärder och vara i ett tillstånd i 

vilket de kan delta i studien. 

Datainsamling Datainsamling gjordes via intervjuer med 12 patienter. I intervjuerna uppmuntrades 

deltagarna att berätta fritt om sina upplevelser.  

Metod/analys Data analyserades genom grunded theory. Intervjuerna spelades in och det togs 

anteckningar under och efter intervjuerna. 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre teman efter de frågor som var intressanta att få 

besvarade: 

• Patienternas uppfattning om varför bältesläggning och tvångsmedicinering hade 

använts 

• Patienternas åsikter om/hur bältesläggning och tvångsmedicinering kunde ha 

undvikits  

• Patienternas erfarenheter av att bli utsatta för bältesläggning och 

tvångsmedicinering  

• Patienternas åsikter om vilka konsekvenser bältesläggning medför.     

 

5. Seclusion and Restraint in Psychiatry: Patients’ Experiences and Practical Suggestions on 

How to Improve Practices and Use Alternatives 

Författare 

 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Kontio, R., Joffe, G., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Hane, K., Holi, M. & 

Välimäki, M. 

2012 

Finland 

Patientperspektiv 

Ja 

Ja, av etikkommittén för sjukhusområdet Helsingfors och Uusimaa. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka psykiatripatients erfarenheter av, och deras 

förslag till förbättring av samt alternativ till användning av 

avskildhet/bältesläggning i Finland.  

Urval Patienterna som deltog ska ha blivit avskilda eller bälteslagda under studien. De 

skulle vara mellan 18–65 år, kunna prata finska och vara villiga att delta i studien.    

Datainsamling 

 

Data samlades in genom interjuver med öppna frågor. Totalt intervjuades 31 

patienter men endast 30 intervjuer analyserades. I intervjuer där patienterna 

godkände inspelning gjordes detta annars togs anteckningar. 

Metod/analys Data analyserades genom induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: 

• Patienters erfarenhet av avskiljning/bältesläggning 

• Patienters förslag på förbättringar i användandet av avskiljning/bältesläggning 

• Patienters förlag till alternativ till avskiljning/bältesläggning  

Samtliga huvudkategorier består av subkategorier som i sin tur består av 

grupperingar.   
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6. Experiences of coercion in psychiatric care as narrated by patients, nurses and physicians 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Olofsson, B. & Norberg, A. 

2000 

Sverige 

Patientperspektiv (sjuksköterskeperspektiv och läkarperspektiv)  

Ja 

Ja, av den medicinska fakultetens etiska kommitté vid Umeå universitet 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen för patienters (sjuksköterskors och 

läkares) erfarenheter av tvång i psykiatrisk vård i relation till dem själva och andra 

parter.  

Urval Patienterna skulle vårdas ofrivilligt, prata svenska och det skulle finnas planer för 

att patienterna skulle sluta vårdas under tvång inom tre dagar.  

Datainsamling Data samlades in genom narrativa intervjuer. Totalt intervjuades 7 patienter. 

Intervjuerna spelades in.  

Metod/analys Studien var en deskriptiv-explorativ studie som utgår ifrån antagandet att 

människor skapar mening i händelser genom att berätta om dem. Data analyserades 

genom att identifiera olika koncept i intervjuerna. Frågan om hur användningen av 

tvång kunde ha undvikits i den specifika situationen analyserades med 

innehållsanalys genom att identifiera domäner.  

Resultat 

 

Resultatet presenteras i kategorier av de koncept som åsyftades att identifiera i 

analysen: 

• Scen 

• Handling 

• Syfte 

• Problem 

• Förebygga tvång 

Samt kategorin: Utvärdering. 

 

 

7. Good coercion: Patients’ moral evaluation of coercion in mental health care 

Författare 

År 

Land 

Perspektiv 

Peer reviewed 
Etiskt 

godkännande 

Lorem, G. F., Hem, M. H. & Molewijk, B. 

2014 

Norge 

Patientperspektiv  

Ja 

Ja, av den regionala kommittén för medicinsk forskningsetik. 

Syfte Studiens syfte kan delas in i fyra delar:  

• - Att noggrant lyssna på vad patienterna berättar om deras erfarenheter av tvångsmetoder.  

• - Genom kvalitativ analys försöka skilja på hur patienten upplevde tvångsåtgärderna och 

hur de beskriver element som påverkar hur de moraliskt utvärderar sina upplevelser av 

tvång 
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• - Att utöka insikten i vad patienter anser är moraliskt bra med tvång.  

- Att bidra till mer konstruktiv dialog om olika förståelser för tvång.  

Urval Inget tydligt urval beskrevs i studien. Deltagarna valdes ut genom att de utsatts för tvång 

under vårdtillfället.   

Datainsamling 

 

Datainsamling gjordes genom observationer under 7 månader (213 timmar) och 

diskussioner med vårdpersonal samt individuella intervjuer med 5 patienter. En intervju 

hölls i efterhand där patienten fick berätta om sina upplevelser ur ett retrospektivt 

perspektiv. Artikeln fokuserade främst på de individuella intervjuerna. Ett induktivt 

tillvägagångssätt tillämpades, vilket innebar att patienterna skulle prata fritt om sina 

erfarenheter. Intervjuerna spelades in och omvandlades till text.   

Metod/analys Data analyserades genom en kombination av intuition och strukturerad metod i form av 

tematisk analys. Intuition metoden innebar att fritt läsa texterna utan någon speciell 

analysteknik, vilket var ett sätt att få förståelse för innehållet.   

Resultat Resultatet presenteras i tre huvudteman av reaktioner erhållna ur erfarenheter av tvång:  

• Godkänna och acceptera 

• Slåss eller motstå  

• Avgå  
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Bilaga 4: Tabell över förekomst av vetenskapliga artiklar i resultatet  

 

Huvudkategorier och underkategorier 

 

Återfinns i följande vetenskapliga 

artiklar 

Att leva i ovisshet och rädsla 

- Informationsbrist 

- Rädsla, hjälplöshet och sårbarhet 

 

1,2,3,5,6,7 

3,4,5,6 

Att inte bli respekterad 

- Brist på autonomi och delaktighet 

- Att inte behandlas med värdighet 

 

1,2,3,5,6,7 

2,4,5,6 

Upplevelser relaterade till vårdpersonal 

- Negativa upplevelser  

- Positiva upplevelser 

 

1,2,3,5,6 

1,2,3,4,5,6,7 

Att få skydd och förståelse  1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 


