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Sammanfattning   

Bakgrund: Svensk sjukvård skall grundas på och utföras med största respekt för 

patientens autonomi och integritet. Det finns dock undantag i den svenska lagen där det 

gäller andra regler, och detta är inom psykiatrisk vård. Där kan det förekomma vård 

som strider mot patientens egen vilja, så kallad tvångsvård. Denna lag har tillkommit 

för att skydda patienten själv och övriga personer i samhället. Tvångsvård kan bli 

aktuellt då patienten befinner sig i ett tillstånd där hen kan vara en fara för sig själv eller 

andra. Här träder Lagen om Psykiatrisk tvångsvård (LPT) in och berättigar ett 

omhändertagande av individen. De patienter som är vanligt förekommande i 

tvångsvården är patienter som befinner sig i en psykos, eller har en djup depression.  
 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa 

patienters och sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av tvång i den psykiatriska 

vården 

 

Metod: Författarna har gjort en litteraturöversikt, innehållande vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna som studerats är samtliga från Europa med undantag för en artikel som är 

från Canada. Samtliga artiklar är publicerade på 2000-talet. Artiklarna är hämtade från 

databaserna Cinahl Complete. Artiklarna är analyserade och har bearbetats av 

författarna. Som teoretisk referensram har författarna utgått från Antonovskys teori 

KASAM och dess tre huvudkomponenter. Uppsatsen är även ledsagad av Friberg 

(2012) som använts för att få struktur i arbetet. 
 

Resultat: I resultatet fann författarna att patienten många gånger upplevde en brist i 

kommunikationen med sjuksköterskan. De upplevde att de förlorade kontrollen då 

sjuksköterskorna vidtog tvångsåtgärder i stället för att kommunicera med patienten. De 

önskade att få bli sedda, att sjuksköterskan skulle ha mera tid till samtal och förståelse. 

Patienten upplevde att sjuksköterskan missbrukade sin maktposition och var 

respektlösa. Trots att sjuksköterskan i flertalet fall upplevdes överreagera kunde en del 

patienter se de positiva effekterna som tvångsvården gett. Sjuksköterskorna i studien 
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tyckte i flertalet studier att det stred mot deras etiska principer att vårda, medicinera 

eller isolera en patient mot dess vilja. Många sjuksköterskor har vittnat om 

självskadebeteenden och suicidförsök hos patienter. 
 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån vetenskapliga artiklar kopplat till 

Antonovskys KASAM tre huvudkomponenter, hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet.  Patienters upplevelse av tvångsåtgärder och sjuksköterskans 

återkommande etiska dilemman var mest framträdande i resultatet som sedan togs upp i 

diskussionen. 
 

Nyckelord: Psykiatrisk vård, psykisk ohälsa, sjuksköterska, tvång, upplevelsen.  
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Abstract 

Background: Swedish health care should be based on and be done with utmost 

respect for the patient's autonomy and integrity. There are exceptions in the Swedish 

law where, for other rules, and this is in psychiatry. Where there may be treatment that 

is against the patient's own will, so-called compulsory. This we have in Sweden to 

protect the patient and other members of society. Compulsory treatment may be 

necessary when the patient is in a state where it is able to understand his own good and 

can be a danger to him self or others. The patients that are common in the compulsory 

treatment are patients who are in a psychosis, or have a deep depression. 
 

Aim: The purpose was to describe patients’ and nurses’ experiences of coercion in 

psychiatric care from a nursing perspective. 
 

Method: The authors have done a literature review, with qualitative approach, 

containing 21 numbers of scientific articles. The articles studied are all from Europe and 

published in the 2000s. The articles are taken from the databases CINAHL Complete. 

Articles are evaluated and have been processed by the authors. As a theoretical 

framework, the authors started from Antonovsky's theory of KASAM and its three main 

components. This study is also accompanied by Friberg (2012) used to obtain the 

structure of the work. 
 

Results: In the result, the authors found that patients often experienced a lack of 

communication with the nurse. They felt that they lost control when the nurses took the 

coercive measures in place to communicate with the patient. They wished to be seen, 

that the nurse would have more time for conversation and understanding. The patient 

felt that the nurse is abusing its position of power and was disrespectful. Although the 

nurse in most cases experienced overreact could some patients see the positive impact 

that compulsory treatment given. The nurses in the study felt in most of the studies that 
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were contrary to their ethical principles to nurture, medicate or isolate a patient against 

their will. Many nurses testify about self-mutilation and suicide attempts. 

 

Discussion: The results were discussed on the basis of scientific articles related to 

Antonovsky's KASAM three main components, manageability, meaningfulness and 

comprehensibility. Patients experience of coercion and nurses recurring ethical 

dilemmas were most prominent in the result which was then taken up in the discussion. 
 

Keywords: Psychiatric care, mental illness, nurse, coercion, experience.  
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1. Inledning 
Vårt intresse för psykiatrisk vård uppkom under den valbara kursen i psykiatri i termin 

fyra på Sjuksköterskeprogrammet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att den psykiska ohälsan är mer utbredd än vad vi trott och att det 

tycks finnas en bristande förståelse för den hos sjuksköterskorna. Den bristande 

kunskapen om psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna på våra VFU placeringar har lett oss 

in på den psykiatriska vården och där vi sedan bestämde oss för att undersöka hur 

sjuksköterskan och patienten upplever utförandet av tvångsåtgärder i den psykiatriska 

slutenvården. Vi vill med denna studie få en förståelse för hur både sjuksköterskor och 

patienter uppfattar den psykiatriska tvångsvården och de tvångsåtgärder som ibland blir 

nödvändiga. 

 

2. Bakgrund  
När en person lider av en allvarlig psykisk störning och anses sakna sjukdomsinsikt, kan 

detta medföra en fara för både individen själv och för allmänheten. Om personen inte 

frivilligt vill medverka till vård, krävs ibland insatser från samhället och sjukvården i 

form av tvångsvård. Detta kan medföra obehag för patient och närstående och vara en 

utmaning för sjuksköterskan. Det kan då krävas att sjuksköterskan måste utföra 

tvångsåtgärder som kan bestå av medicinering, fasthållning och isolering. Men trots 

tvångsvård och tvångsåtgärder måste sjuksköterskan alltid tillämpa ett arbetssätt som 

värnar om individens integritet och autonomi, och alltid sträva efter ett så gott 

samarbete med patienten som möjligt (Svenaeus, 2016)  

 

2.1 Den psykiatriska vårdens historia - relaterat till tvång 
Blume och Sigling (2008) skriver att i alla tider och i alla kulturer har det funnits 

människor med psykisk ohälsa. Historia om psykiskt sjuka människor, hur man 

behandlade och förvarade dem finns i Sverige beskrivet så långt tillbaka som på 

medeltiden. Vårdanstalterna kallades då hospital och Helgeandshus och man vårdade 

fattiga, äldre, kroppsligt och själsligt sjuka, föräldralösa barn och personer med 
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invaliditet. År 1775 bestämdes att hospitalen i första hand skulle vara till för de så 

kallade “dårarna”. Dessa spärrades in för att man skulle skydda övriga invånare i 

samhället för deras galenskaper. Det var alltså inte tal om vård utan bara förvaring av 

personer med psykisk ohälsa. 

    Grönwall och Holgersson (2014) skriver att det var i början på 1800-talet som 

människan började inse att de psykiskt sjuka inte skulle straffas, utan att man faktiskt 

kunde bota dem. Man började då behandla patienterna med olika typer av chock 

upplevelser för att skrämma bort symtom. 1952 kom första läkemedlet, klorpromazin, 

som tycktes lindra psykiska symtom som vanföreställningar och hallucinationer Detta 

var ett stort framsteg i psykiatrin.   

     Blume och Singling (2008) skriver att i Sverige kunde patienten läggas in på 

mentalsjukhus oavsett egen vilja fram till 1967 då Lagen om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall   (LSVP) trädde i kraft. Under 60 och- 70 talet utvecklades 

vården ytterligare och man började inse att psykoterapi och vårdmiljö hade stor 

betydelse för patientens tillfrisknande. Stora omorganiseringar i öppenvården och 

slutenvården samt nya alternativa vårdformer utvecklades. Samhället ville att den 

psykiskt sjuke skulle normaliseras genom att integrera personerna i samhället. Nya 

yrkesgrupper tillsattes där kuratorer och psykologer ingick och nya behandlingsmetoder 

tillämpades.  

     Idag styrs tvångsvården av lagar och jämfört med tidigare är vården 

behandlingsinriktad och integrerad med övrig vård. 1995 kom psykiatrireformen och 

det var här det stiftades lagar om att socialstyrelsen, landstingen och kommunerna har 

ett gemensamt ansvar för att tillgodose alla människors behov och behandla alla 

människor med lika värde. (Grönwall & Holgersson, 2014) 

 

2.2 Vård och tvångsåtgärder 
I dag skriver Socialstyrelsen (1982:736) att enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska all 

vård byggas på självbestämmande och integritet, likaså den psykiatriska vården. 

Tvångsvården i psykiatrisk vård utgör dock ett undantag som regleras inom en särskild 

lagstiftning. Tvångsvården är ett juridiskt begrepp och avser åtgärder som utförs av 
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myndighet mot en person mot dess vilja. I dag styrs den svenska psykiatriska vården av 

lagarna, Lag om psykiatrisk tvångsvård  (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård  (LRV) 

som trädde i kraft 1992. Dessa lagar bygger på att människor med allvarlig psykisk 

sjukdom i vissa tillstånd inte anses vara förmögna att själva bedöma sitt eget bästa.   

 I Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård innebär tvångsvård ett frihetsberövande i 

en människas liv, vilket gör att det därför måste finnas detaljerade regler om när 

tvångsvård får användas och hur det ska gå tillväga. För att tvångsintagning enligt LPT 

ska det av ett vårdintyg framgå att kriterierna för sluten psykiatrisk tvångsvård (LPT) är 

uppfyllda, vilket innebär att:  

● personen lider av allvarlig psykiatrisk störning 

● har oundgängligen ett behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på 

annat sätt än genom intagning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, samt  

● att personen motsätter sig frivillig vård, eller att den till följd av hans eller 

hennes psykiatriska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan 

ges med samtycke. 

Om en person uppfyller kriterierna ovan kan det vara aktuellt med tvångsvård, vilket 

innebär att individen tvångsomhändertas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

En överläkare skriver ett vårdintyg som visar att patienten uppfyller kraven för 

tvångsvård, och patienten kan då antingen vårdas på en allmänpsykiatrisk 

vårdavdelning eller i öppenvården.  

LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) träder i kraft när ett allvarligt brott begås. Polisen 

griper en misstänkt gärningsman, brottsutredning sker, åklagaren väcker åtal och 

domstolen beslutar om en så kallad §7-undersökning av Rättsmedicinalverket. Finner 

utredningen där att personen under tid för utfört brott lidit av allvarlig psykiatrisk 

störning, kan domen i stället för fängelse bli påföljden rättspsykiatrisk vård. Patienten 

vårdas då på en rättspsykiatrisk avdelning. Enligt socialstyrelsen vårdas dagligen cirka 

3000 personer under lagarna LPT och LRV i Sverige. 

   Lagen om psykiatrisk tvångsvård stödjer att man under tvångsvården kan behöva sätta 

in tvångsåtgärder vilket innebär att personen mot sin vilja hålls fastspänd, avskild från 

andra eller medicineras. Men om denna tvångsåtgärd måste pågå mer än åtta timmar 
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måste personalen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg  (IVO). 

Fastspänning får ske kortvarigt vid omedelbar fara för patienten själv eller för annan. 

Vid fastspänning skall vårdpersonal alltid vara närvarande hos patient, men om 

patienten uppvisar ett mycket aggressivt och störande beteende och försvårar vården av 

andra patienter kan det vara möjligt att kortvarigt hållas avskild, det vill säga instängd 

på ett rum under täta kontroller av vårdpersonalen. Det finns inga tydliga riktlinjer för 

när tvångsmedicinering får vidtas. Eftersom varje akut situation kan vara mer eller 

mindre akuta och mer eller mindre farliga är det svårt att definiera i vilka situationer 

tvångsåtgärder och tvångsmedicinering måste tillämpas. Man skall dock alltid i första 

hand överväga andra alternativ, som att erbjuda medicinering, försöka övertala, upprepa 

erbjudandet, ge tidig information om att i fall medicineringen inte kommer att ske 

frivilligt så kommer det att behövas vidta åtgärder som tvångsmedicinering och sen i 

sista hand tvångsinjektion. Men även under krissituationer som vid tvångsmedicinering 

krävs det att personalen utför åtgärden med största respekt för patienten. 

      
2.3 Definition av psykisk ohälsa  
Blume och Singling (2008) skriver att när en människas existens utsätts för hot ökar 

risken för psykisk ohälsa. För en person med ett stort socialt nätverk är risken för att 

drabbas av psykisk ohälsa mindre än vad den är för personer med litet socialt nätverk, 

de senare behöver i större utsträckning professionell hjälp från samhället. De mest 

utsatta riskgrupperna i samhället kan vara missbrukare, arbetslösa, invandrare, barn till 

missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar eller barn som växer upp med våld i hemmet.  

     Enligt Socialstyrelsen (2008:18) är definitionen av ett psykiskt funktionshinder att 

individen på grund av psykisk störning är begränsad i sitt dagliga liv och har så varit 

under en längre period . Detta kan handla om att vilja delta i betydelsefulla aktiviteter i 

sin vardag, men inte klara av detta på grund av sin  psykiska ohälsa. Tidigast ålder för 

att kunna definiera psykisk störning är runt 16 år, då det är svårt att se framtida prognos 

hos barn. Personer som mått psykiskt dåligt, men fått stöd och behandling och därefter 

fungerar i sin vardag räknas inte längre som psykiskt funktionshindrade individer. De 

begrepp som däremot inte ingår i definitionen psykisk störning är demenssjukdomar, 
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utvecklingsstörning, olika typer av missbruk, samt akuta stressreaktioner som är 

övergående. 

    Några vanliga psykiska diagnoser som en sjuksköterska stöter på i sitt arbete i den 

psykiatriska vården är depression, ångestsyndrom, olika typer av ätstörningar, bipolär 

sjukdom, tvångssyndrom och schizofreni. Även en helt i övrigt frisk människa hamna i 

en krissituation där hon tappat kontrollen och uppfyller för tvångsvård (Ottosson & 

Ottosson 2010). 

 

2.4 Förhållningssätt 
Gabrielsson, Looi, Zingmark & Sävenstedt (2014) menar att strävan efter en 

personcentrerad vård med tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkeskategorier 

skapar en större trygghet hos personalen i utmanande situationer som kan uppstå i den 

psykiatriska vården. De anser att sjuksköterskan bör sätta sig in i patientens livsvärld 

och lära känna patienten vilket är en viktig del i deras omvårdnadsarbete. Här är 

kommunikationen en central del i vardagen i arbetet. Det var viktigt att sjuksköterskan 

tar sig tid att lära känna patienten. Att vårda under tvång innebär också en etisk 

problematik (Kontio et.al. 2010). Inte minst handlar det om att personen i fråga kan 

hindras från att utöva sin autonomi (Mohr, 2010). 

 

3. Problemformulering 

I den psykiatriska vården ingår tvångsåtgärder i sjuksköterskans arbete som en del i att 

hjälpa patienten som vårdas. Tvångsåtgärder kan skapa etiska dilemman vilket kan 

påverka sjuksköterskans arbete och vårdrelation till patienten. Utifrån detta vill vi 

undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att utför tvångsåtgärder, men också 

patienternas erfarenheter av att bli tvångsvårdade. Hur upplever sjuksköterskan sitt 

arbete och hur tänker sjuksköterskan kring patienternas rätt till autonomi? Forskning 

pekar på att vårdrelationen är en viktig del i den psykiatriska omvårdnaden. I vilken 

utsträckning påverkar det relationen när tvångsåtgärder blir en del av omvårdnaden? 

Det kan vara en svår balansgång för sjuksköterskan att dels skapa en god vårdrelation 
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med patienten och sedan tvinga individen till behandling och vård som denne inte vill 

vara delaktig i.  

 

4. Syfte/ frågeställning 

Syftet med litteraturöversikten var att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa patienters och 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av tvång i den psykiatriska vården. 

 

5. Teoretisk referensram 

Aron Antonovsky föddes i New York 1923. Han läste medicinsk sociologi vid 

Brooklyn College och doktorerade i sociologi 1955. Han har bland annat forskat om 

mortalitet i olika samhällsklasser (Antonovsky, 2005). I en studie om klimakteriet, 

1970, fann han att kvinnor som befunnit sig i koncentrationsläger i en tredjedel av fallen 

upplevde att deras psykiska hälsa var god. I kontrollgruppen tyckte hälften att deras 

hälsa var god. Antonovsky undrade varför vissa människor, trots många stressorer, ändå 

upplevde livet och tillvaron som meningsfullt. Det här blev startskottet för det han 

senare kallade för KASAM, känsla av sammanhang. I modellen försökte Antonovsky 

förklara varför vissa människor blev sjuka och andra förblev friska genom att titta på 

deras upplevelse av problemhantering. I sin salutogena modell (av latinets salus  som 

betyder hälsa och grekiskans genesis , som betyder ursprung) betonar Antonovsky det 

friska perspektivet, att sätta problemlösning i fokus istället för det patogena perspektivet 

(Antonovsky 2005). beskriver att KASAM består av tre huvudkomponenter, 

hanterbarhet , meningsfullhet  och begriplighet . Begriplighet  avspeglar vilken förmåga 

personen har att förstå vissa händelser, att kunna se på händelser med förnuft och 

struktur till att se händelser som otydliga och kaotiska. En människa med hög känsla av 

sammanhang kan göra även oväntade händelser begripliga, det spelar ingen roll om 

händelsen är positiv eller negativ för den individen. Hanterbarhet  avspeglar hur 

personen upplever att hon eller han kan hantera de olika situationerna och vilka resurser 

personen har för att kunna hantera det. Han delade upp det i inre och yttre resurser. De 

inre resurserna kan handla om en människas tro. De yttre resurserna kan handla i vilken 

miljö individen befinner sig i och vilket stöd som finns hos människor i dess närhet. 
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Meningsfullhet,  som bedöms vara den viktigaste av dessa tre komponenter speglar i 

vilken utsträckning personen känner engagemang och motivation till livet och dess 

händelser detta kan vara att personen känner en utmaning och vill engagera sig till att 

personen känner fullständig meningsfullhet. Delaktighet i det som sker i en persons liv 

är en förutsättning för att man ska kunna se en mening i det som sker i livet. En person 

med hög känsla av sammanhang kommer att hitta mening i de händelser som sker i 

livet. Vi upplever att dessa tre delar är något som berör både patienten och 

sjuksköterskan i det psykiatriska vårdarbetet. Langius-Eklöf (2009) beskriver 

begriplighet som en viktig del i vården. Att människan förstår vad som händer i dennes 

omgivning skapar en känsla av helhet för både patienter och sjuksköterskor. Omvårdnad 

som utgår från KASAM-begreppet hanterbarhet är en god grund för sjuksköterskans i 

sitt arbete för att kunna skapa en god vårdrelation till patient och anhöriga. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för att alla människor är olika och därmed 

hanterar händelser på olika sätt. Även om inte patientens KASAM går att förändra bör 

sjuksköterskan arbeta för att göra situationen så meningsfull och hanterbar för individen 

som det är möjligt.  

Antonovsky menar att KASAM, handlar om att människan har en identitet, den 

börjar utvecklas redan när vi är små barn och är starkt kopplad till de erfarenheter och 

upplevelser som hon sedan får genom livet. Det som patienten bär med sig påverkar hur 

hon känner och hanterar olika situationer i livet. Det är även kopplat till vad som 

upplevs som meningsfullt i livet och de situationer som uppstår. I sjuksköterskans 

arbete är det viktigt att känna en hanterbarhet i de situationer som uppstår i arbetet, här 

kan arbetslivserfarenhet vara en tillgång för sjuksköterskans känsla av hanterbarhet. 

Enligt Langius-Eklöf (2009) innebär detta salutogena perspektiv att sätta hälsa i 

fokus och lägger grunden för omvårdnadsarbetet. Att främja personens hälsa är en 

central del i begreppet. Man utgår från ett helhetsperspektiv där individens uppfattning 

av sitt hälsotillstånd hamnar i fokus. Hur en människa hanterar jobbiga situationer i livet 

är olika men enligt KASAM handlar det om en persons förmåga att anpassa sig till olika 

situationer och påfrestningar.  

6. Metod 
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6.1 Design 

Föreliggande studie är en litteraturöversikt och Friberg (2012) menar att en 

litteraturöversikt innebär en beskrivande överblick av det kunskapsområde som valts ut. 

Detta ska ske genom en kritisk granskning och genomgång av litteratur som är relevant 

för ämnet. Med hjälp av detta kunde vi besvara frågorna utifrån patientperspektiv och 

sjuksköterskeperspektiv. 

6.2 Datainsamling 

Databasen CINAHL complete har använts. Sökorden som vi främst ville använda oss av 

för att få fram vårt resultat var “erfarenheter” och “psykiatri” och dess engelska 

översättningar “experience” och “psychiatric”, men då det blev för många sökträffar på 

dessa ord var vi tvungna att smalna av sökningen med flera ord som kunde beröra tvång 

i psykiatrisk vård. Det slutliga sökorden som vi använde oss av var: “experiences”, 

“psychiatric”, “nurses”, “restraint use”, “coercion”, “ward”, “care”, “locked”, 

“perceptions”, “patient”, “suicide”, “violence”, “physical”, “mental health”, “staff”, 

“acute” och “seclusion” Dessa ord har vi använt i olika kombinationer för att få fram 

rätt artiklar. För att få fram de mest aktuella artiklarna avgränsas vårt sökande 

tidsmässigt. Artiklarna har begränsats till 2000-talet då vi inte ville använda för gammal 

forskning i vårt arbete. Artiklarna var vetenskapligt och etiskt granskade och hade ett 

syfte som passade till vår uppsats. Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Efter att ha 

läst sammanfattningar och gjort ett första urval läste vi sedan hela artiklarna, för att 

sedan välja ut de som var mest relevanta för vårt syfte med uppsatsen. Vi har även 

använt oss av Friberg (2012) för upplägg och vägledning i uppsatsskrivande. Vi har 

skrivit på varsitt håll för att sedan sammanställa texten och tillsammans ta fram det mest 

relevanta för vår litteraturöversikt. 
 

6.3 Dataanalys 
För korrekt förståelse översattes artiklarna till svenska, lästes och sedan diskuterades 

tillsammans. Vi har läst artiklarnas sammanfattning, för att sedan göra ett urval av de 

artiklar som vi upplevde passade bäst för vårt resultat och syfte uppsatsen. Artiklarna vi 

använt oss av kodades i olika färger för att på ett lättöverskådligt sätt kunna analysera 
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dem, detta för att kunna sammanställa vårt resultat och vår diskussion. Nyttan med 

denna studie är att belysa detta ämne då det inte talas så mycket om patientens och 

sjuksköterskans erfarenheter av tvångsåtgärder i psykiatrisk vård.  
 

7. Forskningsetiska överväganden  
De artiklar vi använt oss av har varit etiskt granskade. För att inte misstolka de valda 

artiklarna har var och en av författarna översatt och tolkat texten. Därefter diskuterades 

gemensamt hur texterna hade tolkats. Rydberg (2003) beskriver att göra gott principen 

handlar om att sträva efter att göra gott och inte skada. Att inte skada principen handlar 

om att välja det handlingsalternativ som orsakar minst skada för individen och med 

största respekt för människans autonomi.  

 

8. Resultat 

Ur våra valda artiklar framkom patienters och sjuksköterskors upplevelser av 

tvångsvården som vi sedan sammanfattade i fem olika teman. Sjuksköterskans 

upplevelse av arbetsmiljön,  Ett nödvändigt ont, Att få bli sedd - en fråga om tid, behov 

av att kunna först och hantera  och Sjuksköterskans etiska problematik.  

8.1 Sjuksköterskans upplevelse av arbetsmiljön  
Johansson, Skärsäter och Danielsson (2012) belyser sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning. Sjuksköterskorna ansåg att det var en tuff 

arbetsmiljö med allvarligt psykiskt sjuka patienter, där tvångsåtgärder var vanligt 

förekommande. De beskriver att problem med stress, utbrändhet och missnöje var 

vanligt hos vårdpersonalen. För att tvångsvården skulle fungera bra ansåg 

sjuksköterskorna att de borde arbeta mer nära patienten och lägga tonvikt på samtal, 

stöd och främja självbestämmande.  

   Enligt Johansson, Skärsäter och Danielsson (2006) ansåg sjuksköterskorna att 

patienters delaktighet i vården var viktig och vårdmiljön var av betydelse för både 

sjuksköterskor och patienter. 
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Enligt Stevenson, Jack, O`Mara och Legris (2015) uttalar sjuksköterskornas i deras 

studie att våld och hot förväntades accepteras som en del i arbetet inom den psykiatriska 

vården. Ibland rapporterades det inte ens vidare. Vanligast förekommande var verbala 

hot från patienter riktade mot sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i studien ansåg att när 

man arbetar i den psykiatriska vården så kan man förvänta sig att det förekommer våld, 

och detta inte bara i samband med tvångsåtgärder. Däremot tyckte samtliga 

sjuksköterskor att det var oacceptabelt att bli utsatta för våld på arbetet.  

Marangos-Frost och Wells (2000) skriver att annat som visade sig vara viktigt för 

såväl personal som patienter, var att prata om situationer med tvångsåtgärder i 

efterhand. Då kunde personalen ventilera sina känslor och diskutera varför det blev på 

det sättet och vad som kunde gjorts annorlunda. Sjuksköterskorna beskrev också vikten 

av ett gott samarbete i personalgruppen, då det kunde uppstå väldigt krävande 

situationer.  

Keser Özcan, Bilgin, Akin och Boyacioglu (2015) uttalar sjuksköterskornas tidsbrist 

som ett problem, i synnerhet om det var flera patienter som behöver samtala samtidigt. 

Detta menade sjuksköterskorna skapade en svår situation för dem själva.  

  Johansson, Skärsäter och Danielsson (2006) visade att även stress och missnöje hos 

sjuksköterskan påverkar patienten negativt. Sjuksköterskorna önskade en lugnare miljö 

och ville känna att de kunde hantera aggressiva situationer och tvångsåtgärder på ett 

relevant sätt. Sjuksköterskorna menade också att avdelningen och den miljö som 

patienterna vårdas i bör utgöra en trygghet samt lugn och ro då stress och missnöje hos 

sjuksköterskan påverkar patienten negativ. 

   

8.2 Ett nödvändigt ont  

Enligt Meehan et al. (2003) uttryckte sjuksköterskan att patienten upplever 

tvångsåtgärder som kränkande, men att de även hade en förståelse för att det ibland var 

oundvikligt för sjuksköterskan att vidta dessa åtgärder i våldsamma situationer.  

I en studie av Terkelsen och Larsen (2016) menade sjuksköterskorna att tvångsåtgärder 

som fasthållning och isolering var en nödvändig åtgärd för att skydda patienter och 

personal, men att det nästa alltid till en början leder till mer aggression och frustration 
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hos patienten. Sjuksköterskorna ansåg att det var ett etiskt dilemma som det ofta stod 

inför.  

Enligt Olofsson och Norberg (2001) upplevdes tvångsåtgärder ofta som konfliktfyllt för 

sjuksköterskan då deras vilja att göra gott krockar med känslan av att inte göra gott, 

detta medförde att det blir svårt för sjuksköterskan att se alternativa lösningar. 

Sjuksköterskorna kände ett obehag inför att utföra tvångsåtgärder vilket gör att de kände 

ett behov av att skydda och hjälpa patienten genom att utföra tvångsåtgärderna på ett så 

humant sätt som möjligt. 

    Sjuksköterskorna i Marangos-Frost och Wells (2000) studie menade att fasthållning 

och isolering var vanligt förekommande på den låsta psykiatriska avdelningen. 

Sjuksköterskorna i studien uppskattade inte själva sitt eget handlande, men uppgav att 

de många gånger var tvungna att vidta dessa åtgärder. Det som stred mot deras etiska 

principer var just att hålla fast och avskilja patienterna mot deras egen vilja. De sa att de 

måste agera med fasthållning eller isolering för att det inte ska utgöra direkt fara för 

personalen, sig själva eller för de andra intagna patienterna. En sjuksköterska berättade 

om ett tillfälle när de vidtagit åtgärder som isolering. När hon kom in i rummet för att 

titta till patienten, så hade denne hängt upp en snara i taket som hon skulle hänga sig i. 

Här menade sjuksköterskorna att de skulle behöva ha mer personal, så att de kan ha 

ständig övervakning på de patienter som de isolerade. De önskade även att mer personal 

på avdelningen skulle finnas för att man ska kunna ge de patienter som är i behov av tid 

och samtal den uppmärksamhet som de är i behov av. Sjuksköterskorna i 

Marangos-Frost och Wells (2000) studie menade att de patienter som blir akut isolerade 

eller fysiskt begränsade på annat sätt är i en väldigt utsatt situation och likaså 

personalen. En annan sjuksköterska vittnade om att efter att akut ha isolerat en 

psykotisk patient fanns denne senare svårt skallskadad. Det visade sig att patienten 

under isoleringen stått och slagit huvudet mot väggen. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev dilemmat i stora drag som att antingen så får patienterna löpa amok på 

avdelningen och utgöra fara för alla eller så får man vidta åtgärder som att låsa in dem 

eller på annat sätt fysiskt begränsa dem och då är risken att man senare hittar patienten 

hängd eller svårt skallskadad på rummet.  
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Meehan, Bergen och Fjeldsoe (2003) fann i sin studie att patienterna kunde uppleva 

fasthållning och isolering som en rutin insats. Patienterna menade att det kommer in på 

en vårdavdelning för psykiatrisk vård och då upplever de att sjuksköterskorna tar för 

givet att tvångsåtgärder ska behöva vidtas, fast det egentligen skulle räcka med lite tid, 

omtanke och ödmjukhet för att patienterna ska vara mer samarbetsvilliga och med det 

frivilligt gå med på den behandling och åtgärder som sjuksköterskorna vill uppnå. 

Patienterna beskrev fasthållning och isolering som ett övergrepp mot integriteten och 

den mänskliga rättigheten om självbestämmande och autonomi. Fasthållning och 

isolering används flitigt på vårdavdelningen och kändes som en rutin insats då 

situationen blev lite orolig. Patienterna menade att fasthållning och isolering i många 

fall kan undvikas genom att sjuksköterskor ändrar sitt arbetssätt och inte använder sig 

av maktmissbruk. Patienterna ville att sjuksköterskan skulle ha en mer lugnande 

inverkan genom ett annat arbetssätt, så skulle patienten även bli lugnare, vilket i sin tur 

skulle leda till att tvångsåtgärder som fasthållning och isolering i vissa fall inte skulle 

vara nödvändiga. Men trots att patienterna ibland ansåg att fasthållning och isolering 

var ett maktmissbruk sjuksköterskorna använde sig av och något som kunnat undvikas, 

ansågs det av patienterna som en nödvändig handling för att sjuksköterskan och andra 

vårdare ska kunna ta kontroll över situationen och garantera patienten, sig själva och 

andra patienters säkerhet.  

     Även Keser Özcan et al. (2015) skriver att patienterna upplevde att de ville bli sedda 

av sjuksköterskan och att detta kanske skulle kunnat förhindra situationer med 

tvångsåtgärder. Tvångsmedicinering som tvångsmedel är det den tvångsåtgärd som 

föredrogs av sjuksköterskan.  

    Enligt Olofsson och Norberg (2001) upplevdes tvångsåtgärder som stressande och 

kränkande för patienten men mänsklig närhet gör att patienter kan känna sig lite lugnare 

i situationen. 

         

8.3 Att få bli sedd, en fråga om tid 
Bonner, Lowe, Rawcliffe och Wellman (2002) beskriver att det fanns önskemål från 

patienter att det skulle finnas mer vårdpersonal på avdelningen och att de är mer 
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tillgängliga för tid till samtal, detta menar patienterna kan ha en lugnande inverkan i 

samband med tvångsvård.  

  Stenhouse (2011) skriver att patienter upplevde sjuksköterskor som frånvarande och 

spenderade allt för mycket tid med administrativa uppgifter istället för omvårdnad. 

Sjuksköterskans uppgift verkade enligt patienterna snarare vara att driva 

vårdavdelningen än att ägna sig åt patientens behov av omvårdnad och samtal.  

8.4 Behov av att kunna förstå och hantera   

Enligt Bohan och Doyle (2008) som gjort en studie på en akut psykiatrisk enhet på 

Irland, är det vanligt att sjuksköterskor någon gång under sin karriär får vara med om att 

en patient tar sitt liv eller försöker ta sitt liv inne på avdelningen. Detta beskrivs av 

deltagande sjuksköterskor som väldigt chockerande, frustrerande och många känner 

ilska, rädsla, skuld och skam. Flertalet sjuksköterskor upplevde sömnstörningar efter 

dessa incidenter. Många beskrev ett behov av stödjande samtal efter en sådan händelse 

för att få ventilera sina känslor, och detta bör ske så snart som möjligt efter en incident. 

Man upplevde även stödet av kollegor som viktigt. Sjuksköterskorna kände även att 

vissa familjemedlemmar kunde ta ut sin ilska på personalen när en anhörig försökt eller 

lyckats ta sitt liv, vilket ofta medförde en känsla av skam hos sjuksköterskan.  

  En förekommande åtgärd som både Sjuksköterskor och patienter berättar om enligt 

Bonner et al. (2002) handlar om fastspänning och bältesläggning. Sjuksköterskor och 

patienter beskrev att det kunde väcka traumatiska minnen till liv hos båda parter. 

Minnena kunde handla om övergrepp och våldtäkter som individen varit med om och 

som skapade ett stort obehag hos såväl patient som sjuksköterska.  

   Marangos-Frost och Wells (2000) visar att även patienter behöver få möjlighet att 

samtala om händelser som uppstått med tvångsåtgärder. Detta för att få en förståelse för 

situationen och känna en begriplighet av den uppstådda situationen som därmed kan 

leda till att patienten upplever känsla av hanterbarhet. De beskriver vidare att i den 

psykiatriska akutsjukvården ansåg sjuksköterskorna att de möter mycket sjuka personer 

som kan vara aggressiva, stressade och frustrerade över att vårdas mot sin vilja. 

Sjuksköterskorna beskriver också i denna studie vikten av ett gott samarbete i 

personalgruppen, då det kan uppstå väldigt krävande situationer. 
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8.5 Sjuksköterskans etiska problematik 

Enligt Lind et al. (2004) som gjorde en studie i Finland angående etiskt tankesätt om 

tvångsmedicinering och tvångsåtgärder visade studien att etiskt tänkande hos 

sjuksköterskorna skiljde sig mellan män och kvinnor. De kvinnliga sjuksköterskorna i 

studien såg en större etisk problematik med tvångsåtgärder medan männen såg det mer 

som en nödvändig åtgärd. Det visade sig även att tvångsmedicinering var den form av 

tvångsåtgärd som ansågs vara jobbigast för sjuksköterskorna att utföra ur ett etiskt 

perspektiv. Sjuksköterskorna såg även en etisk problematik gällande att lägga patienten 

i bälte samt att avskilja individer. Det framkom även att det behövs mer undervisning i 

etik i finska sjuksköterskeutbildningar samt att Finland arbetar med att förbättra 

patienternas rättigheter i den psykiatriska vården. 

  När det gäller alternativ  till tvångsmedicinering, menar Jarrett, Bowers och Simpson 

(2008) att patienter ofta ser alternativ till tvångsmedicinering till exempel övertalning 

och kommunikation. Sjuksköterskor ser många gånger inte detta som en hållbar lösning 

då de ser detta som en kortsiktig lösning. I slutändan blir situationen ändå många gånger 

hanterad med tvångsmedicinering eller andra tvångsåtgärder. 

   Stevenson et al. (2015) bekräftar i deras studie att våld och tvångsåtgärder skulle 

kunna minskas genom att erbjuda personalen fortlöpande utbildningar i 

konflikthantering och efter varje incident ha ett stödjande samtal med personalgruppen. 

Genom ett tätare samarbete och med välutbildad personal skulle de akuta insatserna 

kunna minska. Det visade även att sjuksköterskan i studien som arbetade inom 

psykiatrisk vård har ett behov av stöd efter våldsamma incidenter med tvångsåtgärder 

för att själv kunna bibehålla sin psykiska hälsa.  

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av tolv vetenskapliga artiklar som hittats via sökningar i databasen 

CINAHL complete. Vi har begränsat oss till huvudsakligen europeisk forskning för att 

komma så nära svensk vård som möjligt. Samtliga artiklar var kvalitativa, samt utgick 
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från vårdvetenskapligt perspektiv och belyser den psykiatriska vården utifrån 

sjuksköterskors och patienters erfarenheter. Författarna har använt sig av ett 

översättningsprogram då samtliga artiklar var skrivna på engelska. Dock med en viss 

försiktighet för att undvika feltolkningar. Tanken med studien var att vi från början ville 

belysa den svenska sjuksköterskans och patientens upplevelse av tvångsvården, men i 

brist på svensk relevant forskning breddade vi sökningarna till Europa, vilket gav oss ett 

större urval artiklar. De första sökningarna som gjordes utfördes med sökord som gav 

stor bredd, som vi sedan specificerade och kombinerade för att smalna av träffarna som 

ledde till relevant resultat. Vi har använt oss av Antonovskys teoretiska perspektiv 

KASAM för att på det viset kunna koppla detta till sjuksköterskans arbete i psykiatrisk 

tvångsvård. Detta har vi gjort genom att studera deras texter och kopplat ihop 

sjuksköterskornas och patienternas upplevelser hur de själva ser på situationen och 

deras egna förslag till förbättringar. Vi har försökt begränsa våra sökningar till 

Europeisk forskning som vi beskrivit ovan, för att komma så nära Svensk sjukvård som 

möjligt, men vi hittade även en artikel från Turkiet som vi tog med, vilket kan vara en 

svaghet då vi inte vet hur stora skillnader det är på den psykiatriska vården i Turkiet och 

Sverige vilket kan vara missvisande i resultatet. 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ur ett omvårdnadsperspektiv belysa sjuksköterskors och 

patienters upplevelse av psykiatrisk tvångsvård. Det framkom i vår studie att 

upplevelsen av tvångsåtgärder är snarlik både för patienter och sjuksköterskor. Vårt 

resultat visar att sjuksköterskorna vill arbeta närmare patienterna och att det är viktigt 

med stöd för att främja autonomi och delaktighet.  

   Antonovsky (2005) menar att hanterbarhet är viktig för både patientens och 

sjuksköterskans meningsskapande. Om man inte lyckas skapa mening så blir situationen 

övermäktig, vilket skapar passivitet och en känsla av att inte vara delaktig. 

Meningsskapandet är centralt, särskilt när arbetsmiljön är krävande och skapar stress. ‘ 

    I våra valda resultatartiklar ser vi just hur brist på mening kan skapa utbrändhet och 

missnöje hos sjuksköterskorna.  
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   Edvardsson och Wijk (2009) beskriver också hur stor inverkan vårdmiljön har på vår 

fysiska och psykosociala hälsa och hur detta kan knytas ihop med sjuksköterskans 

funktion. Utformningen av den fysiska vårdmiljön ska anpassas så att miljön, oavsett 

var och varför man vårdas, ska utgöra en trygghet med känsla av gemenskap och 

samspel med den vård och omsorg som patienten är där för att få. Miljön ska ha en jämn 

balans mellan att kunna ge patienten en känsla av gemenskap och trygghet samtidigt 

som den ska kunna inge ett lugn med viss avskildhet. En viktig utformning av 

vårdmiljön på en psykiatrisk vårdavdelning är att den är anpassad på ett sätt som inte 

kan vara till skada för patienten eller att patienten ska kunna använda möbler eller annan 

inredning till att skada sig själv eller andra. Enligt vårt resultat upplever 

sjuksköterskorna att det finns en förväntan att sjuksköterskan ska acceptera våld och hot 

som en del av arbetsmiljön, samtidigt som de själva tycker att det är oacceptabelt. 

Johansson et al. (2013) diskuterar i sin studie att miljön på en låst psykiatrisk avdelning 

är enkel, möblerna är fastskruvade i golvet, växter och annan stämningshöjande 

inredning är sällsynt. Detta för att det inte ska finnas material att ta till för att kunna 

skada sig själv eller andra på avdelningen (Edwardsson & Wijk, 2009).  

    Vårt resultat visar att det är viktigt för både sjuksköterskor och patienter att få tala om 

sina känslor kring tvångsåtgärder, särskilt eftersom tydlig information om åtgärder ger 

större motivation till samarbete. Bristande kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter upplevs som oroande då det ger en känsla av förvirring och kontrollförlust 

(Sibitz, Scheutz, Lakeman, Schrank, Schaffer och Amering, 2011). 

Vår undersökning visar att stress och missnöje hos sjuksköterskan påverkar patienten 

negativt. Antonovsky (2005) menar att en övermäktig situation skapar en låg känsla av 

sammanhang. En lugnare miljö för patienten skapar trygghet och minskar risken för 

aggressiva situationer.  

Bonner et al. (2002) skriver att patienterna uttalar en önskan om att det skulle finnas 

mer personal på plats, detta skulle göra att det finns mer tid för personalen att se 

patienten och dess behov. Personalen skulle kunna ägna mer tid till samtal och närhet 

vilket i sin tur skulle ge en lugnande effekt på patienterna och tvångsåtgärderna skulle 

minska. Fördelen med en starkare och högre bemannad personalgrupp på avdelningen 
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skulle, efter en eventuell krävande situation, kunna ge större möjlighet till att efter en 

incident kunna ha mer tid till eftertanke och reflektion om situationen både inom 

personalgruppen samt mellan personal och patient. Att arbeta miljöterapeutiskt innebär 

att använda det dagliga livets aktiviteter på ett naturligt sätt. Aktiviteter riktar sig till att 

ge utrymme för personlig omvårdnad och social utveckling. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i patientens tillfrisknande och dess arbete måste styras av patientens behov av 

stöd i det vardagliga livet.  

Även Stenhouse (2010) menar att patienterna upplevde att sjuksköterskan hade för 

lite tid för personlig kontakt på vårdavdelningen och att detta ledde till frustration hos 

patienter som hade behov av att bli sedda.  

Enligt Antonovskys (2005) sätt att se på hanterbarhet innebär det att både patient och 

sjuksköterska upplever att de inte har tillräckliga resurser till sitt förfogande för att möta 

olika situationer på ett tillfredsställande sätt.  

    Meehan et al. (2003)skriver att: för att patienten ska kunna förstå och hantera 

situationen så måste patienten först kunna begripa situationen och isolering ger tid och 

möjlighet för patienten att begripa sin egen situation. Att avgränsas från andra patienter 

och vårdpersonal, att få egen tid till eftertanke, ger en möjlighet för patienten till att 

själv bilda en förståelse och hanterbarhet.  

   Bättre kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten före, under och efter 

isoleringen kan minska den negativa effekten och vår studie visar också att 

sjuksköterskorna såg tvångsåtgärder som en nödvändig åtgärd för att skydda patienter 

och personal (Terkelsen & Larsen, 2016). 

Tvångsåtgärder med fysiska begränsningar är något som enligt resultatet är vanligt 

förekommande i sjuksköterskans arbete på en psykiatrisk avdelning. För 

sjuksköterskorna i vår undersökning sågs tvångsåtgärderna visserligen som något 

negativt av sjuksköterskorna, men samtidigt som något nödvändigt. Framförallt såg 

sjuksköterskorna det som ett etiskt problem. Det som ändå tvingade fram dessa åtgärder 

var att patienterna i många stycken utgjorde ett hot både mot sig själva och personalen.  

     Ett av arbetsmiljöproblemen beskriver Marangos-Frost och Wells (2000); Bonner et 

al. (2002) som att sjuksköterskorna kände sig många gånger underbemannade, det fanns 
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en påtaglig tidsbrist där det uttrycktes i undersökningen ett behov av mer personal, 

framförallt vid tillfällen som övervakning av isolerade patienter men också för att kunna 

ge patienterna mer tid till stödjande samtal. Sjuksköterskorna i Bonner et al.(2002) säger 

då att tvångsmedicinering ofta blivit den enklaste lösningen för sjuksköterskan trots att 

just tvångsmedicinering och bältesläggning, av sjuksköterskorna i vår studie upplevs 

som ett etiskt problem.  

Att det finns ett element av kränkning i detta är tydligt i vår studie, men det är samtidigt 

också tydligt hur mänsklig närhet oftast lugnar ned situationen (Olofsson & Norberg, 

2001).  

  Ur en av artiklarna kunde vi se att patienterna uttryckte att sjuksköterskorna många 

gånger var frånvarande och ägnade allt för mycket tid åt administrativa uppgifter istället 

för att bemöta patienternas behov (Stenhouse, 2011).  

   Johansson et al. (2006) menar att det finns en obalans i maktutövandet i den 

psykiatriska vården, då patienterna kände sig kontrollerade och upplevde att personalen 

använder alla medel för att kontrollera patienterna. Det kunde handla om regler, tvång 

och rutiner som skapades för att få ett övertag om patienten. Detta skapade en känsla av 

underläge hos individen, vilket hade en negativ inverkan på patienterna och deras vård.  

  Det är ur artiklarna läst uppenbart att våld och tvångsåtgärder skulle kunna minskas om 

personalen var bättre utbildad och erbjuds fortlöpande utbildningar i konflikthantering 

och att stödjande samtal skulle ingå efter incidenter (Lind et al, 2004; Bonner et al. 

2002; Johansson et al.2006; Terkelsen & Larsen, 2016).  

   För patienterna handlar det naturligtvis inte bara om vårdmiljö, eftersom de många 

gånger bär på traumatiska minnen och upplevelser som riskerar att förvärras genom 

tvångsbehandling (Bonner et al, 2002). Vi anser därför också att det är viktigt att 

vårdpersonalen förmår bemöta patienterna likvärdigt och på ett adekvat sätt hantera 

deras behov av vård. 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008); Marangos-Frost et al. (2000) redovisade 

att sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med rehabilitering och behandling av 

patienterna i den psykiatriska vården, men attityder hos vårdpersonal kring de olika 

psykiska diagnoserna skiljer sig åt. Generellt sett har vårdpersonalen en positiv bild av 
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möjligheten till återhämtning för patienterna. Det finns dock undantag - vårdpersonalen 

intar en betydligt mycket mer negativ attityd mot framförallt schizofreni- och 

missbrukspatienter. De menar att ett skäl till detta är att det inte sällan visas en 

aggression från de patienter och särskilt patienter med schizofreni, dessa patienter ses 

som oförutsägbara och farliga. Det upplevs som frustrerande för vårdpersonalen att 

behöva hantera mycket sjuka människor som kan vara aggressiva och upprörda, och 

som dessutom många gånger vårdas mot sin vilja.  

Att det finns välutbildad personal, som samarbetar, är i krävande situationer särskilt 

viktigt. Och det är efter sådana händelser särskilt viktigt att få låta både vårdpersonal 

och patienter samtala om vad som skett (Marangos et al, 2000). 

   Relationer mellan patienter och personal bygger på förtroende och tillit. För 

sjuksköterskorna i Haglund et al. (2003) kan dessa relationer ibland vara en utmaning. 

Vikten av en god dialog är förutsättningen för samarbete, patienten vill känna autonomi, 

delaktighet och ha ett öppnare förhållningssätt från vårdpersonalen, men det är förstås 

inte alltid möjligt. Detta är särskilt fallet när patienterna är känslomässigt instabila och 

är misstänksamma och avvisande. Då krävs det att sjuksköterskan har förmåga att vinna 

patientens förtroende och skapa en relation till patienten.  

   En stor och viktig del av omvårdnaden handlar om att just ta sig tid och lära känna 

patienten, att i lugn och ro sitta och samtala med individen för att kunna se patienten 

bakom diagnosen, och på detta vis skapa en vårdrelation, något som kräver både 

tålamod, intresse och ett långsiktigt förhållningssätt (Salzmann-Eriksson, Rydlo, & 

Wiklund-Gustin, 2016).  

   Robertz och Rudolfsson (2016) har tittat på alternativa behandlingsmetoder. De menar 

att det är viktigt att försöka möta de fysiska, sociala och psykologiska behoven hos 

patienten. Massage och taktil massage ses av många som ett bra alternativ, dels som 

enskild behandling och dels som komplement till andra behandlingsmetoder. Även om 

den verbala psykoterapin är den vanligaste förekomna terapiformen i Sverige så har 

sjuksköterskorna sett att kompletterande behandling med icke-farmakologisk 

behandling haft väldigt god effekt på ångest, oro och depression hos både vuxna och 

barn. Hos barn och ungdomar har sjuksköterskorna även sett att alternativ behandling 
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med massage har gett en långvarig effekt av minskad aggression, och lett till minskat 

självskadebeteende. Massage har man sett kan fördjupa den ömsesidiga förståelsen 

mellan patient och sjuksköterska, något som kan bidra till att skapa den trygghet, 

harmoni och välbefinnande och reducera antalet situationer där tvångsåtgärder måste 

vidtas . Sammanfattningsvis upplever vi att vi omedvetet förväntar oss en högre tolerans 

hos de sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin. Vi kan relatera våra egna 

uppfattningar och förväntningar om sjuksköterskans tolerans till studien av Bonner et al. 

(2002).  

Vi har sett att för sjuksköterskans del kan känslan av hanterbarhet innebära att få 

möjlighet till att få stödjande samtal efter påfrestande händelser. Syftet med samtalen 

kan också vara att minska det ansvar som sjuksköterskorna beskriver att de tar på sig. 

Det behövs samtal för att få möjlighet att reflektera kring vad som skulle kunnat göras 

annorlunda. 

 

10. Kliniska implikationer   
Vi vill med vår litteraturöversikt visa patienters och sjuksköterskors upplevelse av 

slutenvården och de tvångsåtgärder som ingår i arbetet för sjuksköterskan. Vi finner det 

intressant att ställa sjuksköterskans perspektiv mot patientens perspektiv för att få en 

större inblick i vilka tankar och känslor som finns kring ämnet ur bådas perspektiv, samt 

hur vården upplevs från båda håll. Vi vill även visa vikten av en god vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten som vi, genom denna litteraturöversikt, sett som det 

centrala i psykiatrisk vård. Vi kunde se att det inte finns så mycket ny forskning inom 

ämnet då det flesta artiklar vi hittade var publicerade innan år 2010. Vi kan se att mer 

forskning bör göras, då det kan vara bra att förstå konsekvenserna av tvångsåtgärder för 

såväl sjuksköterska som patient, då vår studie visat att båda påverkas negativt av dessa.  

 

11. Förslag till fortsatt forskning 

Idag finns det tidigare forskning om patientens och sjuksköterskans uppfattning om 

tvångsvård och tvångsåtgärder, men inte så mycket ny forskning från de senaste fem 

åren. En beskrivning av patientens subjektiva upplevelse är tydlig och genomgående. 
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Samma sak gäller forskning om sjuksköterskors subjektiva uppfattning av 

tvångsåtgärder där etiska dilemman hamnar i fokus. Fortsatt forskning skulle kunna 

inriktas på hur vi man kan gå tillväga för att öka förståelsen för varandra hos båda parter 

och hur man kan arbeta fram en mer respektfull och mer autonom psykiatrisk vård. 

 Sjuksköterskorna som arbetar i psykiatrin skulle behöva ha en bättre insikt och 

förståelse för hur patienten upplever omvårdnaden med dess tvångsåtgärder och vilka 

förändringar i arbetssättet de skulle kunna tillämpa för att få patienten mer delaktig och 

samarbetsvillig. Patienten i sin tur skulle kunna få en ökad förståelse för varför 

tvångsåtgärder ibland behöver vidtas 

 

12. Slutsats  

Resultatet av vår litteraturöversikt har visat på vikten av en god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient. Genomgående i resultatet kan man se att tvångsåtgärder 

skapar etiska dilemman hos sjuksköterskan och hos patienterna upplevs 

tvångsåtgärderna som övergrepp där de inte alltid förstår varför dessa åtgärder sätts in. 

Vi har även sett att patienterna i vår uppsats önskar en bättre kommunikation och mer 

mänsklig kontakt där sjuksköterskan tar sig tid för sina patienter och att 

kommunikationen är en viktig del i vårdandet. Patienterna upplever inte sällan att 

sjuksköterskan missbrukar sin maktposition istället för att försöka sätta sig in i 

patientens situation, och försöka få patienten att förstå vad som händer och med detta få 

patienten att medverka till vård för att undvika tvång. Vi vill med detta att personal som 

arbetar i psykiatrisk vård ska få kunskap om vikten av att ta sig tid för patienterna, 

samtalet och bemötandets viktiga del i vårdandet. Vi vill även att patienter i psykiatrisk 

vård ska få en ökad förståelse för sjuksköterskans arbete och om dennes egen negativa 

upplevelse av att utföra tvångsåtgärder och den etiska stress som detta medför.  

 

 

 

 

 

28 



 

  
 
 

 

Referensförteckning 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium.  (2.uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 
 

Blume, B., & Sigling, I.-L. (2008). Psykiatrins ABC . (3.uppl.) Stockholm: Liber.  
 

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). Attitudes toward people with 
mental illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and 
somatic care. Nordic College of Caring Science,  22; 170-177. Hämtad från 
databasen CINAHL Complete. 

 

*Bohan, F. & Doyle, L. (2008) Nurses experiences of patient suicide and suicide 
attempts in an acute unit. Staff welfare vol 11 no 5.  Hämtad från databasen 
CINAHL Complete. 

 

*Bonner, G., Lowe, T. Rawcliffe, D. & Wellman, N. (2002) Trauma for all: a pilot 
study of the subjective experience of physical restraint for mental health 
inpatients and staff in UK. Journal of psychiatric and mental health nursing, 9, 
465-473.  Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 

Edwardsson, D., & Wijk, H. (2009). Omgivningens betydelse för hälsa och vård. I A.-K.  
Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa  (s. 
173-201). Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten  (s. 133-144). Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Gabrielsson, S., Looi, G-M., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the 
patient as decision-making power: staff members´perceptions of 
interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient 
care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 , 784-792. doi: 
10.1111/SCS.12111 

 

Gault, I. (2009). Service-users and carer perspectives on compliance and compulsory 
treatment in community mental health services. Health and Social Care in the 
Community,  17 (5), 504-513. Hämtad från databasen CINAHL complete. 

Graneheim, U. H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
education Today , 24 (2), 105-112. Hämtad från databasen CINAHL complete.  

Grönwall, L & Holgersson, L. (2014). Psykiatrin, tvånget och lagen: en lagkommentar i 
historisk belysning.  (5.uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Haglund, K., von Korring, L., & von Essen, L. (2003). Forced medication in psychiatric 
care:  patient experiences and nurse perceptions. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing,  2003 (10), 65–72. Hämtad från databasen CINAHL 
complete. 

29 



 

  
 
 

 

 

Jarrett, M., Bowers, L., & Simpson, A. (2008). Coerced medication in psychiatric 
inpatient care: literature review. Journal Of Advanced Nursing,  64 (6), 538-548. 
doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04832.x 

 

*Johansson, I.-M., Skärsäter, I. & Danielson, E. (2013). The experience of working on a 
locked acute psychiatric ward. Journal of psychiatric and mental health nursing, 
20 , 321-329. doi:10.1111/j.1365-2850.2012.01919.x 

 

*Johansson, I.-M., Skärsäter, I. & Danielson, E. (2006). The health-care environment on 
a locked psychiatric ward: An ethnographic study.  Journal of psychiatric and 
mental health nursing, 15 , 242-250. doi: 10.1111/j.1447-0349.2006.0043.x   

 

*Keser Özcan, N., Bilgin, H., Akın, M., Boyacıoğlu, B., & Elçin, N. (2015). Nurses' 
attitudes towards professional containment methods used in psychiatric wards 
and perceptions of aggression in Turkey. Journal of clinical nursing,  24 (19-20), 
2881-2889. doi: 10.1111/jocn.12903  

 
Kontio, R., Valimaki, M., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Scott, A. & Joffe, G. (2010). 

Patient restrictions: are there ethical alternatives to seclusion and restraint? 
Nursing ethics,  17 , 65-76. Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 
Langius-Eklöf, A. (2009). Känsla av sammanhang. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 
Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa  (s. 95-113). Kristianstad: Studentlitteratur. 
 

*Lind, M.,Kaltiala-Heino,R., Suominen, T., Leinokilpi, H., & Välimäki, M. (2004). 
Nurses’ ethical perceptions about coercion.  Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing,  2004 (11), 379–385. Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 

*Meehan, T., Bergen, H., & Fjeldsoe, K. (2003). Staff and patient perceptions of 
seclusion: has anything changed?. Journal of Advanced Nursing 47 (1), 33-38. 
Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 

*Marangos-Frost, S., & Wells, D. (2000). Psychiatric nurses´ thoughts and feelings 
about restraint use: a decision dilemma. Journal of Advanced Nursing, 31 (2), 
362-369. Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 
Mohr, W.K. (2010). "Restraints and the code of ethics: An uneasy fit". Archives of 

Psychiatric Nursing,  24 , 3-14. Hämtad från databasen CINAHL complete. 
 
* Olofsson, B., & Norberg, A. (2001). Experiences of coercion in psychiatric care as 

narrated by patients, nurses and physicians. Journal of advanced nursing , 33 (1), 
89-97. doi: 10.1046/j.1365-2648.2001.01641.x 

 

Ottosson, H. & Ottosson, J.-O. (2010). Psykiatriboken.  (2.uppl.) Stockholm: Liber. 
 

Rydberg, L. (2003). Etik och livsfrågor.  (3.uppl.)  Stockholm: Bonnier. 

30 



 

  
 
 

 

 

Robertz, A.-C., & Rudolfsson, G. (2016). Tactile massage as a nursing intervention in 
children and adolescent psychiatry; nurse´s experiences. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, 23,  s. 502-512. Hämtad från databasen CINAHL 
Complete. 

 
Salzmann-Erikson, M. Rydlo, C., & Wiklund Gustin, L. (2016). Getting to know the 

person behind the illness - the significance of interacting with patients 
hospitalised in forensic psychiatric settings. Journal of Clinical Nursing, 25 , 
1426-1434. doi: 10.1111/jocn.13252  

 

Sibitz, I., Scheutz, A., Lakeman, R., Schrank, B., Schaffer., M., & Amering, M. (2011). 
 Impact of  coercive measures on life stories: qualitative study. The British 
Journal of  Psychiatry , 2011 (199), 239-244. Hämtad från databasen CINAHL 
complete. 

 

SFS (1982:736) Hälso och sjukvårdslagen (HSL). 
 

SOSFS (2008:18). Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård handbok med 
information och vägledning för tillämpningen av socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.  

 

*Stenhouse, R. C. (2011). ‘They all said you could come and speak to us’: patients' 
expectations and experiences of help on an acute psychiatric inpatient ward. 
Journal of psychiatric and mental health nursing , 18 (1), 74-80. doi: 
10.1111/j.1365-2850.2010.01645.x 

 

*Stevenson, K., Jack, M. S., O´Mara, L., & LeGris, J. (2015). Registered 
nurses´experiences of patient violence on acute care psychiatric inpatient units: 
interpretive descriptive study. BMC Nursing, 2015,  14-35. doi: 
101186/s12912-015-0079-5 

 

Svenaeus, F. (2016). Psykiatrins etik. I J. Herlofson, L. Ekselius, A. Lundin, B. 
Mårtensson & M. Åsberg. (Red.), Psykiatri.  (s.69-75). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Terkelsen, T.-B. & Larsen, B.-I. (2016). Fear, danger and aggression in a Norwegian 
locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to 
combating difficult situations. Nursing Ethics, 23 (3), 308–317. doi: 
10.1177/0969733014564104 

 

*=artiklar som presenteras i resultatet 
 

 
 
  

31 



 

  
 
 

 

 
Bilaga 1. Sökmatris 

Data
bas 

Sökord Anta
l 
träff
ar 

Begräns
ningar 

Anta
l 
lästa 
abstr
akt 

Anta
l 
lästa 
artik
lar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

Cinahl 
Compl
ete 

Locked psychiatric 
ward 

213 2006-201
6, PR 

6 4 3  
Johansson, I.M., Skärsäter, I. & 
Danielsson, E 2013 
Johansson, I.M., Skärsäter, I. & 
Danielsson, E. 2006 
Terkelsen, T-B. & Larsen, B-I. 
2016 

Cinahl 
Compl
ete 

Nurses, 
perceptions AND 
coercion 

32 2000-201
6, PR 

5 2 2  
Keser Özcan, N., Bilgin, H., 
Akin, M., Badirgali, B., & Nur, 
E. 2015 
Lind, M., Kaltiala-Heino, R., 
Suominen, T., Leinokilpi, H., & 
Välimäki, M. 2004 

Cinahl 
Compl
ete 

Experiences 
coercion AND 
psychiatric care 

350 2000-201
6, PR 

3 2 1 
Olofsson, B., & Norberg, A. 
2001 

Cinahl 
Compl
ete 

Psychiatric nurses 
AND restraint use 

425 2000-201
6, PR 

2 1 1 
Keser Özcan, N., Bilgin, H., 
Akin, M., Badirgali, B., & Nur, 
E. 2015 

Cinahl 
Compl
ete 

Staff and patient 
AND perceptions 
AND seclusion 

134 2000-201
6, PR 

3 1 1 
Meehan, T., Bergen, H., & 
Fjeldsoe, K. 2004 

Cinahl 
Compl
ete 

Coerced AND 
psychiatric care 

240 2006-201
6, PR 

2 2 1 
Jarret, M., Bowers, L., & 
Simpson, A. 2008 

Cinahl 
Compl
ete 

Experience AND 
physical restraint 
AND mental 
health 

291 2000-201
6, PR, 

2 1 1 
Bonner, G., Lowe, T., Rawcliffe, 
D. & Wellman, N. 2002 

32 



 

  
 
 

 

Cinahl 
Compl
ete 

Nurses experience 
AND patient 
suicide 

222 2006-201
6, PR 

3 1 1 
Bohan, F. & Doyle, L. 2008 

mCina
hl 
Compl
ete 

Nurses experiences 
AND patient 
violence 

1046 2000-201
6, PR 

2 1  
Stevenson, ., Jack, M. S., 
O´Mara, L., & Legris, J. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



 

  
 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författar
e 

Titel År, 
land, 
tidskri
ft 

Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamli
ng, analys) 

Resultat 
  
  

Bohan, F. & 
Doyle, L. 

Nurses 
experience of 
patient suicide 
and suicide 
attempts in an 
acute unit 

2008 
  
Irland 
  
Staff 
welfare 

Vårdpersonalen
s erfarenheter 
av självmord 
och 
självmordsförs
ök på akut 
psykiatrisk 
vårdavdelning 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie med 
intervjuer 

Många 
psykiatrisjuksköte
rskor får någon 
gång under sin 
karriär uppleva 
självmord eller 
självmordsförsök 
  

Bonner, G., 
Lowe, T., 
Rawcliffe, 
D. & 
Wellman, 
N. 

Trauma for all: 
a pilot study of 
the subjective 
experience of 
physical 
restrain for 
mental health 
inpatients and 
staff in UK 

2002 
England 
Journal 
of 
Psychiat
ric and 
Mental 
Health 
Nursing 

Vårdpersonalen
s erfarenheter 
av 
tvångsåtgärder 

Semistrukturer
ade intervjuer 

Studien visade att 
vårdpersonal och 
patienter hade 
olika upplevelser 
av tvångsåtgärder 

Jarret, M., 
Bowers, L., 
& Simpson, 
A. 

Coerced 
medication in 
psychiattric 
inpatient care: 
litterature 
reviw 

2008 
  
England 
Journal 
of 
Advanc
ed 
Nursing 

Att undersöka 
personal och 
patienters 
erfarenheter 
och upplevelser 
av 
tvångsmedicine
ring 

Narrativ studie Misshandel och 
hot är vanligaste 
orsaken till 
tvångsmedicinerin
g. Ofta i samband 
med psykotiska 
tillstånd 

Johansson, 
I.M., 
Skärsäter, I. 
& 
Danielsson, 
E. 
  

The 
health-care 
environment 
on a locked 
psychatric 
ward: An 
ethngraphic 
study 
  

2006 
Sverige 
Journal 
of 
psychiat
ric and 
mental 
health 
Nursing 

Upplevelsen av 
att arbeta på en 
psykiatrisk 
vårdavdelning 
och vikten av 
gott samarbete 

En 
intervjustudie 
med 
sjuksköterskor 
på en sluten 
psykiatrisk 
avdelning 

.Samarbete är 
viktigt för att 
uppnå en god vård 
  

Johansson, 
I.M., 

The experience 
of working on 

2013 
Sverige 

Att belysa 
vårdpersonalen

Metod:Kvalitat
iv studie I 

Vikten av att 
känna kontroll, 

34 



 

  
 
 

 

Skärsäter, I. 
& 
Danielsson, 
E 

a locked acute 
psychiatric 
ward 

Journal 
of 
psychiat
ric and 
mental 
health 
Nursing 

s erfarenheter 
av arbete på en 
låst psykiatrisk 
avdelning 
 

 

studien 
användes 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Urval: 
Frivilliga 
legitimerade 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
låst psykiatrisk 
avdelning 
  

säkerhet och 
hanterbarhet i 
arbetet 

Keser 
Özcan, N., 
Bilgin, H., 
Akin, M., 
Badirgali, 
B., & Nur, 
E. 

Nurses 
attitudes 
towards 
professional 
containment 
methods used 
in psychiatric 
wards and 
perceptions of 
aggression in 
Turkey 
  

2015 
  
Turkiet 
  
Journal 
of 
Clinical 
Nursing 

Att belysa 
sjuksköterskans 
attityder till 
patienter i 
psykiatrisk 
vård i Turkiet. 
Samt deras 
uppfattning om 
våld och 
aggression 
  

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer med 
ett antal 
Sjuksköterskor 
  

Patienterna vill bli 
mer sedda och 
önskar mer tid av 
sjuksköterskan 

Lind, M., 
Kaltiala-Hei
no, R., 
Suominen, 
T., 
Leinokilpi, 
H., & 
Välimäki, 
M. 

Nurses ethical 
perceptions 
about 
coercion. 

2004 
  
Finland 
  
Journal 
of 
Psychatr
ic and 
Mental 
Health 

Män och 
kvinnors olika 
etiska synsätt 
vid 
tvångsåtgärder 

Kvalitativ 
design med 
intervjuer 

Manliga och 
kvinnliga personal 
hade olika synsätt 
på tvångsåtgärder 
  

Marangos-F
rost, S., & 
Wells, D. 
  

Psychiatric 
nurses 
thoughts and 
feelings about 
restraint use: a 
decision 
dilemma 
  

2000, 
  
Canada, 
  
Journal 
of 
Advanc
ed 
Nursing 

Sjuksköterskan
s upplevelse 
och 
erfarenheter av 
tvångsåtgärder 
  

kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
med intervjuer 
av 
sjuksköterskor 
  

Tankar kring 
fasthållning ses 
som ett dilemma 
för 
sjuksköterskorna. 
  

35 



 

  
 
 

 

Meehan, T., 
Bergen, H., 
& Fjeldsoe, 
K. 

Staff and 
patient 
perceptions of 
seclusion: has 
anything 
changed? 

2004 
  
Australi
en 
  
Journal 
of 
advance
d 
Nursing 

Personal och 
patienters 
uppfattning av 
isolering 

Tvärsnittsstudi
e med 
frågeformulär 

Sjuksköterskorna 
såg inte 
fasthållning som 
en bestraffning 
utan som en 
nödvändig åtgärd 
och patienterna 
såg fasthållning 
som en rutin 
insats. 

Olofsson, 
B., & 
Norberg, A. 

Experiences of 
coerion in 
psychatic care 
as narrated by 
patiens, nurses 
and physicians 

2001 
Sverige 
Journal 
of 
advance
d 
nursing 

Öka förståelsen 
för patienters, 
sjuksköterskors 
och läkares 
upplevelse av 
tvång inom 
psykiatrisk 
vård 

Beskrivande-u
ndersökande 
kvalitativ 
studie 

Sjuksköterska och 
läkare fann det 
svårt att skapa 
kontakt med 
patienten medan 
patienten ville ha 
mer mänsklig 
kontakt med 
läkare och 
sjuksköterskor. 
  

Stenhouse,
R.C. 

They all said 
you could 
come and 
speak to 
us´patients 
expectations 
and 
experiences of 
help on an 
acute 
psychiatric 
inpatient ward 

2011 
  
England 
  
Journal 
of 
Psychatr
ic and 
Mental 
Health 

Patienters 
upplevelse av 
vårdpersonalen
s tid och 
engagemang 

Kvalitativ 
design med 
intervjuer 

Patienter upplevde 
att 
sjuksköterskorna 
lovade mycket tid 
och uttalade ett 
intresse för att 
hjälpa till, men i 
praktiken så fanns 
det sällan tid och 
intresse. 

Stevenson, 
K., Jack, M. 
S., O´Mara, 
L., & 
Legris, J. 

Registered 
nurses´experie
nces of patient 
voilence on 
acute care 
psychiatric 
inpatient units: 
aninterpretvie 
descriptive 
study 

2015 
  
Canada 
  
BMC 
Nursing 

Beskrivning av 
sjuksköterskors 
av våld på en 
akutpsykiatrisk 
avdelning 

Intervjustudie 
med 
sjuksköterskor 

Många 
sjuksköterskor får 
uppleva våld på 
sin arbetsplats i 
den psykiatriska 
vården 
  

36 



 

  
 
 

 

Terkelsen, 
T-B. & 
Larsen, B-I. 

Fear, danger 
and aggressio 
in a 
Norwegian 
locked 
psychiatric 
ward: 
Dialogue and 
ethics of care 
as 
contributions 
to combating 
difficult 
situations 
  

2016 
  
Norge 
  
Nursing 
Ethics 

Sjuksköterskor
s erfarenheter 
av rädsla och 
fara i den 
norska 
psykiatriska 
slutenvården 

Intervjustudie Sjuksköterskorna i 
studien upplver 
aggression och 
våld i sitt arbete 
  
  
  

 

37 


