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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter inom rättspsykiatrisk vård upplever saknad 

av autonomi, delaktighet och respekt. Det ligger i sjuksköterskans intresse att värna om 

patientens resurser och planera omvårdnadsarbetet därefter. Genom att arbeta med 

förbättringsförslag från patienter, anhöriga och vårdpersonal kan vården anpassas efter önskat 

behov.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utforska områdena delaktighet, vårdrelation, vårdmiljö 

och bemötande i genomförda PDSA-cykler riktade mot patientens vård i ett kliniskt 

förbättringsarbete i rättspsykiatrisk vård. 

 

Metod: Studien består av två delar, en explorativ kvalitativ design med en induktiv ansats 

samt en deskriptiv kvantitativ design. Datamaterial från nio enheter samlades in från det redan 

pågående implementeringsarbetet i den aktuella verksamheten. Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman användes sedan vid analysen av datamaterialet.  

 

Resultat: Resultatet har kategoriserats i åtta subkategorier; påverka sin vårdprocess, 

möjligheten till inflytande, eget ansvar, förbättringar av gemensamma ytor, att skapa en 

trivsam miljö, stimulans för kropp och själ, ökad kännedom och att tillsammans uppnå 

uppsatta mål, som senare ledde till fyra huvudkategorier: delaktighet, vårdrelation, vårdmiljö 

och bemötande 

 

Diskussion: Med hjälp av kvalitetsbegreppen trovärdighet, konfimerbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet diskuteras studiens metodavsnitt. Studiens resultat ställs emot tidigare forskning 

och kopplas även samman med Erikssons teori om vårdandet och vilken betydelse det har i 

delaktighet, vårdrelation, vårdmiljö och bemötande.  

 

Nyckelord: Bemötande, Delaktighet, Rättspsykiatri, Vårdande, Vårdmiljö.  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background: Research has shown that patients in forensic psychiatric care experience a 

lack of autonomy, participation and respect. It is in the nurse's interest to take care of the 

patient's resources and to plan the nursing thereafter. Care can be adapted to the desired needs 

by working with improvement suggestions from patients, relatives and healthcare 

professionals. 

 

Aim: The aim of this study is to explore the areas of participation, care relationship, nursing 

environment and treatment in implemented PDSA cycles aimed at patient care in a clinical 

improvement work in forensic psychiatric care. 

 

Method: The study consists of two parts, an explorative qualitative design with an inductive 

approach and a descriptive quantitative design. Data from nine units were collected from the 

ongoing implementation in the current work. The qualitative content analysis was used 

according to Graneheim and Lundman in the analysis of the data. 

 

Results: The result has been categorized into eight subcategories; implicate the care process, 

ability to influence, own responsibility, improvement of social areas, creating a pleasant 

environment, stimulus for body and mind, increased awareness and jointly achieving set 

goals, which later resulted in four main categories: participation, care relationship, nursing 

environment and treatment. 

 

Discussions: The methodology of the study is discussed using the quality concepts 

credibility, confidentiality, reliability and transferability. The results of the study are 

compared to previous research and are also linked to Eriksson's theory of care and its 

importance in participation, care relationship, nursing environment and treatment. 

 

Keywords: Forensic psychiatry, Nursing, Nursing environment, Participation and Treatment 
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1  Inledning 

Sjukvården som kontext är ett område i ständig förändring. Forskning bedrivs på många olika 

håll och i många olika syften, inte bara för att ta fram nya revolutionerade 

behandlingsmetoder och läkemedel utan även för att finna vägar till en bättre vård för 

patienterna. En väg som kan leda till god vård för patienterna men också för deras närstående, 

är att arbeta med förbättringsidéer. Idéer som kommer direkt från patienterna och deras 

närstående och som medhjälp av sjukvårdspersonal kan omsättas i konkreta vårdhandlingar i 

patientens vård. Även vårdpersonalens tankar och synpunkter kring vården har en viktig roll i 

förbättringsarbetet. Likaså är personalens syn och möjlighet till förändring på deras 

arbetsmiljö väsentlig för att en god vård för patienterna ska kunna uppfyllas. När det finns ett 

forum där både patienternas, deras närstående och vårdpersonalens förbättrings idéer kan 

samlas skapas en möjlighet till förändring och grunden till förbättringsarbetet är satt.  

 I början av 2016 fick min avdelning chansen att medverka i ett projekt som arbetar med 

förbättringsarbete, nämligen Genombrottsprojektet. Projektet i sig startade år 2010 på uppdrag 

av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som syftar till att arbeta utifrån en metod 

som ska öka möjligheterna till en förbättrad vård för patienterna men också öka personalens 

chans att påverka deras egna arbetsmiljö samt inhämta närståendes idéer på en bättre vård. 

Förbättringsarbetet utgår ifrån förbättringsidéer från patienter, närstående och personal som 

sedan bearbetas i en så kallad PDSA (Plan, Do, Study, Act) cykel. När förbättringsidén har 

passerat alla stegen i PDSA-cykeln, genomförs en utvärdering som leder till att idéen antingen 

införs i verksamheten, behöver omarbetas eller helt raderas. Denna studie fokuserar enbart på 

förbättringsåtgärder för patientens skull och som med hjälp av PDSA har kunnat 

implementeras i klinisk verksamhet på rättspsykiatriska enheter.    

 

 

2  Bakgrund 

Bakgrunden innefattas av en övergripande beskrivning av den psykiska välfärdens utveckling 

i det svenska samhället samt en presentation av kriterierna för att vårdas inom rättspsykiatrisk 

vård. Då studiens syfte bygger på förbättringsarbete och hur vårdvetenskapliga aspekter kan 

integreras i det arbetet, kommer områden så som förbättringskunskap och implementering att 

beskrivas. Sjuksköterskans roll i förbättringsarbetet och hur detta ska nå fram till patienterna 

berörs också.  
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2.1 Psykisk ohälsa i Sverige 

WHO (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-

Eng.pdf?ua=1) definierar psykisk ohälsa som ett brett spektrum av problem, men med olika 

symtom. Ofta ses symtom som störda tankar, känslor och beteenden hos individen och de 

vanligaste diagnoserna är depression och ångest. WHO:s kartläggning av Europas befolkning 

visade på att ca en fjärde del till en tredje del av befolkningen lider av psykisk ohälsa och där 

ca 50 % av dessa individer söker professionell hjälp. En större andel av kvinnorna söker vård 

för depressiva symtom medan männen i allt större utsträckning behöver vård för suicidtankar. 

Vad gäller specifikt för Sveriges befolkning och dess psykiska hälsa, visade 

folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät från 2016 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/nationella- folkhalsoenkaten/) att befolkningen i Sverige mår bra och 70 procent 

skattade att de upplevde att de hade ett gott allmän tillstånd. Trots detta finns det tecken på en 

ökning av den psykiska ohälsan bland landets invånare. Socialstyrelsens (2009) mätningar 

från 1980-talet visade på en försämring av det psykiska välbefinnandet, med en tydlig ökning 

mellan åren 1990-2001. Framförallt är det symtom som ångest, oro, ängslan och värk som 

drabbar dessa personer. Statistiken visar att antalet personer med dessa besvär ökar i takt med 

att sysselsättningen i landet ökade och minskade i samma takt när sysselsättningen i samhället 

minskade. Dessa stressymptom kan alltså kopplas samman med ökade krav inom 

yrkesmarknaden. Socialstyrelsens folkhälsorapport visade också att den psykiska ohälsan är 

en av de vanligaste orsakerna till nybeviljad sjuk-och aktivitetsersättning, vilket i sin tur leder 

till att inte enbart individen i sig drabbas av ohälsans negativa konsekvenser utan hela 

samhället i stort. Jormfeldt och Svedberg (2010) belyser vikten av sjukvårdens ständiga arbete 

med hälsofrämjande åtgärder och information till allmänheten om betydelsen av psykiskt 

välbefinnande. För att få ett hållbart resultat av de preventiva åtgärderna menar författarna att 

det hälsofrämjande arbetet ska fokusera på patienten och dess motivation till att upprätthålla 

sitt egna psykiska välmående.  

 

2.2 Rättspsykiatrisk vård 

Enligt 31 kap § 3 Brottsbalken (SFS 1962:700) kan en person som har begått ett brott, vilket 

innefattar fängelsedom, dömas till rättspsykiatrisk vård om domstolen anser att personen lider 

av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället. Enligt SFS 1991:1129 vårdas då personen 

under lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Rättsmedicinalverket (2015) beskriver 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-Eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-Eng.pdf?ua=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/
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rättspsykiatrisk vård med att personen i fråga genomgår en rättspsykiatrisk undersökning, om 

så är bedömt enligt en § 7- undersökning. Ca 550 personer per år genomgår en rättspsykiatrisk 

undersökning där personen i fråga undersöks av ett team bestående av rättspsykiatriker, 

psykolog, socionom och omvårdnadspersonal. Ungefär 300 av de undersökta personerna 

döms till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att personen blir inlagd på en sjukvårdsinrättning 

för psykiatrisk vård som då också innefattar frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. 

Vården kan ges i både öppen- och slutenvård.  

 Erfarenheter från studier av Hörberg, Sjögren och Dahlberg (2012), Meehan, McIntosh, 

och Bergen (2006) samt Schafer och Peternelj-Taylor (2003) gjorda bland patienter som 

vårdas inom rättspsykiatrin tyder bland annat på att patienterna upplevde avsaknad av 

autonomi över sig själv och sin behandling, att de inte blir bemötta med respekt och en känsla 

av maktutövning från vårdpersonalen sida. Resultat från både Hörberg, Sjögren och Dahlberg 

(2012) och Meehan, McIntosh, och Bergen (2006) beskriver problematiken med att 

patienterna inte upplevde sin vardag som meningsfull och att vården i slutändan då inte har 

någon betydelse för patienten. Vidare visar Hörberg, Sjögren och Dahlbergs (2012) studie att 

patienterna skapar egna cooping-strategier, stänger av sina känslor och upprättar tillfälliga, 

opersonliga relationer med medpatienter för att passa in i avdelningens kultur.  

 I kontrast till ovanstående studier som beskriver brister i vården för rättspsykiatriska 

patienter, belyser Schafer och Peternelj-Taylors (2003) studie vilka aspekter som patienten 

anser är viktiga för att uppleva en meningsfull vård. Dessa aspekter innefattar att patienten 

upplever att denne blir bemött som en människa och att vårdpersonalen respekterar, ser och 

visar intresse för patienten för att ett terapeutiskt vårdande ska bli möjlig.  

 

2.3 Förbättringskunskap 

Socialstyrelsen (2006) menar att utifrån forskning och klinisk erfarenhet strävar hälso- och 

sjukvården ständigt efter att erbjuda patienterna den bästa tänkbara vården. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att vårdpersonalen får möjlighet att ta del av forskningsresultat, men 

framförallt behöver vårdpersonalen ha kunskap/ förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen 

till praktiskt arbete för att patienten i slutänden ska gynnas. Vidare menar Socialstyrelsen 

(2006) att förbättringar inom hälso- och sjukvården kan åstadkommas när de två områdena 

professionell kunskap och förbättringskunskapen förs samman. Med professionell kunskap 

menas ämneskunskap, personliga färdigheter, värderingar och etik, medan 

förbättringskunskapen har sin grund i system, variation, förändringspsykologi och 
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lärandestyrt förändringsarbete. Färdigheterna från dessa två områden ska sedan komplettera 

varandra och förhoppningsvis bidra till en tydligare förändring utifrån patientens perspektiv.  

Enligt Socialstyrelsen (2006) är kvalitetsarbetet idag en integrerad del i hälso- och 

sjukvårdens olika verksamheter. För att en verksamhet ska tåla att jämföras med andra 

verksamheter, uppnå de uppsatta målen och kunna redovisa resultat krävs det en 

välfungerande ledning.  

  

2.3.1 Implementering 

Socialstyrelsens (2012) beskrivning av implementering är att det kan ses som ett 

samlingsnamn för hur nya metoder ska kunna införas i en verksamhet. 

Implementeringsprocessen delas in i fyra olika steg; behovsinventering, införande, 

användning och vidmakthållande. Dessa fyra steg hjälper till att metoderna används på rätt 

sätt och med en kontinuerlighet. Nationalencyklopedin (www.nationalencyklopedin.se) 

definierar implementering med; förverkliga, fullborda, genomföra, förse med. Dessa 

ordförklaringar kan vävas samman med vad svensk sjuksköterskeförening 

(www.svensksjuksköterskeförening.se) menar med implementering. Nämligen att 

implementeringsprocessen ska vara behjälplig med att minska avståndet mellan teori och 

praktik. Detta gör vårdpersonalen genom att, i det dagliga arbetet med patienterna, reflektera 

över teoretiska forskningsresultat och i kombination med erfarenhetsbaserad kunskap utfärda 

omvårdnadshandlingar utformade för den enskilda patienten och dess behov.  

Vidare menar svensk sjuksköterskeförening att införandet av implementering av ny kunskap 

inte alltid är helt okomplicerat. Och speciellt inte inom hälso- och sjukvården med dess 

struktur och olika organisationsnivåer. Detta är även något som också Grol och Grimshaw 

(2013) studie visade. Studien visade på svårigheter med implementeringen av nya riktlinjer 

vad gäller god handhygien, där faktorer så som organisation, individ och profession spelade 

roll för införandet av de nya riktlinjerna. Från organisationens håll brast det i tids- och 

resursbrist, hos individen brast det i kunskap, inställning och motivation och vad gällde 

professionen var orsaken till implementeringssvårigheten att personerna saknade ett tydligt 

ledarskap som kunde implementera förändringen i arbetsgruppen.  

 Även Socialstyrelsen (2006) poängterar vikten med att ha ett fungerande ledningssystem 

för att implementering av förbättringsarbetet ska fungera. Att verksamheten har ett 

ledningssystem innebär att det finns en organisatorisk struktur, rutiner, processer och ansvar 

är identifierade, dokumenterade och tydliga samt att rutinerna följs upp. Med ett gott 

ledningssystem finns möjligheterna till att arbeta med mål, utförande och resultat, vilket i 
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slutändan ska leda mot en god vård. Ledningens syfte och ansvar är att utforma 

grundläggande rutiner för ordning och reda i verksamheten så att chansen till att kunna 

förebygga risker och misstag ökar.  

 Wiklund (2004) menar att hörnstenarna så som bland annat organisation behövs men att 

personerna inom förbättringsarbetet också behöver ha sinne för förändring, känna att arbetet 

är meningsfullt och är öppna för andras erfarenheter för att förändringsarbetet ska lyckas. 

Författaren menar vidare att vägen till framgång även är att se till de gamla erfarenheterna för 

att med hjälp av dem kunna skapa ny kunskap. Robert, Morrow, Maben, Griffiths och Callard 

(2010) menar att använda en realistisk och flexibel plan vid implementering av 

förbättringsförslaget, ökar chanserna till ett lyckat och hållbart resultat. Studiens resultat 

grundar sig i en mixad metod, där data är inhämtad från analys av rutinmässig data, internet 

enkäter och intervjuer. Vårdpersonalen som deltog i undersökningen uppgav i datamaterialet 

att chanserna till en lyckad implementering ökade om de ansåg sig vara i behov av 

förändringen. Även dessa författare poängterar vikten av att implementeringen har de rätta 

resurserna och att dessa fördelas på rätt sätt för ett lyckat utfall.  

 

2.4 Genombrottsmetodiken 

Enligt Institute for Healthcare Improvement (2003) grundades idén till ”The Breakthrough 

Series”, på svenska översatt till ”Genombrott”, då USA:s sjukvårds organisation var i behov 

av ett instrument som kunde belysa kvalitets förbättringar samt göra vården mer 

kostnadseffektiv. Visionen med metoden var även att synliggöra den forskning och kunskap 

som låg gömd inom sjukvårdens olika områden och därmed minska glappet mellan vad vi vet 

och vad vi gör. Metoden började användas 1995 och spred sig snabbt som en effektiv metod. 

Idag är det en vedertagen metod som används över hela världen och som innefattar ett 

ständigt, lärandestyrt förbättringsarbete där det är personerna inom förbättringsarbetet som är 

de som kan vara med och påverka resultatet av förändringen (a.a).   

 I Sverige har metoden används sedan 1997 då Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

införde arbetssättet och har sedan dess vidareutvecklat och anpassat den till svenska 

förhållanden. SKL (2014) menar att metoden Genombrott bygger på att arbetslagen inom en 

verksamhet ställer sig frågorna; ”vad är det vi vill uppnå, hur vet vi om det blir en förbättring 

dvs. hur mäter vi resultatet och vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?”. 

För att få svar på dessa frågeställningar kan den så kallade PDSA-cykeln användas.   
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2.4.1 PDSA-cykeln 

Enligt SKL (2014) används ofta PDSA-cykeln för att testa förbättringsidéerna. Modellen 

bidrar till att omsätta idéer till konkreta åtgärder och möjliga förändringar. Speroff och 

O´Connor (2004) beskriver att PDSA-cykeln används för att bedöma om idén kan leda till en 

förbättring och detta avgörs i fyra steg; Plan (P), en arbetsbeskrivning om vad iden kan 

resultera i, hur man ska uppnå målet och av vem, hur och varför ska iden genomgå en process. 

Cykelns nästa steg är Do (D), här genomförs planen som har skapats under föregående steg, 

(P). I steg D dokumenteras också hur arbetet har fortlöpt och vilka resultat som har uppnåtts. 

Resultaten analyseras sedan i steg Study (S), för att sedan kunna bestämma om resultatet av 

förbättringsidén har bidragit till den förbättring som hade förväntats. Om så är fallet införs 

iden i verksamheten under cirkelns ”sista” fas, Act (A). Om verksamheten inte anser att 

förbättringsidén har bidragit till den förändring som var förväntad, beslutas det i fas A att låta 

iden gå ett varv till i cykeln för att på så sätt kunna analysera vad som var rätt och vad som 

var fel med den ursprungliga iden och då kunna modifiera om iden till att, förhoppningsvis, 

senare kunna införas i verksamheten.  

 SKL (2014) menar att enligt PDSA modellen finns inga rätta lösningar utan dessa växer 

fram utifrån teamets egna villkor och behov. Modellen bygger på att många idéer kan testas 

samtidigt men testcyklerna ska ses som fristående och ska därefter dokumenteras och 

utvärderas var för sig. Utifrån små, vardagliga förändringar och alltid med patientens bästa i 

tankarna används PDSA modellen för att bidra till större förbättringar för patienten, 

närstående och personal. I föreliggande studie avses att presentera förbättringsidéer riktade 

mot patientens vård och som är inhämtade från patienter och deras anhöriga samt 

vårdpersonal. Dessa idéer har sedan med hjälp av vårdpersonal omsatts i PDSA-cykler och 

införts i verksamheten.  
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Fig. 1 Modell över PDSA-cykelns tillvägagångssätt 

(http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove/default.aspx) 

 

2.5 Sjuksköterskans roll och arbetssätt 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) menar att  en av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, oavsett om hen är specialistutbildad eller inte, är att arbeta utifrån 

evidensbaserad kunskap och ha förmågan att tillämpa forskning i klinisk praktik. Vidare anser 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) att sjuksköterskan även ska ha vetskap 

om hur nya forskningsresultat kan implementeras och användas i det dagliga 

omvårdnadsarbetet med patienten. Sjuksköterskan ska också ha kompetens att se till 

närståendes behov och dess resurser som kan bidra till patientens vård. 

Specialistsjuksköterskan ska arbeta utifrån bland annat följande områden:  

- Utveckla kvalitetsindikatorer i omvårdnad samt initiera och leda utvecklings- och 

förbättringsarbete med fokus på psykiatrisk omvårdnad. 

- Ansvara för implementering av evidensbaserad kunskap utifrån forskningsresultat. 

- Bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom 

psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god hälsa och vård på lika villkor för personer 

med psykisk ohälsa. 

- Definiera och utveckla mätbara kvalitetsindikatorer för en god och säker 

personcentrerad vård.  
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Vidare menar Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) att 

specialistsjuksköterskan har ett ansvar att medverka och bidra till utvecklingen av 

kvalitetsindikatorer för god, patientcentrerad vård samt ta vara på patientens och dess 

närståendes resurser. Om dessa resurser åsidosätts kan det leda till att omvårdnadsinsatser för 

patienten kommer i skymundan i planering och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. 

I och med specialistsjuksköterskans kompetens och patientnära vård kan hen värna om och 

lyfta fram omvårdnadsaspekter som annars kan vara svåra att definiera, mäta eller utvärdera 

(a.a). 

Som nämns ovan behöver sjuksköterskan ha vissa egenskaper för att kunna axla ansvaret 

att implementera ny kunskap. Detta är något som Sandström, Borglin, Nilsson och William 

(2011) visar i sin litteraturstudie om implementering av evidensbaserad kunskap inom 

sjukvården. Författarna undersökte komplexiteten med att införa ny kunskap i klinisk 

verksamhet där faktorer så som organisation, kultur och ledarskap har betydande roll. En del 

av studiens resultat visade på att ledarskapet hos sjuksköterskorna som ska implementera den 

nya kunskapen behöver kantas av entusiasm, driv, trovärdighet, god verbal förmåga och 

dessutom ha pedagogiska egenskaper. Liknande resultat framkom ur MacPhee, Skelton-

Green, Bouthillette och Suryaprakash (2012) intervjustudie där 27 sjuksköterskor med olika 

nivåer av ledarskap intervjuades. Studiens resultat bygger på att intervjupersonerna har 

genomgått ett utbildningsprogram för att få ytterligare kunskap om vad som krävs för att 

kunna arbeta som sjuksköterska med lednings- och utvecklingsansvar. Egenskaper som 

sjuksköterskorna beskrev som nödvändiga var exempelvis självförtroende i sin roll, tid för 

reflektion, insikten i hur ledarskapet ska användas vid implementering av ny kunskap till den 

övriga arbetsgruppen. Studien visade på att om ett effektivt ledarskap ska kunna uppnås inom 

vården krävs det också en effektiv utveckling av ledarskapet. En utveckling som styrs i stort 

och mycket av sjuksköterskans förmåga till ledarskap och utveckling (a.a).  

 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I sjuksköterskans professionsansvar ligger att tillämpa teori i det kliniska arbetet, vilket 

förutsätter att vetenskapens konsensus begrepp är tydligt förklarade. Björck och Sandman 

(2007) definierar själva ordet konsensusbegrepp som ett övergripande begrepp som beskriver 

en vetenskaps intresseområde. För området vårdvetenskap utgör begreppen människan, 

hälsan, världen och vårdandet själva grunden till vetenskapen. Utgångspunkten för just denna 



10 (37) 

vetenskaps konsensusbegrepp är att belysa patienternas perspektiv och där deras upplevelse 

av sin hälsa och vårdande ska prioriteras och beaktas.  

 

2.6.1 Vårdandet 

Konsensus begreppet vårdandet är ett brett område som innehåller många betydande delar för 

att god och säker vård ska kunna upprättas. Jormfeld och Svedberg (2010) menar att 

vårdandet består av patientens delaktighet, allianskapande relationer, stöd och utveckling. 

Genom att vårdaren reflekterar och bemöter patienten utifrån dennes behov och resurser kan 

de olika beståndsdelarna i vårdandet beaktas och ett hälsofrämjande arbete kan utformas.  

Gilbert, Rose & Slade (2008) belyser i sin kvalitativa studie att faktorer så som 

kommunikation, tillit och trygghet är faktorer som har betydelse för att patienten ska uppleva 

ett gott bemötande. Kommunikationen gav patienten en känsla av att bli sedd och respekterad 

och var därför den viktigaste delen i bemötandet från vårdpersonalen. För ett lyckat 

bemötande mellan patient och vårdare i vård situationen behöver det även finnas en 

fungerande vårdrelation mellan parterna. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdaren 

ska kunna möta patientens behov och vårdaren behöver då vara följsam och använda alla sina 

sinnen för att kunna bemöta patienten på bästa sätt. Det ligger i vårdarens ansvar att relationen 

mellan vårdare och patient är hälsobefrämjande och att patienten upplever att vårdaren svarar 

an på dennes mångdimensionella livsvärld. Däremot är det av vikt att vårdaren inte tar allt för 

stor plats i patientens hälsoprocess då grunden till vårdvetenskapen bygger på att understödja 

patientens egen förmåga till att ta hälsofrämjande beslut och där vårdprocessen bör påverkas 

så lite som möjligt av vårdpersonalens tyckande och tänkande.  

 Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att vårdrelationen bygger även på patientens 

möjlighet till delaktighet i sin vård vilket förutsätter en förmåga hos vårdpersonalen att förstå 

hälsoprocessens helhet och faktorer som kan påverka upplevelsen av hälsa. Individens egna 

egenskaper ska därför tas i beaktan av vårdpersonalen för att kunna stödja, stärka och bevara 

hälsa och välbefinnande. Det är individens inre styrka som påverkar hur personen hanterar sin 

hälsosituation och det är vårdandets syfte att stärka individens egen förmåga att ta itu med sitt 

mående (a.a). 

 Delaktighetens betydelse är även något som Selvin, Almqvist, Kjellin och Schröder (2016) 

belyser i sin kvalitativa studie. Studien bygger på intervjuer med 19 stycken rättspsykiatriska 

patienter i Sverige. Studiens syfte var att beskriva rättspsykiatriska patienters upplevelse av 

delaktighet i vården. Efter analys av studiens intervjuer framträdde begreppen inflytande, 

förtroende och eget ansvar som viktiga delar för att patienten ska känna sig delaktig i sin 
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vårdprocess. Genom att vårdpersonalen hade en dialog och diskussion med patienten 

skapades en känsla av att bli sedd och involverad. Patienterna ville även ha en rak, tydlig och 

snabb kommunikation för att känna inflytande i sin vård. Att få valmöjligheter och kunna 

påverka sin vårdplan var även det något som ökade denna känsla. Vidare beskrev patienterna 

att kontakten och tryggheten till nyckelpersoner i vårdpersonalen var A och O för att känna 

förtroende. Att vårdpersonalen bemötte patienterna med respekt och anpassade 

vårdhandlingarna utefter individen ledde till en ömsesidig känsla av trygghet. Patienterna 

förstod också att de hade ett eget ansvar för att vården skulle bli givande. Att de behövde delta 

i aktiviteter för att upprätthålla en god hälsa eller kunna förbättra den.   

 

2.6.2 Vårdmiljö  

Eriksson (2004) belyser vikten av att ta hänsyn till patientens kroppsliga och andliga behov 

för att uppnå välbefinnande. Hur väl dessa behov uppfylls kan ses i relation till hur patienten 

ser på sin livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdaren behöver ha kunskap om 

patientens syn på sin livsvärld för att kunna välja vårdhandlingar som gynnar patientens 

hälsoprocess. Författarna menar att patienten tolkar sin livsvärld både ifrån ett inifrån och ett 

utifrån perspektiv och det är igenom livsvärlden som individen förstår sig själv och andra. Ett 

utifrån perspektiv är hur patienten upplever sin vårdmiljö medan upplevelse av sjukdom eller 

lidande är ett tecken på dennes uppfattning av den inre livsvärlden. När det finns en harmoni 

mellan den inre och den yttre livsvärlden kan patienten uppleva hälsa.  

Författarna menar vidare att vårda utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och därmed 

också vårda utefter patientens livsvärld är en förutsättning för att kunna nå patientens känsla. 

Vårdaren behöver själv ha reflekterat över sin egna kropp och själ, och hur dessa erfars vid 

hälsa/ohälsa för att kunna leva sig in i patientens upplevelse av sitt hälsotillstånd. För att 

upprätthålla en känsla av egen kontroll över sig själv och sin kropp när patienten är i behov av 

vård får inte det vardagliga livet glömmas bort, och framförallt inte om vårdtiden sträcker sig 

över en längre tid. Att behålla en del av de rutiner som har ingått i sin tidigare vardag är 

viktigt för att välbefinnande ska kunna upplevas (a.a).  

Hur den psykiska och fysiska miljön utformas kommer att speglas i hur välmående 

patienten är under sin vårdtid. Brunt och Rasks (2005) belyser vårdmiljöns, som också kan ses 

som patientens yttre livsvärld, betydelse i sin enkätstudie gjord inom rättspsykiatrin i Sverige. 

Författarna beskriver svårigheterna med att skapa en vårdande miljö där patienternas mentala 

hälsa kan främjas eftersom regler och säkerhet samtidigt måste hållas på en hög nivå. Studien 

syftade till att beskriva och jämföra hur patienter och personal på en rättspsykiatrisk 
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avdelning uppfattade avdelningens miljö. 48 % av patienterna och 82 % av personalen 

samtyckte och uppfyllde studiens krav för att få medverka i undersökningen. Enligt resultatet 

upplevde patienterna att de hade litet inflytande på sin egen möjlighet att påverka sin situation 

på avdelningen och kände en hopplöshet att lägga energi på att försöka påverka vårdmiljön. 

Personalen och andra sidan upplevde inte att gränssättning och andra begränsningar var ett 

vanligt förekommande på avdelningen. Personalen skattade högt på tydlighet, patientens 

utveckling samt stödjande relationer.   

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att vid en ideal vårdmiljö skapas känslan av 

delaktighet och välkomnande hos både patient, närstående och vårdare. Sjuksköterskan har 

bland annat ansvar att arbeta för att vårdmiljön eller vistelsemiljön främjar patientens 

hälsoprocess, dess egna resurser samt integritet. Detta kräver att vårdens olika professioner 

ser till sina erfarenheter och kunskaper för att utforma en evidensbaserad vårdmiljö där också 

patientens egna erfarenheter av tidigare vårdtillfällen och dess aktuella hälsotillstånd 

inkluderas. Patientens olika hälsotillstånd påverkar hur denne upplever och tolkar sin 

omgivande miljö. Miljön kan i sin tur beskrivas som den fysiska och psykosociala miljön, där 

den fysiska beskriver omgivningens utseende medan den psykosociala miljön mer beskriver 

hur det känns att vistas i en viss miljö. Hur en individ uppfattar sin omgivning har stor 

betydelse för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att den är utformad 

på sådant sätt att den uppmuntrar till självständig aktivitet och engagemang till aktivitet i den 

mån som passar individen. Att vistelsemiljön har god ljussättning, är inredd för att minska 

onödigt oljud samt upplevs som hemtrevlig, har visat sig ge positiva resultat på patientens 

välmående (a.a).  

 Olver, Love, Daniel, Norman och Nicholls (2009) har i sin observations studie visat på hur 

vårdmiljön kan påverka aggressiviteten hos psykiatriska patienter som vårdas inom 

slutenvården. Studien gör en jämförelse mellan två olika vårdmiljöer där den ena miljön 

innefattar trånga och mörka lokaler, liten möjlighet till enskildhet samt utomhusvistelse. Den 

jämförande vårdmiljön hade enkelsalar, möjlighet till utomhusaktiviteter och stora, ljusa 

samlingslokaler. Det var också i denna vårdmiljö som vårdpersonalen rapporterade minst 

antal situationer där patienterna behövde avskiljas eller uppträdde aggressivt.   

 

2.7 Problemformulering 

Sveriges hälso- och sjukvård strävar ständigt efter att förbättra vården för landets patienter. 

Genom att arbeta med modeller för förbättringsarbete där idéer från anhöriga, patienter och 
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personal kan bearbetas och sedan implementeras i verksamheten, kan teori omsättas till 

praktik och bidra till en bättre vård. Det ligger i den specialistutbildade sjuksköterskans 

ansvar att kunna tillgodo se sig forskningsbaserad kunskap och omsätta den i praktiskt arbete 

samt ha förmågan att lära ut denna kunskap till andra medarbetare.  

 Studier tyder på att patienter inom rättspsykiatrisk vård upplever att de inte blir sedda, 

respekterade och saknar mandat att påverka sin vård. Det är därför av stor vikt att dessa tankar 

får ta plats och lyfts fram för att vården för dessa patienter ska kunna bli bättre. Genom att 

samla in förbättringsidéer från anhöriga, patienter och vårdpersonal som rör förbättringar 

riktade till patienterna samt att väva dem samman med ett vårdvetenskapligt tankesätt, kan 

vårdpersonalen verkställa de idéer som är möjliga att genomföra i verksamheten och på så sätt 

skapa förutsättningar till en bättre vård för patienterna. Det finns idag begränsad forskning 

kring hur rättspsykiatriska patienter upplever sin möjlighet till inflytande och möjlighet till att 

påverka sin vårdprocess. Därför är det viktigt att utforska hur patienten kan påverka sin vård, 

vilket föreliggande studie vill belysa genom att fokusera på begreppet vårdandet och världen 

som i detta sammanhang innefattar vårdmiljön.  

 

3  Syfte 

Syftet är att utforska områdena delaktighet, vårdrelation, vårdmiljö och bemötande i 

genomförda PDSA-cykler riktade mot patientens vård i ett kliniskt förbättringsarbete i 

rättspsykiatrisk vård.  

 

3.1 Frågeställningar 

- I vilken omfattning framträder områdena delaktighet, vårdrelation, miljö och bemötande 

i de genomförda PDSA?  

- Hur många genomförda PDSA finns på respektive enhet?  

- Hur beskrivs de olika områdena i de utförda PDSA-cyklerna?  

4    Teoretiska utgångspunkter 

Ett sätt för sjuksköterskan att uppnå god patientvård är att arbeta utifrån konsensus begreppet 

vårdandet. Katie Eriksson (2004) beskriver vårdandet som:  

 

”Vårdandet har sitt ursprung i relationen mellan modern och avkomman. I vårdandet bekräftas den 

andras existens. Vårdandet är något naturligt mänskligt, en kärleksgärning. Genom att kunna ge och ta 

emot kärlek får människan kraft att växa och utvecklas. Kärlek och omtanke är ett uttryck för det sant 

mänskliga. Det är något som bekräftar människan som människa”. (s.8) 
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Eriksson (2014) menar att vårdandets kärna vilar i att ansa, leka, lära i en anda av tro, hopp 

och kärlek. Och att uppnå dessa element är en förutsättning för att individen som vårdas ska 

uppleva helhet och hälsa. För att vårdandet ska kunna ske fullt ut krävs det en ömsesidighet, 

en interaktiv process, mellan vårdaren och patienten. Författaren beskriver vårdandet som en 

akt mellan två ”levande” agenter, där graden av att ansa, leka och lära varierar beroende på 

vilket vårdområde vårdaren tillhör. Genom ett samspel mellan vårdaren och patienten ges 

kroppen en möjlighet till välbehag och renlighet. Här är det viktigt att vårdaren väljer 

vårdhandlingar utifrån synsättet att patienten är en självständig individ och att vårdhandlingen 

endast ska ses som en tillfällig stimulering och dessutom vara helt kravlös. Författaren menar 

vidare att val av vårdhandling bör göras utifrån patientens enskilda situation och behov för att 

patienten sedan ska kunna uppleva en känsla av tillit, tillfredställelse, kroppslig och andligt 

välbehag samt en känsla av förändring i dennes hälsoprocess.  

Eriksson (2014) menar vidare att för att en individ ska kunna känna tillit och förtroende för 

en annan människa behöver relationen vila på en känsla av respekt och egenvärde. Författaren 

beskriver att relationen ska främja patientens möjlighet till att få uttrycka sina begär, behov 

och problem. Därför är det av vikt att relationen präglas av ömsesidighet och att vårdaren inte 

forcerar fram en relation. Enligt författaren har kontinuitet, dvs. att patienten har en relation 

med en och samma vårdare, stor betydelse för om patienten ska kunna utveckla sin 

hälsoprocess mot en optimal hälsa eller inte. Hur väl en vårdprocess fortlöper beror alltså helt 

och hållet på hur god relationen mellan vårdare och patient är.  

 Eriksson (2014) belyser vidare att samspelet mellan vårdaren och patienten bygger på 

en delaktighet, att man delar någonting tillsammans. Att dela något med någon annan bidrar 

till en känsla av sammanhang och delaktighet kring en helhet. I ett vårdande perspektiv ses 

delaktigheten, att vara närvarande, som en grunddimension. Att vara närvarande och ha 

förmågan till delaktighet är en konst som förutsätter att individen upplever sig själv som en 

helhet av kropp, själ och ande. Denna förmåga behöver finnas framförallt hos vårdaren men 

också hos patienten för att vårdprocessen ska bidra till upplevd hälsa. 

Författaren till föreliggande studie har valt att utgå ifrån Katie Erikssons teori eftersom 

teorin bygger på att vårdaren behöver ha en helhets bild och ta hänsyn till patientens unika 

behov för att god vård ska kunna skapas. Teorin framhäver även betydelsen av en god 

vårdrelation och patientens möjlighet till delaktighet.   
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5  Metod 

5.1 Design 

Studien består av två delar, en explorativ kvalitativ design med en induktiv ansats samt en 

deskriptiv kvantitativ ansats. Varför en design med både kvalitativ och kvantitativ 

infallsvinkel valdes var för att få en djupgående och beskrivande bild av materialets innehåll 

men också få inblick i materialets kvantitet utifrån hur det kan ha påverkat resultatet i sig. 

Lundman och Graneheim (2012) menar att forskaren behöver ha en distans till sitt material, 

betrakta det objektivt, när det gäller den kvantitativa forskningen medan i den kvalitativa 

forskningen växlar forskaren mellan närhet och distans till sitt forskningsmaterial. Enligt Polit 

och Beck (2012) leder den kvalitativa forskningen till en djupare och bredare bild av 

individens erfarenheter och upplevelser än vad den kvantitativa forskningen kan bidra till.  

 Kvale och Brinkmann (2004) menar att en induktiv ansats är passande när området som 

ska undersökas är relativt outforskat, vilket passar till denna explorativa studie. Med en 

induktiv ansats ska forskaren möta sitt material med öppna ögon och leta efter likheter och det 

allmängiltiga i textens innehåll. Denna ansats kan jämföras med sin motsats, den deduktiva 

ansatsen, som innebär att texten istället tolkas genom en redan förbestämd idé, hypotes eller 

teori.  

 

5.2 Urval 

Då datamaterialet till denna studie bygger på ett större implementeringsarbete på en 

rättspsykiatrisk klinik, var urvalet redan förutbestämt och faller inom kategorin 

bekvämlighetsurval enligt Polit och Beck (2012). Efter samtycke från verksamhetschefen (se 

bilaga 1) har alla medarbetare fått ta del av informationsbrevet om studien (se bilaga 2). 

Antalet möjliga medarbetare räknades till mellan 20-40 personer, fördelat på nio enheter med 

olika inriktningar där vårdplatserna varierar mellan 9-16 platser. Alla medarbetare på de olika 

enheterna har haft möjlighet att medverka i förbättringsarbetet och skapandet av PDSA-cykler 

men alla har inte varit lika aktiva, och vissa av dessa medarbetare har tilldelats mer ansvar än 

andra. I princip är alla medarbetare som är inkluderade i datainsamlingsmaterialet utbildade 

sjuksköterskor, skötare, undersköterskor, behandlingspedagoger, beteendevetare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, specialpedagoger och socionomer, endast ett få tal är 

outbildade skötare.  
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5.3 Datainsamling 

Datamaterialet är inhämtat från det redan pågående implementerings arbete i aktuell 

verksamhet, därför var materialet redan sammanställt i en Excel fil och har tilldelats 

författaren i studies uppstartsfas. Allt datamaterial har författaren fått tillgång till efter 

godkännande av verksamhetschef (se bilaga 1). Det sammanställda materialet inhämtades från 

en webbplattform som deltagarna i förbättringsarbetet använder sig av för att kunna arbeta 

fortlöpande med PDSA-cykeln av förbättringsidén och för att också kunna dela med sig av 

sina förbättringsarbeten med övriga deltagare på andra enheter inom samma verksamhet. 

Materialet som har analyserats är daterat från mars 2015 till december 2016. Då detta 

förbättringsarbete är en ständig process i den aktuella verksamheten har författaren till denna 

studie valt att avsluta insamlingen av data den 31 december 2016 och kommer därmed inte att 

ta med avslutade PDSA-cyklar som är daterade därefter.  

  

5.4 Dataanalys 

Det kvalitativa datamaterialet har analyserats utefter en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Det kvantitativa datamaterialet har 

inte genomgått någon närmare analys mer än fördelats och beskrivits i en frekvenstabell 

(tabell 2). Graneheim och Lundman (2004) menar att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

kan en större mängd textmaterials likheter och skillnader identifieras genom att textmassan 

kondenserades ner till mindre enheter, kodas och kategoriseras utefter dess innehåll och 

mening i det kontextuella sammanhanget. På detta sätt menar författarna att datamaterialet har 

analyserats på ett manifest sätt, dvs. endast det som uttrycks direkt i texten.  

Författaren till föreliggande studien skrev ut materialet från Excel filen vilket resulterade i 

70-80 stycken A4-ark som sedan sattes ihop till en lång remsa för att få en övergripande bild 

över vad som skulle analyseras. Datamaterialet har sedan lästs igenom ett flertal gånger för att 

få en helhetsbild av det. Därefter har varje PDSA med syfte att förbättra för patienterna och 

som är avslutad och införd i verksamheten markerats med olika färger beroende på vilket 

område de tillhörde, exempelvis markerades ämnet delaktighet med grön färg. De 

förbättringsförslag som inte fokuserade på patienterna sorterades bort. De markerade PDSA 

plockades därpå ut och det avgränsade materialet läses åter igen igenom. Då medarbetarna på 

de olika enheterna i verksamheten själva har fått kategorisera sina förbättringsidéer, har en del 

avslutade PDSA varit felkategoriserade. Till exempel kan en PDSA vara markerad med 

delaktighet men efter analys av texten tillhör vistelsemiljö. Efter att alla avslutade och införda 
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PDSA hade lästs igenom och sorterats i rätt kategori analyserades texten i respektive PDSA 

och meningsenheter som var beskrivande för respektive PDSA markerades. Enheterna 

kondenserades ner till en kort, övergripande mening som sedan fick en egen kod och skrevs in 

i en tabell. Utifrån kodernas mening skapades subkategorier som sedan ledde till kategorier 

som på ett övergripande och sammanfattandevis beskriver den från början meningsbärande 

enheten. För exempel på analys av datamaterialet se tabell 1.  

 För att kunna besvara studiens kvantitativa frågeställning har författaren till studien 

räknat ihop de genomförda PDSA-cyklerna, närmare bestämt 94 stycken, som ingår i 

datamaterialet och sammanställt dem i en frekvenstabell (se tabell 2).  

 

6  Forskningsetiska överväganden 

I all form av forskning som inkluderar människors, och djurs, deltagande ska ett 

forskningsetiskt övervägande alltid göras. Forskningen ska vara av sådan karaktär att den 

besvarar väsentliga frågor, bidrar till kunskapsutveckling och håller hög kvalité. 

Vetenskapsrådet (www.vetenskapsradet.se) har därför upprättat riktlinjer för att skydda 

forskningsdeltagarnas integritet samt mot förödmjukelse eller kränkning.  De riktlinjer som 

ska skydda deltagarna är följande områden: 

- Informationskravet innebär att deltagarna ska få övergripande information om studien 

och om denna kan påverka dem negativt samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan att bli ifrågasatta. 

 

- Samtyckeskravet betyder att studiens tänkta deltagare behöver lämna sitt samtycke till 

forskaren om de ska medverka i studien eller inte. 

 

- Konfidentialitetskravet innefattar att all information som inhämtas från deltagarna ska 

hanteras och redovisas på sådant sätt att utomstående personer ej kan identifiera 

enskilda personers uttalanden. 

 

- Nyttjandekravet; innebär att forskningsstudiens material enbart får användas i 

forskningsändamål. 

Datamaterialet till denna studie bygger på införda förbättringsidéer från klinikens personal 

och patienterna har inte varit delaktiga i skapandet av materialet, även om resultatet kan vara 

till nytta för dem. Hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet för studien har tagits 

då ett informationsbrev har gått ut till verksamhetschefen som i sin tur godkänt att 

datamaterial får inhämtas från samtliga klinikens enheter. Samtlig personal inom kliniken har 

även fått ta del av studiens informationsbrev för att få en inblick i studiens syfte och hur 
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datamaterialet kommer att studeras samt haft möjlighet att motsätta sig deltagande i studien. 

Hela datamaterialet tilldelades författaren i digitalform i efterhand och författaren till studien 

har inte medverkat i datainsamlingen. Allt material har under studiens gång behandlas 

konfidentiellt och förstöras när studien är godkänd. Materialet ämnar också att endast 

användas i denna studie. I och med att materialet förstörs efter studiens avslut samt endast ska 

användas till denna studie har kraven för riktlinjerna konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet uppfyllts.  

 Personalen från de olika enheterna som datamaterialet är hämtat ifrån har vid 

implementering av datainsamlingsmetoden fått både muntlig och skriftlig information om 

tillvägagångssättet av arbetsledarna. All personal på respektive enhet har tillgång till en 

gemensam webbplattform där själva datamaterialet förs in och där även en utvärderingsenkät 

fylls i månadsvis. Denna enkät är anonym, dock kan de påbörjade och genomförda 

förbättringsåtgärderna kopplas till specifika personer. Berörd personal har själva fått 

bestämma om de vill använda sina riktiga namn i webbplattformen och arbetet med 

förbättringsåtgärderna eller om de vill skapa ett fiktivt namn. Alla deltagarna har valt att 

använda sig av sina egna namn.  

 

7  Resultat 

Datamaterialet har analyserats ur både ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Vid den 

kvalitativa analysen av datamaterialet kunde likheter ses mellan de olika PDSA-cyklerna 

vilket ledde till att de kunde sorteras in i ett flertal subkategorier som kunde kopplas samman 

med kategorierna Delaktighet, Vårdmiljö, Vårdrelation och Bemötande som tydliggjorde och 

sammanfattade innehållet i de olika PDSA-cyklerna.  

 Först redovisas det kvantitativa resultatet där omfattningen av genomförda PDSA-cykler 

beskrivs följt av det kvalitativa resultatet som presenterar en analys av innehållet i de aktuella 

PDSA-cyklerna. Resultatet är avgränsat till PDSA-cykler som är införda i aktuell verksamhet 

och som avser patientens vård, men där någon utvärdering av konsekvensen av PDSA-cykeln 

ej har genomförts i denna studie.   

 

7.1 Kvantativt resultat 

Då två av studiens frågeställningar var att beskriva omfattningen av genomförda PDSA-

cykler har även en kvantitativ analys gjort på datamaterialet. Resultatet av analysen redovisas 

i nedanstående frekvenstabell.  
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Tabell 2. Antal genomförda PDSA-cykler på respektive avdelning. 

 

*Avdelningarna heter något annat i verkligheten. 

Resultatet av den kvantitativa dataanalysen visar en relativt stor skillnad på hur de olika 

avdelningarna har arbetat med PDSA- cyklerna utifrån vårdandet och dess områden. 

Skillnaden kan bero på att avdelningarna har olika inriktningar så som intagningsavdelning, 

behandlingsavdelningar och utslussningsavdelning. Beroende på var i vårdprocessen 

patienten befinner sig, kan hen vara mer eller mindre motiverad till att delta i ett 

förbättringsarbete vilket kan ha bidragit till ett varierande antal genomförda PDSA-cyklar på 

de olika avdelningarna. Exempelvis visar resultatet att det finns avdelningar som totalt endast 

har en till två genomförda PDSA-cykler medan andra avdelningar har över 20 stycken 

genomförda PDSA-cykler fördelat på de olika aspekterna delaktighet, vårdmiljö osv. 

 Förbättringsidéer som kommer från anhörigas, personalens – och patientens perspektiv 

visar på att idéer med fokus på vistelsemiljö och delaktighet är de två variabler som är mest 

frekvent förekommande. Där totalt genomförda PDSA för vårdmiljön var 46 stycken och 42 

stycken bestod av PDSA riktade mot aspekten delaktighet. Medan minst genomförda PDSA-

cykler har genomförts för aspekten bemötande, där en PDSA är genomförd och aspekten 

vårdrelation har fem stycken genomförda cykler. Procentuellt innebär resultatet att aspekterna 

vistelsemiljö och delaktighet står för 93 % av alla genomförda PDSA-cykler i hela 

verksamheten.  

 

 

 Avd* 1 

 

Avd 2 Avd 3 

 

Avd 4 

 

Avd 5 

 

Avd 6 

 

Avd 7 

 

Avd 8 

 

Avd 9 

 

Tot. 

Bemötande 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Vårdmiljö  1 1 2 5 17 2 12 5 2 46 

Vårdrelation 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 

Delaktighet 0 0 0 3 7 7 13 6 6 42 

Totalt 

genomförda 

PDSA per avd. 

1 1 2 9 24 10 26 14 8  

Totalt genomförda PDSA-cykler 94 
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7.2 Kvalitativt resultat 

Resultatet av den kvalitativa analysen redovisas nedan utifrån de fyra huvudkategorierna 

Delaktighet, Vårdmiljö, Vårdrelation och Bemötande med tillhörande underkategorier. 

 

7.2.1 Delaktighet  

PDSA som finns under denna kategori har alla gemensamt att de har som syfte att göra 

patienten mer delaktig, antingen direkt i sin vårdprocess eller som i ett led i att kunna 

påverka/ bestämma mer hur vardagen på avdelningen ska vara samt få möjligheten att själv 

kunna bestämma över sin egen tid. Exempel på införda förbättringsidéer är patientens 

delaktighet vid rond, möjlighet att påverka val av maträtt samt att själv, men också 

tillsammans med andra patienter, ta ansvar över avdelningen. 

 

7.2.1.1 Påverka sin vårdprocessen 

Som ett steg i att involvera patienten mer i sin vårdprocess har ett flertal PDSA-cykler 

fokuserats på att öka patientens delaktighet och inflytande vid exempelvis ronder, 

vårdkonferenser och tydliggjort patientens rättigheter vid tvångsåtgärder. Nedanstående citat 

exemplifierar patientens möjlighet till inflytande på ronden:   

 

Vi vill att patienterna själva ska skriva på eget papper vad de vill ta upp på ronden, samt att 

patienterna själva kan ha en kopia på detta papper med sig till ronden. 

 

7.2.1.2 Möjlighet till inflytande 

En del av PDSA-cyklerna gällande delaktighet synliggör patienternas önskan om att kunna 

påverka sin vardag på avdelningen. Detta genom att bland annat få ökad möjlighet att påverka 

vilken mat som serveras, tillgång till kylskåp att förvara sina egna matvaror i, att få beställa 

hämtmat eller att någon av patienterna lagar mat till de andra på avdelningen. En ytterligare 

åtgärd för att ge patienterna mer inflytande över sin vardag och situation på avdelningen har 

vissa PDSA fokuserat på att synliggöra och förtydliga information kring avdelningsarbetet. 

Exempel på detta är förbättringsförslaget som genererade i att en tv-skärm sattes upp för att 

visa aktuell information på avdelningen eller förbättringsidén om att patienterna skulle bli mer 

engagerade i skapandet av PDSA-cyklar. 
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7.2.1.3 Eget ansvar 

Som ett steg i att öka patienternas möjlighet till att ta eget ansvar har vårdpersonalen upprättat 

PDSA-cyklar med fokus på detta. Införda förbättringsförslag så som att patienterna önskar en 

torkställning för att själva kunna ta hand om sin nytvättade tvätt eller ansvar för egen nyckel 

till sitt rum. Andra förbättringsförslag med fokus på eget ansvar men som också gynnar 

medpatienterna är PDSA-cykler så som att tillsammans planera för en filmkväll på 

avdelningen och att hålla rent och snyggt i det gemensamma pentryt för att kunna laga mat/ 

baka tillsammans.    

 

7.2.2 Vårdmiljö 

De genomföra PDSA-cyklerna under denna kategori leder till att patienterna dels ska få en 

bättre miljö på avdelningen men också till att skapa aktiviteter och öka möjligheten till 

sysselsättning under vårdtiden. Förbättringsidéer som är gjorda på avdelningarna är bland 

annat uppfräschning och dekoration av utrymmen, möjlighet till att sköta utomhusodlingar 

samt att utföra olika former av aktiviteter. 

 

7.2.2.1 Att skapa en trivsam miljö 

På vissa avdelningar har vårdpersonal och patienter tillsammans kommit fram till att 

avdelningen behöver målas om för att förbättra den fysiska miljön på avdelningen. Andra 

avdelningar har fokuserat på att göra sin entré mer välkomnande eller att ett rum behöver 

möbleras om för att skapa en mer trivsam atmosfär. Ytterligare förbättringsförslag som bidrar 

till en förbättrad inomhus miljö är att spela avslappnande musik i dagrummet istället för att 

låta tv:n stå på, inhandla säsongsbundna blommor att dekorera avdelningen med samt att låta 

patienterna röka utomhus, på innergården, istället för inne på avdelningen. 

 PDSA-cykler har även upprättas för att göra utomhusmiljöerna mer hemtrevliga och 

inbjudande. Som ett led i nedanstående citat om en förbättringsidé, har patienterna också fått 

en sysselsättning och ett medföljande eget ansvar för att idén ska bli varaktig:  

 

Efter önskemål från patient se över möjligheten att låta intresserade patienter sköta en mindre 

odlingsyta på avdelningens innergård. Vi har som det ser ut idag tre stycken lådor för plantering. Dessa 

skulle kunna delas upp på intresserade patienter och sedan får avdelningen köpa in fröer eller plantor 

att välja mellan. 
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7.2.2.3 Stimulans för kropp och själ 

Andra förbättringsidéer med inriktning mot vårdmiljö och sysselsättning har bland annat 

mynnat ut i PDSA-cykler om att köpa in ett pingisbord, fortlöpande köpa in olika tidningar 

efter önskemål från patienterna, köpa in en uppblåsbar pool samt ordna material för att kunna 

måla och pyssla. En gemensam aktivitet mellan patienter och personal blir möjlig då flera 

förbättringsidéer är inriktade mot fysisk aktivitet så som vollybollturneringar, löpträning, och 

inköp av cyklar.  

 Då alla patienterna kanske inte är intresserade av pulshöjande aktiviteter har en avdelning 

arbetat med förbättringsidén att införa ett lugnt rum på avdelningen där patienten kan finns 

lugn och ro. En avdelning har köpt in en spelkonsol för att öka möjligheten till gemensam 

aktivitet mellan patienterna.  

 

7.2.3 Vårdrelation 

En fungerande och välmående relation mellan vårdpersonal och patient är A och O för att en 

bra och givande vård ska kunna skapas.  PDSA-cykler under denna kategori syftar därför till 

att skapa och upprätthålla goda relationer genom exempelvis att förbättra personalens 

kunskaper om patienterna och dess hälsotillstånd samt att genomföra gemensamma aktiviteter 

mellan vårdpersonal och patienter. 

 

7.2.3.1 Ökad kännedom 

Förbättringsidéer så som att tydliggöra rutiner kring exempelvis läkemedelshantering samt 

utförligare dokumentation om hur väl en patients permission har genomförts kan leda till att 

vårdpersonalen får mer inblick i patientens hälsotillstånd och därmed kan anpassa kommande 

vårdprocess utefter patientens behov. Genom att vårdpersonalen blir mer insatta i patienternas 

mående kan förbättringsförslag som nedanstående exempel leda till ökad trygghet och 

minskad oro hos patienterna: 

 

För att dämpa ångest och öka patienternas välmående erbjuds patienterna NADA. Ökat välmående 

minskar oro och ångest, vilket leder till en lugnare avdelningsmiljö där patienterna upplever ökad 

              trygghet. 

 

7.2.3.2 Att tillsammans nå uppsatta mål 

Genom allians skapande aktiviteter så som fotbollsturneringar, suddas maktförhållandet 

mellan patient och vårdare ut för en stund och aktiviteten skapar en vi-känsla som i 
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förlängningen kan gynna vårdrelationen. Likaså stärks relationen när vårdare och patient kan 

komma närmare varandra genom att samtala tillsammans kring en svår situation, exempelvis 

en patients ätstörning eller att sköta sin hygien. 

 

7.2.4 Bemötande 

Liksom att det finns en god vårdrelation mellan vårdpersonal och patient, behöver även 

bemötandet vara av god kvalité för att förtroende och respekt ska kunna skapas. Med hjälp av 

nedanstående förbättringsförslag har personalen arbetat med att öka sin kunskap kring ämnet 

bemötande för att kunna möta sina patienter på bästa möjliga sätt utifrån olika typer av 

situationer: 

 

Personalen har skapat en studiecirkel runt boken Problemskapande beteende av Bo Hejlskov Elvén. 

Tanken med studiecirkeln är att skapa ett gemensamt arbetssätt och ge personalen gemensam ökad 

kunskap i bemötande gentemot patienterna. 

 

  

8  Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie har haft både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, men då den 

kvalitativa analysen har dominerat kommer metoddiskussionen mestadels att fokusera på den 

ansatsen och endast övergripande diskutera den kvantitativa ansatsen. För att bedöma 

forsknings kvaliteten på studiens kvalitativa del har författaren till föreliggande studie valt att, 

utifrån Polit och Beck (2012) diskutera resultatet utifrån kvalitetsbegreppen trovärdighet, 

konfirmerbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

8.1.1 Trovärdighet 

Enligt Polit och Beck (2012) är metodvalet och hur den redovisas en viktig aspekt för att öka 

studiens trovärdighet. Då denna studies syfte grundar sig på att utforska olika aspekter i ett 

kliniskt förbättringsarbete valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod. Lundman och 

Graneheim (2012) menar att en kvalitativ innehållsanalys ska användas då syftet är att 

beskriva och identifiera likheter och skillnader i en text för att sedan sortera dessa i kategorier 

och teman.  

 Datamaterialet till föreliggande studie inhämtades från ett redan pågående 

förbättringsarbete inom den aktuella kliniken och tilldelades sedan författaren till studien. För 
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att inte utelämna några införa PDSA-cykler valde författaren att analysera dessa cykler från 

förbättringsarbetets start år 2015 till slutet av år 2016. På detta sätt kunde ett stort spann av 

PDSA-cykler analyseras och kategoriseras. Datamaterialet analyserades som sagt med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys och under analysens gång märker författaren att materialet 

inte ger någon direkt djupgående information kring de olika PDSA-cyklerna och hur de har 

används eller mottagits på respektive avdelning. Författaren tror att resultatet skulle kunna ha 

blivit mer nyanserat och innehållsrikt om en annan metod, så som exempelvis intervjuer med 

vårdpersonal och/eller patienter hade valts. Det hade eventuellt även gett mer material att 

arbeta vidare med för de enheter som är med i förbättringsarbetet. Dock var studiens 

huvudsakliga syfte inte att ingående beskriva aspekternas påverkan på vården, utan mer ge en 

övergripande bild av vad de införda PDSA-cyklerna har innehållit för förbättringsidéer och 

vilka åtgärder som de olika avdelningarna har gjort utifrån cyklerna. Detta framkommer 

tydligt med hjälp av både den kvalitativa och kvantitativa metoden och att resultatet har 

presenterats i tabeller. Genom att visa studiens resultat i tabeller och/eller bilagor, menar Elo 

& Kyngäs (2008) att studiens och dess resultats trovärdighet ökar då sambandet mellan data 

och resultat har tydliggjorts för läsaren. Författaren till föreliggande studie har valt att 

använda ett fåtal citat för att förtydliga innehållet i vissa PDSA-cykler. För att detta ska bli 

trovärdigt, anser Elo och Kygnäs (2008) att antalet citat inte får ta överhand, utan resultatet 

ska mestadels bestå av text från det bearbetade datamaterialet, vilket författaren till 

föreliggande studie har eftersträvat och använt citat för att förtydliga innehållet i studiens 

resultat.  

 Urvalet av deltagare för studien bestod i den vårdpersonal som med hjälp av PDSA-cykler 

hade verkställt de förbättringsförslag som inkommit i form av förbättringsidéer från personal, 

patienter och anhöriga. Urvalet var därför per automatik redan förutbestämt innan studien 

startade och inget som författaren till studien kunde påverka.  

 

8.1.2 Konfirmerbarhet 

Polit och Beck (2012) menar att trovärdigheten och transparensen i en studie säkerställs om 

dess resultat väl återspegla den fakta som har framkommit i analysen samt att två eller flera 

forskare skulle ha fått liknande resultat om studien gjordes om. Detta innefattar även hur väl 

forskaren kan hantera sin förförståelse för ämnet.  

 Då författaren till studien själv har arbetat med PDSA-metoden hade hen en viss 

förförståelse för ämnet innan studien startade. Däremot visste inte författaren hur den aktuella 
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kliniken arbetade med metoden eller hur arbetet ser ut på en rättspsykiatrisk klinik, utan fick 

den informationen under studiens tidiga fas. Att författaren ändå fick inblick i hur kliniken 

hade arbetat med sina PDSA-cykler och hur verksamheten var uppbyggd kan ha påverkat 

tolkningen av resultatet, dock tror författaren inte att detta har lett till någon svaghet för 

studien utan anser snarare att det var en nödvändighet och styrka att veta hur verksamheten 

fungerar för att senare kunna diskutera resultatet utefter rådande kontext inom kliniken.  

 

8.1.3 Pålitlighet 

Pålitligheten i en studie anser Polit och Beck (2012) bygger på om resultatet skulle bli likartat 

vid en upprepning av studien vid ett annat tillfälle och i en liknande situation med samma 

eller liknande urval. Vad gäller resultatets innehåll i föreliggande studie, skulle det kunna 

ändras om studien gjordes om i en annan kontext och med annat urval då andra verksamheter 

kanske arbetar med förbättringsförslag med fokus på andra aspekter. Däremot skulle den 

valda metoden troligtvis ge samma typ av resultat som finns i föreliggande studie.  

 

8.1.4 Överförbarhet 

Polit och Beck (2012) anser att för att en studies resultat ska kunna överföras på andra 

grupper eller situationer är det väsentligt att en utförlig beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och analys finns. Att resultatet dessutom förtydligas med lämpliga citat ökar 

överförbarheten. Författaren till föreliggande studie har eftersträvat att uppfylla dessa kriterier 

genom att med hjälp av bilagor, tabeller samt en förklaring på hur arbetet med studien har 

fortlöpt från början till slut, försöka ge en bild för läsaren hur resultatet har kunnat mejslas ut 

från studiens rådata. I och med att tillvägagångssättet för studiens resultat är beskrivet både i 

text och i tabeller ökar det chansen att även andra kliniker kan ta efter arbetssättet och göra 

likande undersökningar. Dock eventuellt med andra resultat beroende på vilka faktorer som 

undersöks och vilka informanter som medverkar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Det kvalitativa resultatet redovisas i fyra olika kategorier med tillhörande underkategorier, där 

huvudkategorierna sammanfattas i konsensusbegreppen vårdandet och vårdmiljö. Dessa 

begrepp kommer att diskuteras mot tidigare forskning samt belysas utifrån Erikssons (2004) 

teori om vårdandet.  
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8.2.1 Vårdandet 

Studiens resultat visar att enheterna aktivt har arbetat med att införa PDSA-cykler med fokus 

på patienternas möjlighet till delaktighet, både vad gäller vårdprocessen och hur patienten kan 

vara med och påverka den men också att kunna påverka hur vardagen på avdelningen ska 

formas. Studiens resultat stämmer in i Selvin, et al. (2016) studie där det framgår att 

rättspsykiatriska patienter värdesätter en vård med rak och tydlig kommunikation och där de 

själva har inflytande, förtroende och eget ansvar. Likaså synliggör Latvala, Janhonen och 

Morings (2000) studie att patienten behöver ta ett eget ansvar över sin hälsa och vård för att 

en förbättring ska kunna ske. Studien visar också på att patienterna önskar delaktighet i sin 

vård men att det är svårt då rutiner, medicinering och sjuksköterskans maktutövning 

begränsar känslan av delaktighet och inflytande.  

 Föreliggande studie visar att den rättspsykiatriska kliniken har låtit patienterna ta mer 

ansvar genom att bland annat låta dem ha egna nycklar till rummen och planera och 

genomföra aktiviteter tillsammans på avdelningen. Att patienterna gör saker ihop kan enligt 

Eriksson (2014) leda till att delaktighet kan skapas då det finns en känsla av samhörighet och 

närvarande, mellan patienterna men också till vårdpersonalen. Författaren menar vidare att 

känslan av att dela någonting med en annan människa är en grunddimension, en förutsättning, 

för vårdandet och innebär att individen ifråga behöver känna en harmoni i kropp, själ och 

ande för att uppleva hälsa. Vidare anser författaren att delaktighet också innefattar att vara 

närvarande i ett sammanhang, vilket kan kopplas samman med denna studies resultat vad 

gäller arbetet med PDSA-cykler med fokus på att exempelvis göra patienten mer delaktig och 

där möjlighet ges till att konkret kunna påverka i sin vårdprocess.  

 Flera enheter i föreliggande studie strävar även efter att arbeta med PDSA-cykler som 

möjliggör att vårdare och patient kan bygga upp en givande relation tillsammans, bland annat 

genom att utföra olika fysiska, alliansskapande, aktiviteter tillsammans men också kunna 

samtala i ett motiverande samtal. Eriksson (2014) belyser vikten av att en relation bygger på 

ömsesidighet, tillit och förtroende mellan vårdare och patient. Relationen ska även ge 

patienten möjlighet att uttrycka sina begär, behov och problem. Rask och Levanders (2001) 

enkätstudie visade på att relationen mellan patient och vårdare stärktes med hjälp av verbal 

kommunikation, så som motiverande samtal kring ett beteende eller vardaglig funktionalitet. 

För att kunna se och möta patientens enskilda behov, behövde sjuksköterskorna enligt studien 

även besitta färdigheter så som social interaktion. Även Dahlberg och Segesten (2010) 

betonar vårdpersonalens färdigheter i mötet med patienten, där mötet ska kantas av en 

understödjande relation där patienten själv får ta hälsofrämjande beslut. Genomförda PDSA-
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cykler i föreliggande studie visar på en vilja hos vårdpersonalen att få en bättre inblick i 

patientens hälsotillstånd och därmed kunna, tillsammans med patienten, anpassa 

vårdprocessen utefter patientens behov. Men att skapa en tillitsfull och förtroendegivande 

relation kräver sin tid, anser studiens författare och inom sjukvården är det allmänt känt att 

tidsbristen är ett återkommande problem, därför tror författaren att det är av stor betydelse att 

vårdpersonalen prioriterar sin tid för att kunna möjliggöra att en god vårdrelation ska skapas.  

Trots att vårdpersonalen dagligen möter patienterna på avdelningarna var det endast en 

avdelning inom den rättspsykiatriska kliniken som hade infört en PDSA-cykel som berörde 

ämnet bemötande. Denna PDSA-cykel syftade till att öka vårdpersonalens kunskap kring 

bemötande samt skapa ett gemensamt arbetssätt för att bemöta patienterna. Enligt Eriksson 

(2014) ska vårdaren kunna se och utforma vårdprocessen utifrån patientens unika helhet, dvs. 

kropp, själ och ande, för att kunna vårda och möta patienten. Vårdaren ska även våga möta, 

stå kvar och stödja patienten i dess lidande. Även Gilbert, Rose och Slades (2008) studie visar 

att relationen mellan vårdare och patient behöver bygga på trygghet och tillit för ett lyckat 

bemötande och att det är genom kommunikation som detta kan uppnås. 

 Socialstyrelsen (2015) visar i sin rapport att ett gott bemötande bygger på att patienten 

känner sig sedd med hänsyn till dess egenskaper, är delaktig och har delgivits information om 

sin vård. Genom att föreliggande studies resultat har kunnat redovisa att endast en genomförd 

PDSA hade berört ämnet bemötande, hoppas författaren på att den aktuella kliniken i 

framtiden kan fokusera mer på området och arbeta för att ytterligare förbättra bemötandet till 

patienterna.  

 

8.2.2 Vårdmiljö 

Denna studie visar att enheterna på den rättspsykiatriska kliniken har arbetet mycket med 

förbättringsidéer riktade mot vårdmiljön och det är den kategori som har flest införda PDSA-

cykler. Att vårdmiljön är en viktig aspekt i patientens hälsoprocess är även något som 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser då de menar att patienten tolkar sin livsvärld och synen 

på sig själv genom bland annat ett utifrån perspektiv, och hur väl vårdmiljön är anpassad efter 

patientens behov kan ha betydelse för om patienten ges möjlighet att uppnå hälsa. Liksom 

Dahlberg och Segesten, belyser Eriksson (2014) betydelsen av patientens syn på sin livsvärld 

och att patientens andliga och kroppsliga behov behöver tillgodoses för att uppnå 

välbefinnande.  

 Brunt och Rasks (2005) har studerat möjligheten till en vårdande vårdmiljö i 

rättspsykiatrisk vård och menade att på grund av regler och hög säkerhet var det svårt att 
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skapa en miljö där patienternas mentala hälsa kunde främjas. Patienterna i studien upplevde 

att de hade liten möjlighet till att påverka sin situation och kände en hopplöshet över att kunna 

påverka vårdmiljön. Till skillnad från Brunt och Rasks (2005) studie, visar resultatet från 

föreliggande studie att förbättringsidéer från både patienter och personal på den 

rättspsykiatriska kliniken har genererat i ett flertal införda PDSA-cykler med fokus på att 

förbättra den omgivande miljön på avdelningen. Idéer så som ommöblering, fräscha upp och 

göra en entré mer välkomnande samt dekorera med blommor har patienterna kunnat vara med 

och påverkat på sina avdelningar. För att öka patienternas möjlighet till fysisk och psykisk 

aktivitet har PDSA-cykler så som idrottsturneringar, inköp av konstmaterial och uppförande 

av ett lugnt rum införts i verksamheten. Att vårdmiljön bör vara utformad på sådant sätt att 

den uppmuntrar och väcker engagemang till aktivitet, är något som Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) förespråkar. De menar också att omgivningen har stor betydelse 

för hur patienten upplever hälsa och välbefinnande. Betydelsen av en meningsfull och 

givande vårdmiljö är även något som Farnworth, Nikitin och Fosseys (2004) studie belyser. 

Studien visade på att rättspsykiatriska patienter upplever trissdess och försökte få tiden att gå 

mellan måltiderna genom rökning, tv-tittande och sömn. På grund av hög säkerhet och 

kontroll, visade studiens resultat att det var svårt att individ anpassa aktiviteter och på så sätt 

också svårt att kunna möta patienternas egna behov.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en enskild rättspsykiatrisk klinik i Sverige 

arbetade med förbättringsidéer riktade mot patientvård genom metoden PDSA. Efter analys 

av införda förbättringsidéer framkom det att kliniken arbetar med PDSA riktade mot främst 

vårdmiljö och delaktighet. Få PDSA-cykler fokuserade på ämnet bemötande. För att god vård 

ska kunna skapas är det av vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån patientens 

mångdimensionella livsvärld. Därav är det väsentligt att belysa aspekterna delaktighet, 

vårdrelation, vårdmiljö och bemötande för att uppnå en respektfull och givande vård för 

patienten. Resultatet av denna studie kommer att redovisas och diskuteras med berörd klinik 

för att synliggöra de områden som behöver lyftas fram och bearbetas mer inom kliniken för 

att kunna utveckla olika aspekter på patientvården.   
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8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Den rådande forskningen kring rättspsykiatrisk vård utgår många gånger ifrån hur 

vårdpersonal, och då i synnerhet sjuksköterskor, upplever vården av personer som dömts till 

rättspsykiatrisk vård. Endast en liten del av forskningen fokuserar på patientens perspektiv 

och deras upplevelse av hur vården fungerar och är utformad. Med bakgrund i att denna studie 

enbart studerade innehållet i införda förbättringsidéer inom den aktuella rättspsykiatriska 

kliniken skulle det vara av intresse att i vidare studier även se om de införda idéerna har gett 

någon förbättring av vården utifrån patienternas egna upplevelser. Denna fördjupning skulle 

kunna genomföras med kvalitativa intervjuer och därmed bidra med information till den 

övriga forskningen som bedrivs inom området. Tänkvärt skulle även vara att mer ingående 

undersöka PDSA-cykler med fokus på bemötande för att möjligen få en förklaring till varför 

det området hade så få införda förbättringsidéer i rådande verksamhet.  

 

9  Slutsats 

Denna studie har undersökt en specifik rättspsykiatrisk kliniks förbättringsarbete, som med 

hjälp av PDSA modellen, har infört förbättringsåtgärder till inneliggande patienter. Resultatet 

visar att majoriteten av förbättringsförslagen och dess åtgärder har gjorts för aspekterna 

vårdmiljö och delaktighet. Ett intressant fynd som synliggörs i det kvantitativa resultatet är 

det låga antalet införda PDSA-cykler med inriktning bemötande. Orsaken till det låga antalet 

har i denna studie inte kunnat framställas då studiens syfte inte var av sådan karaktär. Med 

grund i denna studies resultat och även vad tidigare forskning har visat vad gäller bemötandet 

och dess betydelse för bland annat vårdrelationens funktion och patientens känsla av 

delaktighet och inflytande skulle det vara av intresse att, i vidare studier, fokusera mer på 

aspekten bemötande och se om det är ett område som är svårt att närma sig inom 

rättspsykiatrin i stort eller endast varit förekommande i denna studie.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 

Beskriva innebörden av vårdande aspekter ur ett kliniskt 

förbättringsarbete i rättspsykiatrisk vård 

Hej! Jag heter Elina Johansson och är legitimerad sjuksköterska och student på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal högskola. 

Jag har påbörjat min magisteruppsats där jag efter diskussion med Catrin Hägerholm blivit 

intresserad av att undersöka erfarenheter av förbättringsarbeten i vården.  
 

Härmed tillfrågas Du som verksamhetschef om tillåtelse att Elina Johansson tar del av 

insamlat datamaterial från förbättringsarbetet via Genombrott.nu som har genomförts i din 

verksamhet. Utifrån begreppet vårdande är syftet att analysera genomförda 

förbättringsåtgärder som har verkställts i verksamheten.  

 

Avsikten är att granska det material som finns lagrad i databasen för att sedan analysera 

implementerade förbättringsåtgärder med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Det är Elina Johansson som kommer att granska och analyser datamaterialet.  

 

Om Du som verksamhetschef anser att undertecknad även ska lämna ut ett informationsbrev 

om studien till enhetens personal som har genomfört förbättringsarbetet, kan detta skickas ut 

till berörd personal. Resultatet av datamaterialet kommer att analyseras på sådant sätt att det 

inte kan kopplas samman med enskilda personer eller enheter. Ett resultat baserat på det 

analyserade datamaterialet kommer sedan redovisas på gruppnivå i en magisteruppsats under 

våren 2017 och kommer finnas tillgänglig i pappersformat och/eller elektroniskt via Ersta 

Sköndal högskolas bibliotek.  

 

Vänligen svara via e-post ifall undertecknad har Din tillåtelse att genomföra studien eller inte. 

Om undertecknad får Din tillåtelse blir nästa steg att, om så är nödvändigt, lämna ut 

informationsbrevet till den personal som har genomfört förbättringsåtgärderna. Efter 

godkännande av berörd personal kommer undertecknad att påbörja arbetet med att analysera 

datamaterialet från Genombrott.nu 

Om Du har några frågor om studien vänligen kontakta mig Elina Johansson eller min 

handledare Mats Ewertzon.    

 

 

Mats Ewertzon, lektor/fil.dr. Elina Johansson, leg. sjuksköt., fil. kand. 

Institutionen för vårdvetenskap Tel. nr: 070-4957584 

Ersta Sköndal högskola  E-post: elina.johansson@student.esh.se 

Tel.nr: 0766-365112                                                               

E-post: mats.ewertzon@esh.se    Catrin Hägerholm, leg. sjuksköterska 

 
                    Institutionen för Vårdvetenskap              



 

                                             Med.mag, Ph.mag. 

 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

 Tel.nr: 08-12349266 

E-post: catrin.hagerholm@sll.se 

 
 



 
 

3 (39) 
 

 

Bilaga 2. Informationsbrev till personal 

 
                    Institutionen för Vårdvetenskap                                        

Beskriva innebörden av vårdande aspekter ur ett kliniskt 

förbättringsarbete i rättspsykiatrisk vård 

Hej! Jag heter Elina Johansson och är legitimerad sjuksköterska och student på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal högskola. 

Jag har påbörjat min magisteruppsats där jag efter diskussion med Catrin Hägerholm blivit 

intresserad av att undersöka erfarenheter av förbättringsarbeten i vården.  

 

Jag har fått godkännande av verksamhetschefen att ta del av de förbättringsförslag som via 

Genombrott.nu har genomförts i verksamheten. Avsikten är sedan att granska det material 

som finns lagrad i databasen för att sedan analysera implementerade förbättringsåtgärder med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det är Elina Johansson som kommer att granska och 

analyser datamaterialet.  

 

Resultatet av datamaterialet kommer att analyseras på sådant sätt att det inte kan kopplas 

samman med enskilda personer eller enheter. Ett resultat baserat på det analyserade 

datamaterialet kommer sedan redovisas på gruppnivå i en magisteruppsats under våren 2017 

och kommer finnas tillgänglig i pappersformat och/eller elektroniskt via Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek.  

 

Om Du har några frågor om studien, kontakta gärna Elina Johansson.  

 

 

Mats Ewertzon, lektor/fil.dr. Elina Johansson, leg. sjuksköt., fil. kand. 

Institutionen för vårdvetenskap Tel. nr: 070-4957584 

Ersta Sköndal högskola  E-post: elina.johansson@student.esh.se 

Tel.nr: 0766-365112                                                               

E-post: mats.ewertzon@esh.se    

 Catrin Hägerholm, leg. sjuksköterska 
                                             Med.mag, Ph.mag. 

 Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

 Tel.nr: 08-12349266 

E-post: catrin.hagerholm@sll.se 
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys av genomförda PDSA-cykler. 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet   

Koder  Subkategori Kategori 

Vi vill att patienterna 

själva ska skriva på eget 

papper vad de vill ta upp 

på ronden, samt att 

patienterna själva kan ha 

en kopia på detta papper 

med sig till ronden. 

Delaktighet och möjlighet att 

påverka sin situation. 

Ökad 

delaktighet 

och ansvar.  

Påverka sin 

vårdprocess 

Delaktighet 

Patienterna ska känna 

sig bättre förberedda 

inför världskonferensen 

och kunna delta i 

beslut/världskonferensen 

mer aktivt. 

Delat beslutsfattande i 

samband med vårdkonferens  

Delaktighet 

och inflytande 

över sig egen 

vård 

Vi vill att patienterna 

ska få ta del av idéerna, 

PDSA-hjulen och se 

resultatet från 

mätningarna och då bli 

motiverade till att 

fortsätta vara 

engagerade i 

förbättringsarbetet. 

Mer inblick och förståelse i 

förbättringsarbetet. 

Ökad känsla 

av gemenskap, 

delaktighet 

och möjlighet 

att påverka 

Möjlighet till 

inflytande 

Patienterna har fått ett 

dokument som kallas 

förbättringsidé där de 

har möjlighet att fylla i 

tips på förbättringar 

 

Chans att skapa förbättringar Kunna göra sin 

röst hörd 

Genom att flytta stora 

och otympliga möbler 

kunna frigöra mer 

utrymme så patienterna 

(och personal) upplever 

mindre trångboddhet i 

samband med ronder.  

Mer utrymme kan ge en 

minskad känsla av obehag för 

trånga utrymmen. 

Förbättrad 

vårdmiljö 

Förbättring av 

gemensamma ytor 

Vårdmiljö 

Ommålning på hela 

avdelningen för att få en 

fräschare och trevligare 

avdelning. 

Fint och avdelningen känns 

bättre.  

Finare 

inomhusmiljö 
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Återinhandla ett 

pingisbord, vilket 

patienterna har 

efterfrågat och gillar att 

nyttja. 

Patienterna får ytterligare en 

aktivitet att utföra på 

avdelningen 

Ökad 

aktivitetsnivå 

Stimulans för 

kropp och själ 

Patienterna har fått ett 

avslappningsrum och 

vill ha en trevlig och 

bekväm möbel att sitta 

och slappa i. 

Lugn och ro Möjlighet till 

egen tid 

Genom att information 

kring en patient blir 

samlad på ett ställe, blir 

informationen lätt 

tillgänglig och man får 

överblick om alla 

utevistelser som 

patienten har gjort. 

Öka medvetenheten och 

kunskapen kring patientens 

utevistelse 

Bättre 

överblick över 

patientens 

permissioner 

Ökad kännedom Vårdrelation 

Patienter och personal 

spelar i samma lag, på 

lika vilkor (utan 

maktpositioner). Under 

fotbollen spelar vi ihop, 

kämpar och stöttar 

varandra. Respekt 

skapas och en gammal 

konflikt på avdelningen 

är glömd. 

Respekt skapas mellan 

vårdpersonal och patient 

Allians 

byggande 

mellan 

personal och 

patient.  

Att tillsammans nå 

uppsatta mål 

Personalen har skapat en 

studiecirkel runt boken 

Problemskapande 

beteende av Bo 

Hejlskov Elvén. Tanken 

med studiecirkeln är att 

skapa ett gemensamt 

arbetssätt och ge 

personalen gemensam 

ökad kunskap i 

bemötande gentemot 

patienterna. 

Gemensamt arbetssätt i 

bemötandet av patient. 

Kunskap kring 

bemötande.  

 Bemötande 

 


