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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Flera tusen personer vårdas varje år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). Tvångsvård får endast utföras om patienten lider av allvarlig 

psykisk störning, motsätter sig vård och har ett oundvikligt behov av vård 

som endast kan tillgodoses på en sluten psykiatrisk avdelning. Patienter 

som lider av allvarliga psykotiska tillstånd, depressioner med suicidtankar 

eller har andra allvarliga psykiska funktionsnedsättningar kan vara i behov 

av tvångsvård. 

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 

Metod: Litteraturöversikt av 12 kvalitativa studier publicerade mellan år 2001–

2015 är hämtade från databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

psycINFO. Artiklarna analyserades sedan i enlighet med Fribergs 

metodbeskrivning (2012) för att identifiera likheter och skillnader och 

kategoriserades slutligen i fem teman vilka var; Att bli informerad, Att vara 

delaktig, Att bli sedd och respekterad som människa, Att behålla integritet 

och autonomi, Den egna synen på tvångsvård som behandling. 

Resultat: Patienter upplevde brist på information och delaktighet i sin vård. 

Upplevelser av vårdpersonal som utnyttjade sin maktposition, var ignorant 

och visade en brist på kompetens. Patienterna uppgav en viss ambivalens 

gällande om tvångsvården hade varit nödvändig eller inte. 

Diskussion: Metoddiskussionen koncentreras runt styrkor och svagheter i urvalet av 

artiklar samt till tematiseringsprocessen. I resultatdiskussion så diskuteras 

patienternas upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad och bemötande. 

Vidare diskuteras vad som kan påverka dessa variabler och på vilket sätt 

dessa påverkar patienten. Detta anknyts till Erikssons (1994) teori om 

lidande. 

Nyckelord: Tvångsvård, psykiatrisk vård, upplevelse, patient 



  
 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Several thousands of people are treated each year in accordance to the 

Swedish law regarding compulsory psychiatric care, lag om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Compulsory psychiatric care can only be applied if the 

patient is suffering from a severe psychiatric condition, is opposing care 

and has an unavoidable need of care that only can be given in a locked 

psychiatric ward. Patients’ suffering from severe psychotic conditions, 

depressions with suicidal thoughts or other severe psychiatric disabilities 

may be in need of coercive care. 

Aim: To describe adult patients’ experiences of compulsory psychiatric care. 

Method: Literature review of 12 qualitative studies published between the years of 

2001–2015 and was gathered from databases CINAHL Complete, 

PubMed and psycINFO. The studies were analyzed in accordance with 

Friberg’s description of method (2012) to identify similarities and 

differences and the data was then categorized into five different themes 

which were; To be informed, To be participating, To be seen and 

respected as a human being, To keep ones integrity and autonomy, The 

own view on compulsory psychiatric care as treatment. 

Results: Patients experienced a lack of information and a lack of involvement in 

their own care. Experiences of staff abusing their position of power 

towards the patients, acting ignorant and showing a lack of competence. 

Patients were ambivalent towards the necessity of coercive care. 

Discussion: The strengths and weaknesses of the method is discussed and the 

discussion is mainly centred around the sampling of articles and the 

thematization process. The patients' experiences of nursing activities and 

treatment are discussed. Furthermore, what could have an impact on 

theese variables and what impact theese variables might have on the 



  
 
 

 

patients is discussed. This is discussed in relation to Eriksson’s (1994) 

theory on suffering from care. 

Keywords: compulsory care, psychiatric care, experience, patient 
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1 Inledning 
Vårt intresse för patienter inom psykiatrisk tvångsvård kommer från våra arbeten inom akut 

psykiatri, samt på LSS-boende (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi har 

via våra arbetsplatser sett patienters reaktioner gentemot tvångsvård. Dessa reaktioner har i 

många fall ej varit positiva utan har som vi uppfattat det ofta präglats av stress, ångest eller 

ilska. Då vi i vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor kommer ha ansvar för dessa 

patienter vill vi veta hur vi kan vårda dessa på bästa möjliga sätt. Vi hoppas därför med denna 

litteraturöversikt kunna uppmärksamma ämnet samt få en större förståelse kring hur patienter 

upplever psykiatrisk tvångsvård.  

2 Bakgrund 

2.1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Under år 2013 vårdades 10 709 personer inom sluten psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 

2014). Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128) utfärdades år 1991 och 

påtalar att tvångsvård endast får utföras om patienten lider av en allvarlig psykisk störning. 

Socialstyrelsen (2009) definierar allvarlig psykisk störning som psykostillstånd, allvarliga 

psykiska funktionsnedsättningar och allvarliga depressioner med suicidtankar. Svåra 

personlighetsstörningar och krisreaktioner som uttalat påverkar den psykiska funktionsnivån 

inkluderas även i denna definition. Psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128) får endast 

utföras om patientens tillstånd och personliga förhållande resulterar i ett oundvikligt behov av 

psykiatrisk vård som endast kan tillgodoses på en sluten psykiatrisk avdelning. En ny 

vårdform gällande LPT infördes 2008, öppen psykiatrisk tvångsvård, denna lagändring ska 

fungera som ett alternativ till sluten psykiatrisk tvångsvård. Om patientens tillstånd bedöms 

av läkare som stabilt så kan öppen psykiatrisk tvångsvård vara ett alternativ för att kunna 

vårdas utanför en vårdavdelning. Detta innebär dock att patienten behöver följa särskilda 

villkor. Dessa särskilda villkor innebär bland annat att patienten måste ta ordinerade 

läkemedel samt infinna sig på planerade vårdmöten (LPT 26 §, SFS 1991:1128). 

 Förutsättning för vård enligt LPT (SFS 1991:1128) är att patienten motsätter sig vård eller 

att patienten på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan ge samtycke till vård. När en patient 

är under tvångsvård kan det i vissa fall bli nödvändigt med vissa tvångsåtgärder såsom 

tvångsmedicinering antingen oralt eller via injektion, fastspänning eller avskiljning. 

 Wallsten et al. (2017) beskriver att fastspänning innebär när patienten läggs i bältessäng för 

att undvika att patienten skadar sig själv eller andra. Avskiljning syftar till att stänga in 



  2 (33) 
 

patienten på sitt rum för att hållas avskild från andra vid risk för skada. Enligt LPT (SFS 

1991:1128) får tvångsåtgärder endast användas om patienten inte förmås att frivilligt 

medverka till vård och de får inte användas mer än nödvändigt. Tvång ska utföras så 

skonsamt som möjligt med hänsyn till patientens välmående. 

 Förutom LPT-vård finns även Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129). 

Rättspsykiatrisk vård kräver beslut från domstol och gäller patienter som är anhållna, häktade 

eller intagna på enheter för rättspsykiatrisk utredning. Detta avser även patienter som är 

intagna på eller ska förpassas till kriminalvård eller särskilda ungdomshem. 

2.2 Utfärdandet av vårdintyg och intagningsbeslut 

Wallsten et al. (2017) beskriver att en undersökning för vårdintyg enligt LPT får utföras ifall 

det finns skälig anledning till det. Skälig anledning innebär att det föreligger en viss 

övertygelse om att ett vårdintyg kommer att utföras. Ställningstagandet för undersökning 

gällande vårdintyg kan uppstå på exempelvis öppenvårdsmottagning, somatisk avdelning eller 

i patientens. Även socialtjänsten och polismyndigheten kan ta initiativet till en undersökning 

för vårdintyg. Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2014) förklarar att vårdintyg krävs 

för att patienten ska kunna vårdas mot sin vilja och är giltigt under fyra dagar. Vårdintyget 

innebär att patienten inte får lämna sjukhuset och en överläkare kan nu i samband med 

undersökning besluta om intagning. Beslutet får inte tas av samma läkare som beslutade om 

vårdintyget. Intagningsbeslutet måste genomföras inom 24 timmar efter att patienten 

ankommit till sjukhuset. Efter beslut har patienten rätt till information gällande anledning till 

tvångsvård, behandling samt sjukdomstillstånd. 

Vid beslut om LPT utförs även en suicidriskbedömning av patienten. World health 

organization (WHO) (2014) menar att riskfaktorer för suicid är bland annat psykiatriska 

faktorer som allvarlig depression och schizofreni. Genetiska faktorer så som suicid inom 

familjen samt sociala faktorer som social isolering och ekonomiska svårigheter.  

2.3 Förekommande tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder som förekommer är fastspänning, avskiljning samt tvångsmedicinering både 

oralt och via injektioner. 

 Fastspänning av en patient får ske om det finns en omedelbar fara för att patienten skadar 

sig själv eller någon annan (LPT 19 §, SFS 1991:1128). Vanligtvis sker fastspänning med 

speciellt utrustade bältessängar och vårdpersonal ska alltid närvara hos patienten medan denne 

ligger fastspänd. När en patient som är intagen i enlighet med LPT vägrar att ta medicin 
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frivilligt kan denne bli tvångsmedicinerad om det annars föreligger fara för patientens hälsa 

(LPT 6A §, SFS 1991:1128). Innan tvångsmedicinering tas som åtgärd är det viktigt att 

vårdpersonal gett grundlig information om medicinen, anledningen till varför patienten ska ta 

den samt att tvångsmedicinering kommer att ske vid vägran. Detta för att ge patienten 

möjlighet att välja att ta medicinen frivilligt och på så sätt undvika tvångsmedicinering. 

 Avskiljning innebär att patienten hålls avskild från andra patienter. Avskiljning endast får 

ske om patienten beter sig aggressivt eller störande på ett sätt som försvårar vården av de 

andra patienterna (LPT 20 §, SFS 1991:1128). Avskiljningen gäller högst i åtta timmar innan 

beslutet måste omprövas ifall ej synnerliga skäl föreligger. Avskiljning sker på ett enskilt rum 

som är utformat på ett sätt som skyddar patienten mot personlig skada och vara tomt på saker 

som kan skada patienten. Under avskiljningen ska patienten fortlöpande vara under uppsikt av 

vårdpersonal.  Patienten ska alltid informeras om beslutet av tvångsåtgärden, orsak till denna 

samt varaktigheten. 

2.4 Patienten inom den psykiatriska tvångsvården 

Enligt bilaga 3 är schizofreni inklusive schizotypa störningar och vanföreställningar, samt 

förstämningssyndrom de mest förekommande diagnoserna inom psykiatrisk tvångsvård. 

Allgulander (2014) menar att schizofreni avser en psykos som pågått under minst sex 

månader. Symtomen för schizofreni delas upp i positiva och negativa symtom där positiva är 

förstärkning eller förvrängning av normala funktioner och negativa är bortfall av normala 

funktioner. Till positiva symtom tillhör vanföreställningar, hallucinationer och 

osammanhängande tal. De negativa symtomen innebär minskat känsloregister, tal och 

tankeaktivitet. Ochoa, Usall, Cobo, Labad och Kulkarni (2012) förklarar olika könsskillnader 

gällande insjuknade i schizofreni. Män insjuknar vanligtvis mellan 18–25 år och kvinnor 

mellan 25–35 års ålder samt efter att de passerat 40 år. Män har fler negativa symtom medan 

kvinnor har fler förstämningssymtom. Kvinnor har bättre social förmåga samt att de behöver 

mindre stöd än män för att inte hamna i psykotiskt tillstånd. Män tenderar även att ha en högre 

inläggningsgrad och svarar sämre på antipsykotiska läkemedel.  

 Skärsäter (2014) beskriver förstämningssyndrom som den sammanfattande benämningen 

av tillstånd kopplade till förändringar i stämningsläget. Tillstånd som räknas in är depression 

och bipolärsyndrom med tillhörande undergrupper. Egentlig depression kännetecknas av 

dyster sinnesstämning och minskat emotionellt engagemang och kan vara av lätt, måttlig eller 

svår karaktär. Vid depression påverkas livskvaliteten och svårigheter att delta i samhällslivet, 

social gemenskap samt arbete och skola kan bli påtagliga. McCann, Liman och Clark (2012) 
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hade som syfte att undersöka upplevelser hos unga personer som lever med depression. De 

beskrev svårigheter att förstå meningen med depressionen och effekten den hade på deras liv. 

I samband med att depressionen blev mer framträdande sjönk även deras livskvalité. 

Upplevelser av både fysisk och psykisk utmattning, koncentrationssvårigheter samt 

svårigheter att utföra vardagliga saker förekom. En del tog även avstånd från familj och 

vänner. För att kunna hantera sin depression var det vissa deltagare som brukade alkohol och 

droger eller utövade promiskuitet och självskadebeteende. 

2.5 Sjuksköterskan inom den psykiatriska vården 

Lindqvist (2012) beskriver att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin främst är 

grundutbildade. Grundutbildningen för sjuksköterskor har tidigare fått kritik för att den inte 

tillhandahåller tillräckligt hög kompetens inom psykiatrisk vård. Under utbildningen ingår 

endast fyra till sex veckors teori och praktik inom psykiatri. Det finns även en 

specialistutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin, den innefattar ytterligare 

ett år studier inom ämnet. 

 Salzmann-Erikson, Lützen, Ivarsson och Eriksson (2008) beskriver omvårdnadsarbetet för 

sjuksköterskor inom psykiatrisk intensivvård. Omvårdnaden syftar bland annat till att ta 

kontroll över patientens destruktiva beteenden som promiskuitet, manipulation och 

aggression. Genom att bygga upp en miljö med tydliga strukturer och regler för patienten att 

efterfölja kan dessa destruktiva beteenden i vissa fall undvikas. För att förhindra manipulation 

från patienten bör alla beslut kring patienten tas av en specifikt utsedda omvårdnadsgrupp för 

den enskilda patienten. Omvårdnaden innebär även skydda patienter från att skada sig själva 

samt från aggressiva och våldsamma medpatienter. Likaså avvärja patienten från beteenden 

som kan medföra skam och förolämpning, detta för att bevara patientens integritet. De 

beskrev även vikten av att lyssna och finnas som stöd för patienterna som en viktig del av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Skärsäter (2014) menar att inom psykiatrin så inriktas 

omvårdnaden på hur patienten upplever hälsa och livskvalité. Omvårdnaden kan ses som en 

process mellan sjuksköterskan och patienten där de tillsammans planerar och åtgärdar 

problem samt förändringar som har lett till psykisk ohälsa. Sjuksköterskans uppgift syftar till 

att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv, hantera känslor av meningslöshet 

och att utveckla strategier för att hantera sjukdomen.  Lindqvist (2012) belyser att 

sjuksköterskor som behandlar patienter som är under tvångsvård kan behöva utföra åtgärder 

mot patientens vilja. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att försöka förebygga tvång i den 

utsträckning som går. Kontio, Välimäki, Putkonen, Kuosmanen, Scott och Joffe (2010) 
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beskriver hur närvarande, samtal, miljöombyte och meningsfulla aktiviteter används för att 

skapa lugn och trygghet hos patienten. Att vara närvarande och samtala med patienten kan 

hjälpa sjuksköterskan att få förståelse för patienten.  Det kan även vara till hjälp för att få en 

vårdrelation byggt på tillit. Då tvångsåtgärder ändå behöver tas till ska sjuksköterskan se till 

så detta sker på ett sådant sätt att patientens integritet respekteras. Vid fastspänning eller 

avskiljning ska detta utvärderas fortlöpande för att undvika vidare onödigt lidande. 

 Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2014) hade som syfte i deras studie att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av kränkning av tvångsvårdade patienters värdighet under 

omvårdnadssituationer. Studiens resultat visade bland annat att sjuksköterskor hade upplevt 

att patienterna inte blivit tagna på allvar, blivit ignorerade, exponerade framför andra samt 

fysiskt kränkta genom fasthållning. 

2.6 Autonomi och paternalism 

Sandman och Kjellström (2013) förklarar begreppet autonomi som något kopplat till 

människans förmåga och möjlighet att själv bestämma och styra över sina liv. Hälso och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §2a) beskriver att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och autonomi. När en patient vårdas under LPT har man inte längre rätt att 

bestämma över sig själv utan man förlorar sin autonomi (Arlebrink, 2014). Att frånta en 

människas rätt till självbestämmande är att kränka dennes integritet och som en följd av detta 

påverkas patientens upplevelser negativt. Att begränsa autonomin för en persons eget bästa är 

det Sandman och Kjellström (2013) kallar paternalism, detta förutsätter att personen är 

beslutskapabel. Vid tvångsåtgärder utfört på patienter som saknar beslutsförmåga handlar det 

istället om presumerat tvång (Arlebrink, 2014). 

    Oavsett om det handlar om paternalism eller presumerat tvång strider tvångsåtgärder mot 

patientens egna vilja. O’Brien och Golding (2003) menar att det är långt ifrån alla 

tvångsåtgärder som kan motiveras utifrån paternalism eller liknande rättfärdigande. Dessa 

tvångsåtgärder är inte etiskt försvarbara och mindre restriktiva alternativ bör ses över i många 

fall för att minska onödigt utförande av tvång inom psykiatrin. 

 

3 Problemformulering 
Tvångsvård innefattar delvis att ta ifrån en patient sin rätt till självbestämmande, den kan även 

innefatta att vårdpersonal behöver ta till åtgärder som är direkt emot patientens vilja. Detta 

kan vara problematiskt då vården enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §2a) ska 
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utföras med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Tvångsvården är reglerad 

för att säkerställa detta men hur väl detta fungerar för att värna om patienters integritet och 

autonomi är ej helt klart. Det är därför av stor vikt att se hur detta påverkar patienter samt 

vilka faktorer som spelar in i hela vårdupplevelsen, för att samla ihop denna kunskap. Detta 

för att uppmärksamma vårdpersonal på ifall det finns problemområden och i sådana fall 

genom detta försöka undvika ett vårdklimat där patienter riskerar att fara illa. 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att tillämpa Katie Erikssons begrepp lidande som teoretisk utgångspunkt i denna 

litteraturöversikt. Eriksson (1994) menar att begreppet lidande innehåller olika dimensioner, 

som något negativt och ont, en kamp, något människan utsätts för samt försoning. Att lida kan 

även vara uttryck för begär eller brist, även medlidande är ett slags lidande. Motsats till 

lidande är lust som framträder i följande dimensioner; behov, längtan, positivt och livgivande 

samt tillgivenhet eller kärlek. Samband mellan lidande och lust har betydelse när man pratar 

om hälsa och ohälsa. Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande, som tåligt uthärdar 

nånting. Eriksson använder sig av uttrycket lidandets drama som kan förklaras som den 

kontinuerliga process i vilken lidande bearbetas och lindras. Eriksson beskriver att detta 

drama består av tre akter. Den första akten innefattar bekräftande av lidandet, detta innebär att 

patienten tar till sig och ser realiteten i lidandet, i denna process kan så kallade medaktörer, 

medmänniskor och vårdpersonal, stödja patienten genom bland annat samtal för att underlätta 

för patienten att ta till sig situationen. Den andra akten, lidandet, handlar om att patienten ska 

få vara i sitt lidande, närma sig och bearbeta detta. Det är här av vikt att medaktörer ger 

patienten den tid och utrymme som denne behöver för detta, givetvis bör medaktörer även 

stötta patienten för att denne ska klara av lidandet, men det får ej ske på en sådan nivå att 

lidandet blir undertryckt utan medaktörer måste våga och orka vara en del i detta lidande. 

Den tredje akten, försoning med lidandet syftar till att patienten kan ta till sig sitt lidande och 

ge lidandet en mening i livet och se det som en del i en ny helhet. 

    Vad som helst kan egentligen förorsaka ett lidande och alla människor uppfattar lidande på 

olika sätt. Vårt samhälle är byggt på normer och värden och människor som inte håller sig 

inom dessa normer ses som konstiga eller udda. Den deprimerade patienten ses som lat när 

denne inte orkar ta sig upp ur sängen medan patienten som nyss hamnat i en psykos anses 
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galen. Eriksson (1994) förklarar att en vanlig orsak till lidande är fördömande, som handlar 

just om att döma människor som anses annorlunda. Att fördöma en människa är att 

ogiltigförklara, att utplåna denne som människa. Andra vanligt förekommande lidanden är 

kärlekslöshet, ensamhet, att inte upplevas välkommen samt att inte bli tagen på allvar.              

Eriksson (1994) beskriver att sjukvården alltid syftat till att lindra patienters lidande men att 

vården i somliga fall kan vara orsaken till en patients lidande. Eriksson beskriver flertalet 

typer av lidande, sjukdomslidande som står i relation till sjukdom och behandling, livslidande 

som syftar till det egna unika livet samt vårdlidande. I denna litteraturöversikt har vi valt att 

fokusera på vårdlidande som beskrivs av Eriksson (1994) som ett lidande som uppstår under 

själva vårdsituationen. Vårdlidande beskrevs redan av Florence Nightingale som menade att 

ensamhet, bekymmer samt rädsla för överraskningar kan ge upphov till lidande. Vidare 

kategoriserar Eriksson vårdlidande som något som uppstår när patientens värdighet kränks, 

vårdpersonal utövar makt över patienten, fördömelse och straff utdelas samt vid utebliven 

vård. Det vanligast förekommande vårdlidandet är det när en patients värdighet kränks, när 

man fråntar en persons rätt att helt och fullt vara människa. Att frånta en patients värdighet 

påverkar dennes förmåga att använda sina inre hälsoresurser.  

 Tvångsåtgärder inom psykiatrin är att beröva en annans människas frihet, då man går emot 

en patients vilja. Katie Eriksson (1994) beskriver hur tvång till handlingar som patienten inte 

själv skulle välja av fri vilja är en form av maktutövning från sjukvårdens sida. 

6 Metod 

6.1 Design 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) genomfördes. Friberg beskriver detta som en metod 

för att ge en översiktsbild av det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område. Detta har 

skett genom en bred sökning av tidigare forskning inom det valda området som sedan har 

analyserats och sammanställts. 

6.2 Datainsamling 

En inledande informationssökning enligt Östlundh (2012) utfördes och sökning skedde via 

bland annat ESH Discovery samt fritextsökning i olika databaser för att få en bred bild över 

kunskapsområdet och för att se ifall området behövde avgränsas eller ej. Vidare gjordes en 

mer djupgående sökning i databaserna CINAHL, PubMed och Psycinfo. CINAHL är den 

största databasen inom omvårdnad medan Pubmed varierar mellan omvårdnad och 
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biomedicin. Psycinfo är en databas som berör ämnen som psykologi, psykiatri och 

omvårdnad. Vid sökning användes MeSH-termer relaterade till vårt valda problemområde 

som sökord för att avgränsa resultatet. Sökorden som användes var bland annat; coercion, 

coercive, involuntary, inpatient, commitment of mentally ill, patient, experiences, mental 

illness och patient satisfaction. Dessa sökord kombinerades på olika sätt beroende på vilken 

databas som användes. Sökparametrar som användes var; AND, peer-reviewed samt full text. 

Se bilaga ett.  

6.3 Urval av artiklar 

När datainsamlingen utförts gjorde författarna till denna litteraturöversikt likt vad Friberg 

(2012) beskriver som ett helikopterperspektiv för att få ett helhetsgrepp inom området. Detta 

utfördes genom att abstrakten lästes igenom i de artiklar som sökningen renderat i. Artiklarnas 

relevans bedömdes och även deras kvalitet med hjälp av de granskningsfrågor för kvalitativa 

studier som finns uppställda i bilaga två i Friberg (2012). Dessa granskningsfrågor rör bland 

annat syftets formulering, hur data har analyserats och hur författarna har tolkat studiens 

resultat. Dessa frågor ställdes för varje artikel som var tilltänkta för inklusion. Författarna till 

denna litteraturöversikt tog sedan ställning till huruvida dessa frågor gick att besvara på ett 

tillfredsställande sätt. Efter detta exkluderades eller inkluderades artiklarna i studien. 

Artiklarna som valdes för inklusion bedömdes vara av tillfredsställande kvalitet. De artiklar 

som exkluderats gjorde detta på grund av att de ej bedömdes relevanta och kvaliteten 

bedömdes därför ej i dessa fall. Studien av Haglund, Von Knorring och Von Essen (2003) 

inkluderar utöver ett patientperspektiv även ett sjuksköterskeperspektiv. Ingen begränsning 

gällande årtal har gjorts men artiklarna är publicerade mellan år 2001–2015 och är utförda i; 

Sverige, Norge, England, Skottland, Irland, Österrike samt Australien. Se bilaga två.  

6.4 Analys av artiklar 

Analysen av artiklarna utfördes steg för steg efter Fribergs modell (2012) som är uppdelad i 5 

olika punkter; läsa igenom, identifiera nyckelfynd, sammanställa resultat, relatera de olika 

resultaten samt formulera en ny helhet med grund i de nya temana.  

 Artiklarna lästes igenom grundligt flertalet gånger och översattes i samspråk mellan 

författarna till denna litteraturöversikt med stöd utav lexikon och resultatet av artiklarna 

sammanfattades var för sig. Detta gjordes för att förstå innebörden av varje artikel samt för att 

få en bättre överblick av dessa. Ett flertal aspekter av artiklarna dokumenterades även under 

denna läsning och sammanfattning i en tabell, dessa var metod, syfte samt allmän 
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artikelinformation som publiceringsår samt ursprungsland. Efter detta letades likheter och 

skillnader i studiernas resultat upp. Detta gjordes genom att meningar och stycken i resultaten 

av artiklarna som kunde relateras till denna studies syfte markerades. En sortering av liknande 

innehåll i dessa stycken, eller stycken som vi kunde relatera till varandra markerades med en 

viss färg. De stycken som hade samma färgkodning sammanställdes och kärnan av innehållet 

i dessa stycken utformades till ett tema. De olika färgkodade styckena sorterades således in i 

de olika teman som presenteras i resultatet.     

7 Forskningsetiska överväganden 
Då vi är medvetna om att denna patientgrupp är väldigt utsatt har vi lagt stor vikt vid att alla 

studier som använts i denna litteraturöversikt ska ha blivit godkända av en forskningsetisk 

kommitté. Den forskningsetiska kommittén beslutar om studier är etiskt försvarbara att 

genomföra. Vi har etiskt kunnat motivera denna litteraturöversikt då vi, likt Kjellström (2017) 

beskriver, ser att den kan vara av värde för sjuksköterskans arbete med denna patientgrupp. 

Vidare kan deltagarna, om det än är indirekt, motiveras med att de direkt kan gynnas av 

studien. Riskerna för deltagarna ses som relativt små då studierna redan är utförda och etiskt 

godkända. Det som ses som en risk är, genom att åter lyfta en gammal studie så kan 

deltagarna i denna studie återuppleva eventuella problem. Denna risk ses dock som sagt som 

liten och vi anser att de eventuella fördelarna av denna studie överväger risken. Vi har i 

största möjliga mån undvikit att använda oss av värdeladdade ord för att undvika en eventuellt 

nedvärderande ton. 

8 Resultat 
Under analysen kunde fem teman urskiljas. Första temat är Att bli informerad vilket syftar till 

hur patienterna upplevt information om tvångsvården och åtgärder från vårdpersonalen samt 

hur väl patienterna kunnat begripa hela situationen. Det andra temat; Att vara delaktig 

beskriver upplevelser kring patienters möjlighet till att få ha åsikter kring sin egen vård. Det 

tredje temat; Att bli sedd och respekterad som människa behandlar upplevelser kring 

bemötande och attityder från vårdpersonal. Det fjärde temat; Att behålla integritet och 

autonomi belyser patienters erfarenhet av kränkningar och möjlighet till att få vara autonom. 

Det sista temat; Den egna synen på tvångsvård som behandling handlar om patienters 

upplevelse kring om tvångsvården var nödvändig eller onödig. Begreppet vårdpersonal 

omfattar både sjuksköterskor och skötare inom psykiatrin. 
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8.1 Att bli informerad 

Information om den egna vården beskrevs av patienter i många fall som bristfällig, det rörde 

sig bland annat om information gällande patientens sjukdom, dennes behandling, varför denne 

blir tvångsvårdad och vad hens rättigheter som tvångsvårdad är (Andreasson & Skärsäter, 

2012; Katsakou et al., 2012; Ridley & Hunter, 2013; Sibitz et al., 2011; Wyder, Bland, 

Blythe, Matarasso & Crompton, 2015; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 

2001). 

 Katsakou et al. (2012) beskrev hur patienter uttryckte att de hade tappat kontrollen över 

sina liv under tvångsvård. Dels på grund utav den bristande informationen om varför de blev 

tvångsvårdade samt över situationen de befann sig i under vården. Patienterna beskrev att 

bristen på information och argumentation för situation, behandling och åtgärder kunde skapa 

förvirring, rädsla, ångest och ibland även förvärrade psykotiska upplevelser (Sibitz et al., 

2011; Wyder et al., 2015; Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Johansson & Lundman, 2002). 

 Första dagarna vid en intagning beskrevs av patienter i McGuiness, Dowling och Trimble 

(2013) som avgörande i hur hela upplevelsen kring vårdperioden kom att uppfattas. 

Patienterna belyste att de första dagarna under vårdperioden var centrala för att skapa sig en 

uppfattning om vad som skedde, detta upplevdes som förvirrande då informationen om varför 

de blev intagna var bristfällig. Vidare belyste patienterna att hur de blev intagna hade en stor 

inverkan på dessa första dagar och hur de uppfattade vad som skedde. Flera patienter vittnade 

om att de blev hämtade av polis för att sedan bli lämnade utan någon information alls. Dessa 

typer av upplevelser gjorde så att patienterna kände sig förvirrade rörande varför de blivit 

tvångsintagna överhuvudtaget. 

 Haglund et al. (2003) beskrev patienterna tankar om att informationsgivande och 

resonerande om vården och behandlingen från vårdarna hade kunnat fungera som ett 

alternativ till tvångsmedicinering. En ökad mängd information om sin situation och sin vård 

gjorde att patienterna kände sig säkrare, de menade också på att denna information gjorde det 

möjligt att känna sig engagerad och att det gav en känsla av att vara delaktig i sin egen vård 

(Sibitz et al., 2011; Wyder et al., 2015; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 Andreasson och Skärsäter (2012) beskrev patienterna vikten av att individanpassa 

informationen eftersom för mycket information i ett för högt tempo även kunde vara skadligt, 

svårhanterligt och orsaka ångest. Författarna menade att patienterna kan komma att fästa 

fokus vid ett specifikt område ifall informationen kommer för snabbt, exempelvis vid 
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biverkningar från ett specifikt läkemedel, detta skulle kunnat komma att rendera i negativa 

konsekvenser. 

8.2 Att vara delaktig 

Patienter uttryckte en önskan om att få föra en dialog med vårdpersonal och att bli delaktiga i 

sin vård (Wyder et al., 2015; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Haglund et al., 2003).  De ville få uttrycka sina tankar och eventuella oro kring vården och 

ibland få bestämma över någon del av sin vård trots att de var under tvångsvård. Johansson 

och Lundman (2002) uttryckte patienter att de blivit ignorerade. Detta gällande önskemål och 

synpunkter på sin vård samt att de hade fått en känsla av att vara utanför och varken blev 

sedda eller hörda. 

 Att inte ha något att säga till om rörande den egna vården var något som även Lorem et al. 

(2015) påpekade som en anledning till att patienten kom att uppleva hela sin vårdperiod som 

negativ. Olofsson och Jacobsson (2001) förklarade att patienterna uppgav en känsla att när de 

uttryckte åsikter eller önskemål kring sin vård eller utskrivning så kunde de råka ut för 

bestraffning i form av en ännu längre vårdperiod. Johansson, Skärsäter och Danielson (2009) 

beskrev att patienterna inte kände att de hade haft några alternativ till vården de mottog. 

Patienterna motsatte sig då vården genom att vägra ta emot vård. 

Olofsson och Jacobsson (2001) beskrev att patienterna kunde få känslan av kontroll genom 

något så litet som att få bestämma om hen skulle äta en viss dag eller inte. Känsla av kontroll 

beskrevs som något meningsfullt. Känslan av att ha kontroll över något uttrycktes som en 

viktig del av patientens delaktighet i sin egen vård (Andreasson & Skärsäter, 2012; Katsakou 

et al., 2012; Johansson et al., 2009). Genom att vara delaktiga och kunna påverka sin vård 

stärktes patienternas känsla av autonomi (Andreasson & Skärsäter, 2012; Johansson et al., 

2009). 

 En patient menade att i vissa fall hade tvångsmedicinering kunnat undvikas ifall 

vårdpersonalen inkluderat patienterna i beslut kring sin vård (Lorem et al., 2015). I just detta 

fall skedde detta genom att hen hade fått samtala med vårdpersonalen och att de tillsammans 

hade kommit överens om medicineringen. Tack vare detta tillvägagångssätt hade hen kommit 

att lita på vårdpersonalen samt undvikit att tvångsmedicinering blev nödvändigt. Flertal 

patienter i Haglund et al. (2003) menade att vårdpersonalen hade kunnat främja dialog samt 

använt sig mer utav övertalning för att kunna undvika tvångsmedicinering. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen ofta tog till tvångsmedicinering för snabbt istället för att försöka 

övertala patienterna att ta medicinen självmant. 
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8.3 Att bli sedd och respekterad som människa 

Otillgänglig vårdpersonal, ingen som lyssnar, ignorans, brist på kunskap och att inte bli sedd 

som en människa var återkommande upplevda erfarenheter från patienter (Johansson & 

Lundman, 2002; McGuinness et al., 2013; Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011; 

Wyder et al., 2015). 

 I Andreasson & Skärsäter (2012) framgick det av patienterna önskemål om att 

vårdpersonalen skulle var tillförlitlig, uppmärksam och bry sig om patienterna. Vårdpersonal 

som uppfattades ha erfarenhet och kompetens samt var lugn i sitt vårdande gav patienterna 

trygghet. Annat som upplevdes som positivt var vardagliga samtal och stöd från personalen 

vilket gjorde att patienterna kunde slappna av och att de psykotiska symtomen mildrades. 

Studien upplyste även om vikten av att bli bemött som en människa med behov och att det 

uppskattades när vårdpersonalen var vänlig, ärlig, hade humor och ett genuint intresse för 

patientens välmående. Ridley & Hunter (2013) beskrev att patienterna hade haft positiva 

upplevelser när vårdpersonal avsatte tid för dem, hade god förståelse, lyssnade på patienten, 

var engagerade samt flexibla gällande rutiner och regler. Respekt var ett ord som återkom 

flertalet gånger, att bli tagen på allvar samt sedd som en människa var att bli respekterad av 

vårdpersonalen och hörde till de positiva upplevelserna. (Johansson et al., 2009; McGuinness 

et al., 2013; Sibitz et al., 2011; Wyder et al., 2015). 

 Patienterna i Andreasson och Skärsäters (2012) hade haft negativa upplevelser gällande 

bemötandet från vårdpersonal. Patienterna upplevde de som otrevliga, respektlösa och att de 

utnyttjade sin maktposition genom att förödmjuka patienterna. Detta förekom också i Hughes, 

Hayward & Finlay (2009) där patienterna upplevde att vårdpersonal varit bestraffande, 

nedsättande och förolämpande. Detta ansåg patienterna som väldigt negativa upplevelser 

under sin tvångsvård. I samma studie upplevdes vårdpersonal som endast utförde sitt arbete 

och inte lyssnade till patientens behov som en negativ erfarenhet från de tillfrågade. En del av 

patienterna uttryckte missnöje då de känt sig observerade och övervakade av vårdpersonalen 

(Johansson et al., 2009; Lorem et al., 2015). I Olofsson & Jacobssons (2001) hade patienterna 

upplevt känslan av att vårdpersonalen rent sadistiskt hade utfört tvångsåtgärder på en del av 

patienterna. 

 I Ridley & Hunter (2013) uppgav patienterna att de hade önskat att vårdpersonalen lagt 

mindre tid på pappersarbete och mer tid på patienterna. Flera påpekade att det var viktigt att få 

ha samtal, skapa vårdrelationer samt få tillit till vårdpersonalen för att tvångsvården skulle 
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kunna upplevas som mer positiv (Johansson & Lundman, 2002; Lorem et al., 2015; Olofsson 

& Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011; Wyder et al., 2015) 

8.4 Att behålla integritet och autonomi 

Det var viktigt för patienterna att få känna att de hade kontroll samt fick sin autonomi bevarad 

trots att de var under tvångsvård, att vårdpersonal inte tog mer beslut än nödvändigt om 

vardagliga val som exempelvis sovtider (Andreasson & Skärsäter, 2012; Katsakou et al., 

2012). 

 I Hughes et al. (2009) var det flera patienter som upplevt negativ påverkan på 

självuppfattning samt en förlust av identitet till följd av tvångsvården. Respektlöshet och 

straffande från vårdpersonal förknippades med negativ självuppfattning. Medan ignorant 

vårdpersonal och fysisk fasthållning förknippades med förlust av värdighet och självrespekt. 

Förlust av identitet associerades med förlust av kontroll och hanterbarhet samt brist på 

kontinuitet mellan livet innan och under inläggningen. En del patienter berättade att de 

anpassat sig efter vårdarna, de spelade rollen som exemplarisk patient för att göra vårdarna 

nöjda, blev passiva och gav efter när det kände att de inte var någon idé att säga emot 

(Hughes et al., 2009; Lorem et al., 2015; Olofsson & Jacobsson, 2001). Några ansåg att det 

var bäst att vara tyst, hålla med och inte protestera. 

 Sibitz et al. (2011) beskrev att patienterna upplevde att de inte hade kontroll och att andra 

istället hade kontroll över dem. Det bidrog till osäkerhet och en del av patienterna kände sig 

inte ens värda att prata med andra människor. Efter tvångsvården hade de känt sig övervakade 

av familj och vänner. De upplevde att de kände sig instängda, behandlades annorlunda och 

inte längre sågs som trovärdiga eller pålitliga personer. På grund av att de blivit 

tvångsvårdade blev de nekade att teckna livförsäkring och fick endast ha körkort under en 

begränsad tid innan det var tvunget att förnyas. Tvångsvården upplevdes som en tid med 

begränsad autonomi. Patienter fick hävda sin vilja, fick behandling som de inte godkänt och 

blev inlåsta utan tillåtelsen att fritt bestämma vart de ville gå eller vad de skulle göra. 

Johansson och Lundman (2002) beskrev att några patienter hade upplevt våld, tvång och 

inhumana behandlingar där vårdpersonal gått över gränsen vilket ledde till att patienten känt 

att hen inte längre haft något mänskligt värde. Olofsson och Jacobsson (2001) förklarade att 

tvångsvård kunde uppfattas som ett tillstånd där patienten både kände sig som och var en 

underlägsen person. En del upplevde att de blev behandlade som kriminella, som att de var 

dåliga människor med mindre kompetens. En patient beskrev att som psykiatrisk patient var 

hen hela tiden tvungen att bevisa sitt värde som människa. 
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 I Johansson et al. (2009) framkom det att vård som lindrar är vård som stärker patientens 

integritet. Patienterna kände att deras integritet vart stärkt när de blev respekterade, 

uppmärksammade och sedda som människor. Deras autonomi vart stärkt när de fick berätta 

vad de tyckte och kände angående deras vård. Olofsson & Jacobsson (2001) beskrev att 

patientens integritet bevarades när de blev behandlade som vanliga människor i behov av 

hjälp och stöd. Integriteten bevarades när patienterna blev förstådda gällande känslor och 

individuella problem samt när tillvaron inte begränsades. Patienterna uppskattade när de fick 

lov att visa sina känslor. Uppskattning kom även då de inte hindrades att gå ut ett par timmar 

utöver permissionen eller begränsades i kontakten med familj och vänner. 

8.5 Den egna synen på tvångsvård som behandling 

En del patienter ansåg tvångsvården som helt onödig och att de hade kunnat hantera sin 

situation på egen hand med hjälp av familj och öppenvård (Haglund et al. 2003; Hughes et al., 

2009; Katsakou et al., 2012; Ridley & Hunter, 2013; Sibitz et al., 2011). Några patienter 

ansåg sig själva redan psykiskt vara på förbättringsvägen men blev ändå inlagda. Det fanns 

upplevelser hos patienter att de hölls under högre säkerhet än vad som var nödvändigt. Några 

få patienter tyckte att tvångsvården förvärrade tillståndet, flera patienter kunde dock acceptera 

att vara under tvångsvård men kunde inte acceptera att bli fasthållna eller tvångsmedicinerade. 

Att bli tvångsmedicinerad beskrevs av de flesta patienter som psykiskt påfrestande och något 

som bidrog till bland annat förvärrat tillstånd och hindrad återhämtning. 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Ingen begränsning av årtal gjordes då fenomenet ej är något nytt, att utesluta studier enbart på 

grund av ålder hade således kunnat innebära uteslutande av relevanta studier. Artiklarna 

publicerades mellan 2001 och 2015. De tre äldsta artiklarna är alla svenska och gav således, 

trots sin ålder ett resultat som kan bedömas som relevant relaterat till instiftandet av 

nuvarande lagar. Sökningarna som gjordes via databasen PubMed har ej haft “peer reviewed” 

som en begränsning då PubMed ej erbjuder en funktion för en sådan begränsning. De artiklar 

som hämtats från denna databas är alla publicerade i tidskrifter där referentgranskning 

används för de typer av artiklar som använts i denna litteraturöversikt. Artiklarna som valdes 

var alla kvalitativa vilket kan ses som en styrka då det är patientupplevelser som är av intresse 

för studien. Kvantitativa studier har valts att uteslutas då de, även om populationen överlag är 
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större än i kvalitativa studier, saknar den typ av djup som eftersöks vid ett beskrivande av ett 

fenomen som patienters upplevelser.   

Tematiseringen av viss data tycktes pendla och kunna appliceras på flera teman, detta tyder 

på ett resultat som är väl sammanhållet. Ett fåtal teman valdes bort och bredden i artikeln blev 

således mindre, detta bortval gjordes dock antingen för att underlaget var litet eller för att det 

ej svarade mot syftet, bortvalet renderade också i att djupet i de valda teman blev större.  

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturöversikt påtalar hur olika faktorer påverkat patienternas 

upplevelser av tvångsvård. Upplevelserna beskrevs utifrån information, delaktighet, 

bemötande samt integritet och autonomi. 

 Patienterna beskrev att de uppskattade vårdpersonal som såg de som människor och inte 

endast patienter, att bli sedd som människa fick de att känna sig respekterade. Att bli lyssnad 

på var även en positivt bidragande faktor för patientens upplevelse. Vårdpersonalens förmåga 

att lyssna till patienterna beskrivs i Gilburt, Rose och Slade (2008) som en faktor som bidrar 

till goda vårdrelationer. Bra kommunikation mellan vårdpersonal och patienter bidrar till att 

patienterna känner sig stöttande och väl omhändertagna. Larsen och Terkelsen (2014) menar 

att en bra vårdarbetare ser människan bakom patientrollen samt strävar efter att göra 

vårdperioden så lik en vardaglig miljö som möjligt med hemliknande miljöer och samtal. I 

denna litteraturöversikt visar dock resultatet fler negativa upplevelser än positiva. Då dessa 

aspekter av omvårdnaden tycks påverka både patienten samt vårdrelationen positivt så 

framkommer en undran om varför detta inte efterföljs då det borde gynna alla inblandade 

parter. Givetvis spelar olika delar in i olika situationer men då dessa negativa upplevelser 

tycks återkommande så borde även orsakerna kunna vara det. I en studie av Sobekwa och 

Arunachallam (2015) uttryckte sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att en av de stora 

utmaningarna i arbetet var underbemanning. En stressad situation kan givetvis påverka en 

sjuksköterska på ett sådant sätt att patientbemötandet inte alltid blir det bästa. Kan då tidsbrist 

till följd av underbemanning vara ett återkommande problem som skapar sådana situationer 

eller är rutiner som förlägger mycket tid åt administrativt arbete att beskylla? Oavsett vad 

problematiken grundar sig i så orsakar den en utebliven vård på så sätt att en vårdande 

dimension saknas eller förminskas. Detta innebär en kränkning av patienten alldeles oavsett 

om det sker medvetet eller omedvetet och är således en källa till vårdlidande (Eriksson, 1994). 

 Patienterna beskrev upplevelser av vårdpersonal som betett sig respektlöst, ignorant samt 

som utnyttjat sin maktposition. I Chambers, Gallagher, Borschmann, Gillard, Turner och 
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Kantaris (2014) beskrev patienterna att ignorans från vårdpersonal gällande behov, 

önskningar samt känslor ledde till känslor av att bli marginaliserad. Utövande av makt och 

kontroll beskrevs även av patienterna i Ezeobele, Malecha, Mock, Mackey-Godine och 

Hughes (2014) studie där vårdpersonal haft bristande medkänsla mot patienterna. Deras 

resultat visade även att patienterna erfarit avskiljning som ett straff och att vårdpersonalen 

använt avskiljning för egen vinning. Detta bemötande från vårdpersonal påverkade 

patienternas integritet och värdighet samt även deras självuppfattning, självrespekt och känsla 

av mänskligt värde. Utfärdandet av straff samt makt går att applicera på Erikssons teori om 

lidande orsakat av vården. Eriksson (1994) menar att utövandet av makt mot en patient är att 

åstadkomma lidande genom att man tvingar patienter till något mot dennes vilja. Oavsett ifall 

det handlar om paternalism eller presumerat tvång, kommer handlingen leda till ett lidande för 

patienten. Oavsett vilken form av vårdlidande som uppstår kommer alla mer eller mindre att 

kränka patientens värdighet. Kränkning av värdighet kan exempelvis ske genom nonchalans, 

bristande etisk hållning samt genom att inte se patienten eller ge denne plats. Att som patient 

uppleva att man har ett egenvärde är grundläggande för hälsoprocesserna. Det är även 

sjuksköterskans uppgift att ge patienten möjlighet att uppleva värdighet samt förhindra alla 

former av kränkningar. International Council of Nurses (ICN) (2014) etiska kod för 

sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskans uppgift är att främja en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos patienter ska respekteras. 

Sjuksköterskan ska även uppvisa professionella värden såsom respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. 

 Möjligtvis kan det vara så att tidigare erfarenheter och känslor påverkar ens sätt att handla. 

En sjuksköterska som upplever rädsla för att utföra tvångsåtgärder eller att vårda patienter 

under tvångsvård kanske vårdar utifrån denna känsla. Rädslan kan då komma att resultera i att 

sjuksköterskan ignorerar patienten eller utnyttjar sin maktposition, vilket kan leda till att 

patienten upplever tvångsvården som negativ. Sett till detta kan en eventuell koppling mellan 

patienternas negativa upplevelser och sjuksköterskans attityder till att vårda patienter under 

tvångsvård uppmärksammas. Reed och Fitzgerald (2005) undersökte vad sjuksköterskor på 

landsbygden hade för olika attityder kring vårdandet av psykiatriska patienter. En del av 

sjuksköterskorna beskrev att om de hade fått bestämma hade de valt att inte vårda psykiatriska 

patienter. Detta berodde dels på att de ansåg patienterna som problematiska, att de inte var 

utbildade inom psykiatri samt personligt bristande engagemang för dessa patienter. Andra 

upplevde rädsla vid vård av psykiatriska patienter. Rädsla uppkom vid bristande känsla av 

kontroll på grund av att patienterna ansågs oförutsägbara. Miljön var inte anpassad för 



  17 (33) 
 

psykiatrisk vård och bristen på assistans om eventuella våldsamma situationer skulle uppstå 

bidrog också till rädsla. Även tidigare erfarenheter av våldsamma patienter påverkade 

sjuksköterskors attityd och bidrog till undvikande av dessa patienter. Sjuksköterskorna 

beskrev vikten av utbildning inom psykiatrisk vård för att kunna ha kontroll samt känna sig 

bekväma under vården av dessa patienter. Som tidigare påpekats har grundutbildningen för 

sjuksköterskor kritiserats för bristen på psykiatriskt innehåll. Då enligt Lindqvist (2012) den 

större delen av sjuksköterskorna som arbetar inom psykiatrin är just grundutbildade. Finns 

rimligen en överhängande risk att de ej känner sig bekväma och ej känner att de kan ha 

kontroll över situationer inom psykiatrisk vård. Allt detta torde kunna bidra till att svåra 

situationer uppstår där patienter riskerar att bli utsatta för ett vårdlidande, vare sig det sker via 

utebliven vård, maktutövning eller fråntagande av patientens värdighet.  

 I resultatet framkom att patienterna upplevt brister angående information och delaktighet i 

den egna vården. Detta kunde handla om bland annat information om anledning till 

tvångsvård, behandlingsåtgärder samt rättigheter som patient. Socialstyrelsen (2015) säger att 

som tvångsvårdad patient har man rätt till information om sin vård, exempelvis vidare 

planering, mediciner och behandling. Sjuksköterskan har även som uppgift att informera 

patienten på ett sådant sätt så att patienten förstår samt att kunna svara på eventuella frågor 

gällande detta. Gällande medicin och behandling ska sjuksköterskan informera om hur dessa 

kan komma att påverka patienten, om det finns potentiella risker eller biverkningar. ICN 

(2014) beskriver även sjuksköterskans ansvar för att patienter ska få korrekt, tillräcklig och 

lämplig information på ett individuellt samt kulturellt anpassat sätt. 

 Resultatet visade att bristen på att få vara delaktig i sin vård negativt påverkade 

patienternas integritet och känsla av att vara autonom. Kousmanen, Hätönen, Malkavaara, 

Kylmä och Välimäki (2007) styrker bristen på autonomins negativa påverkan på patienterna i 

deras resultat. De beskrev att patienterna upplevde begränsningen av sin frihet när 

vårdpersonalen beslagtog deras personliga tillhörigheter, frihet att lämna avdelningen samt 

begränsade besökstiderna. Gilburt et al. (2008) belyste hur begränsningen av autonomi 

orsakade psykisk påfrestning och minskad känsla av mänskligt värde. Eriksson (1994) 

förklarar att när en människa fråntas sitt ansvar berövas även hennes värdighet. Viljan att få 

välja hör även till den mänskliga värdigheten. Denna kränkning av värdigheten påverkar även 

patientens möjlighet att ta till vara på sina inre hälsoresurser, således kan denna kränkning 

direkt påverka patientens mående och hälsa. Kränkningen orsakar på så sätt ett vårdlidande 

där patienten ej har möjligheten att fullt ut vara sin egen person. Hörnsten och Jutterström 

(2017) beskriver delaktigheten och rätten till självbestämmande som central för den 
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personcentrerade vården vilken lyfts som en kärnkompetens hos sjuksköterskan som har goda 

effekter på patienters hälsa. 

 Patienternas retrospektiva perspektiv på tvångsvården som något nödvändigt eller ej 

varierade. Resultatet visade att ett flertal av patienterna kunde acceptera samt förstå att 

tvångsvården hade varit nödvändig. De hade dock svårigheter att acceptera 

tvångsmedicinering eller att de blivit fasthållna. I Kousmanen et al. (2007) samt Mielau et al. 

(2015) beskriver patienterna att de kunde förstå att tvångsvården hade varit behövlig på grund 

av deras tillstånd. Medicinering, fasthållning och att inte få lämna avdelningen var åtgärder 

som grundade sig i deras sjukdomstillstånd. Patienterna uppgav att tvångsvården var behövlig 

vid risk för självskada, skada av andra eller livshotande situationer. Dock var det större chans 

att patienter som tidigare blivit lagda i bältessäng motsatte sig tvångsvård. Gilburt et al. 

(2008) beskrev att patienter kunde acceptera att bli medicinerade men uppgav att det fanns 

missnöje kring hur medicineringen hade gått till. Allt detta går att relatera till Erikssons 

(1994) syn på att lidande och situationer med lidande kan tillskrivas mening. Eriksson menar 

på att en patients lidande tillslut kommer kunna visa sig ha en mening. Lidandet i sig själv är 

något ont och har ingen mening, men genom att ta sig igenom det egna lidandet kan patienten 

tillskriva det en mening. Hon menar att då livet har en mening kan lidandet också få en 

mening genom tillbakablick och upptäckt av källan till själva lidandet. Meningen uppstår när 

patienten försonar sig med situationen och därmed finner möjligheter i denna. Om det inte går 

att ändra omständigheterna måste man ändra inställning till omständigheterna. Denna 

förändring kan ge ny insikt till situationen patienten befinner sig i eller har befunnit sig i och 

på så sätt ändra dennes uppfattning om lidandet.  

 Utifrån resultatet kan flera komponenter förstås som anledningar till att tvångsvården 

antingen upplevts som nödvändig eller ej utifrån patienternas perspektiv. Negativa 

upplevelser resulterar troligen i att patienten kommer att se tvångsvården som något otäckt 

och onödigt. Positiva upplevelser kan istället resultera i att tvångsvården kan ses som något 

nödvändigt, meningsfullt och hälsofrämjande. Patienter kan vanligen acceptera tvångsvård 

men har svårare att se meningen med tvångsåtgärder. Att bli fasthållen eller 

tvångsmedicinerad kan för många patienter upplevas som ett övergrepp från sjukvårdens sida. 

Om vårdpersonal öppnar upp för dialog, ger information och skapar en relation till patienten 

kan nog tvångsåtgärder många gånger undvikas eller i efterhand förstås i en större 

utsträckning. Enligt LPT (2A §, SFS 1991:1128; 2B §, SFS 1991:1128) ska tvångsåtgärder 

endast användas om mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga. Tvångsåtgärder i syfte att 
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genomföra vård får endast användas om patienten trots individuellt anpassad information 

motsätter sig vård. 

 Som sjuksköterska menar Eriksson (1994) att man tar på sig rollen som medaktör i vad hon 

kallar för lidandets drama. Dramat innehåller tre olika akter där sjuksköterskan till en början 

bekräftar lidandet, står vid patientens sida och skänker tröst. Vidare måste sjuksköterskan 

våga ge utrymme och tid för patienten att lida, för att patienten till sist, i lidandet ska kunna se 

en ny helhet och mening. Att vara medlidande innebär ett ansvar och en känslighet för andras 

smärta och lidande. Tröst ger lindring i människans lidande och väcker tillit samt förtröstan 

hos denne. Den lidande patienten måste få bekräftelse på sin värdighet som människa. När 

patienten själv inte kan tillgodose sina behov och begär måste sjuksköterskan ingripa och 

hjälpa till att tillgodose dessa. För att kunna lindra måste patienten få känna sig välkommen, 

respekterad och vårdad. Avsaknad av en meningsfull relation innebär ett lidande för patienten. 

Lidandet kan i många fall lindras av enkla vardagsaktiviteter samt genom samtal, tröst, 

förmedling av hopp och ärlighet. Att lindra lidande handlar främst om att inte kränka 

patientens värdighet, inte fördöma eller missbruka makt utan istället ge den vård patienten 

behöver. Om sjuksköterskan strävar efter att ge en god och etisk vård som grundar sig i kärlek 

för människan och ansvar för patienten kan man troligtvis undvika onödigt vårdlidande.  

Sjuksköterskans uppgift blir således att ge patienten det utrymme och stöd hen behöver samt 

en chans till delaktighet i sin egna vård i den utsträckning det går för att denne ska kunna se 

en mening med situationen. Men detta förutsätter då att vårdpersonalen från början tillåter 

patienten att vara delaktig samt får ta del av informationen gällande sin vård. Vidare 

förutsätter det givetvis också att en så pass god vårdrelation mellan patient och vårdpersonal 

finns att patienten är mottaglig och känner att hen kan lita på den information som ges. 

10 Kliniska implikationer 
Det som kan utläsas ur resultatet är att sjuksköterskan inom den slutna psykiatriska vården 

måste bli bättre på att informera patienter om den egna vården. Patienten bör få information 

gällande varför de blir tvångsvårdade. Vid tvångsåtgärder måste sjuksköterskan informera 

varför beslutet om åtgärden tagits samt hur länge den kan komma att vara exempelvis vid 

avskiljning eller fastspänning. Innan all form av tvångsåtgärd ska patienten ges möjlighet till 

mindre restriktiva alternativ om så möjligt. Att låta patienten vara delaktig i sin tvångsvård är 

viktigt och sjuksköterskan bör låta patienten, i den mån som situationen tillåter, behålla sin 

autonomi. 
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 Bemötandet är viktigt i alla vårdmöten men kanske ännu viktigare när det kommer till 

psykiatrin då denna grupp oftast ses som mer sårbar. Sjuksköterskan bör bemöta patienterna 

med respekt, lyhördhet, förståelse samt visa intresse för patienten. Genom att sträva efter att 

ge mer utförlig och individanpassad information, bjuda in till delaktighet, upprätthålla 

integritet samt ge ett gott bemötande kommer patienternas upplevelser säkerligen förbättras. 

Om patienterna har positiva upplevelser av sin tvångsvård kommer de antagligen retrospektivt 

ha enklare för att acceptera beslutet samt ha en bättre förståelse för tvångsvården och behovet 

av den. Att upprätthålla en god vårdrelation är således av stor vikt för att patienten ska ha ett 

gott förtroende för sjuksköterskan och på så sätt ta till sig den information som ges samt för 

att arbeta tillsammans med sjuksköterskan för ett bättre mående och ett minimerande av 

tvångsåtgärder. 

 Som sjuksköterska inom psykiatrisk tvångsvård bör man även se över sin personliga 

inställning gentemot tvångsvårdade patienter. Detta för att personliga attityder och 

värderingar många gånger påverkar det professionella förhållningssättet. Att även reflektera 

över detta tillsammans i vårdteamet kan vara fördelaktigt. Att man efter tilltagna 

tvångsåtgärder även kan diskutera vad som gjordes bra och vad som hade kunnat göra bättre. 

Detta ger en grund för ständig förbättring samt kan fungera som en process för bearbetande av 

stressfulla situationer.  

11 Förslag till fortsatt forskning 
Vi ser en vinst i att undersöka om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga vårdare 

när det kommer till attityder gentemot tvångsvårdade patienter. Detta antingen genom att 

undersöka vad det finns för attityder mot tvångsvårdade patienter bland vårdpersonal eller att 

undersöka om patienterna upplevt skillnader av att bli vårdade av manliga respektive 

kvinnliga vårdare. Intresse finns även att undersöka hur olika patienter upplever tvångsvård ur 

ett genusperspektiv, om det finns några skillnader gällande hur de olika könen upplever 

tvångsvården som antingen nödvändig eller onödig.  

 Förutom att undersöka könsskillnader i tvångsvården skulle det även vara bra att undersöka 

eventuella kulturskillnader. Upplevs vården olikt beroende på vilken etnicitet patienten har 

samt finns det någon etnisk grupp som är överrepresenterad inom tvångsvården. Studier likt 

denna samt studier om skillnader i hur vårdpersonal bemöter patienter beroende på diagnos 

eller genus hade varit av intresse för att vidare kunna anpassa vården till patientens behov och 

för att undvika att en viss patientgrupp far illa. 
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12 Slutsats 
Denna översikt pekar på att det finns brister inom psykiatrisk tvångsvård, detta framkommer i 

såväl bakgrund och resultat som i diskussionen. 

Oavsett ifall problematiken grundar sig i brist på information, delaktighet eller förlust av 

integritet och autonomin så har vårdpersonalen en stor roll i alla dessa och de spelar alla in i 

hur vårdperioden kommer att upplevas av patienten. För att tvångsvården ska kunna förbättras 

krävs en förändring på strukturell nivå. En ökad kunskap hos vårdpersonal i hur psykiatriska 

patienter ska bemötas behöver införlivas, detta genom att större vikt läggs på psykiatri i 

grundutbildningen hos sjuksköterskor eller att krav på specialisering ställs. För att underlätta 

för förbättring av dessa problemområden bör tydligare riktlinjer och rutiner arbetas fram 

exempelvis gällande givande av information och patienters delaktighet i sin egna vård. 

Uppföljning i form av att patienter som blivit tvångsvårdade får prata om sin vårdperiod i 

efterhand bör erbjudas, detta dels för att patienterna på så sätt vidare ska kunna bearbeta sin 

tvångsvård men även som en funktion för utvärdering av arbetet inom verksamheten. 
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PsycINFO Coercive treatment, 
experience, psychiatric 
care 
 

28 Full text 
Peer reviewed 
 

5 3 Katsakou et al (2012) 
Andreasson et al (2012 
 

PsycINFO Involuntary commitment, 
experience 

68 Full text 
Peer reviewed 
 

8 2 McGuinnes et al (2013) 
Ridley et al (2013) 
 

Pubmed Commitment of mentally ill 
AND Patient satisfaction 
AND Psychiatric nursing 
 

22 Full text 3 2 Wyder et al (2015) 

Pubmed Coercion AND Life Change 
Events AND Mental 
disorders 

15 Full text 3 3 Sibitz et al (2011) 
Haglund et al (2003) 
 

Pubmed Commitment of Mentally Ill 
AND Patient Satisfaction 
AND Personal Autonomy 

11 Full text 3 2 Johansson et al (2009) 

CINAHL Complete 
 

Involuntary commitment, 
experience, inpatient 

34 Full text 
Peer reviewed 
 

1 1 Hughes et al (2009) 

CINAHL Complete 
 

Coercion AND Patient 
Attitudes 
AND Mental disorders 

5 Full text 
Peer reviewed 
 

3 2 Lorem et al. (2015) 

CINAHL Complete 
 

Patient Admission AND 
Patient Attitudes AND 
Psychiatric Patients 
AND Sweden 
 

5 Full text 
Peer reviewed 
 

5 2 Johansson et al (2002) 
Olofsson et al (2001) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Andreasson, E., 
& Skärsäter, I 

Patients 
treated for 
psychosis and 
their 
perceptions of 
care in 
compulsory 
treatment: 
Basis for an 
action plan 

År: 2012 
Land: Sverige 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental 
Health Nursing 

Att beskriva patienters 
uppfattningar och 
erfarenheter av tvångsvård 
under en akut psykotisk 
fas. 

Kvalitativ, Fenomenografisk 
metod 
Urval: 
12 deltagare, 7 män, 5 
kvinnor 
Datainsamling: 
Intervjuer utförd av första 
författare med stöd av 
intervjuguide 
Analys: 
Systematisk analys 
 

Patienter hade önskat mer tillförlitlig, 
uppmärksam och kompetent personal. De 
uttryckte även behov av information om 
sin situation, sjukdom och behandling. 
Vikten av att bli sedd som människa lyfts. 
Personal som var vänlig, ärlig och 
intresserad av patienternas välmående 
uppskattades.  Önskan att bli mer delaktig 
i sin vård lyfts. 
 

Katsakou, C., 
Rose, D., Amos, 
T., Bowers, L., 
McCabe, R., 
Oliver, D., 
Wykes, T., & 
Priebe, S. 

Psychiatric 
patients’ 
views on why 
their 
involuntary 
hospitalisation 
was right or 
wrong: A 
qualitative 
study 

År: 2012  
Land: England 
Tidskrift: Social 
Psychiatry and 
Psychiatric 
Epidemiology 

Att utforska tvångsvårdade 
patienters retrospektiva syn 
på varför deras inläggning 
var rätt eller fel. 

Kvalitativ, Grundad teori 
Urval: 
Deltagare valdes från en 
större kvantitativ studie, 59 
deltagare, 34 män, 25 
kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: 
Tematisk analys 
 

Patienter önskar mer information 
angående tvångsvård och tvångsåtgärder. 
Patienterna uttryckte en trygghet med att 
slippa vara en risk för sig själv och för 
andra. Upplevelser av att vården kändes 
påträngande och en överträdelse av deras 
autonomi uttrycktes. 

Ridley, J., & 
Hunter, S. 

Subjective 
experiences of 
compulsory 
treatment 
from a 
qualitative 
study 

År: 2013 
Land: Skottland 
Tidskrift: Healt and 
Social Care in the 
Community 

Att utvärdera 
implementationen av 
MHCT Act via utforskande 
av erfarenheter och 
uppfattningar av de av 
lagen berörda parter. 

Kvalitativ, Narrativ metod 
Urval: 
49 deltagare, 33 män, 16 
kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: 

De flesta av patienterna uttryckte 
tvångsvård som något nödvändigt. De 
uttryckte även bristfällig information och 
delaktighet i sin egna vård. De lyfte även 
vikten av personal som lyssnade till det 
patienterna har att säga även om det ej 
påverkar vården. 
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Analys av kvalitativdata 
enligt Coffey och Atkinson 
(1996) 
 

McGuinnes, D., 
& Dowling, M 

Experience of 
involuntary 
admission in 
an approved 
mental health 
center 

År: 2013 
Land: Irland 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental 
Health Nursing 

Att få en förståelse för vad 
det betyder att bli 
tvångsvårdad. 

Kvalitativ, Fenomenologisk 
metod 
Urval: 
6 deltagare, 4 män, 2 
kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med hjälp av intervjuguide 
Analys: 
Tolkande fenomenologisk 
analys 
 

Patienterna belyste vikten av att få 
information och att förstå vad som händer 
vid intagning och under de första dagarna 
av vårdperioden. Vikten av interaktion 
mellan patienter och vårdpersonal samt att 
få ha något att säga till om gällande sin 
vård. Patienterna uttryckte varierade och 
starka emotionella reaktioner gentemot 
inläggning. Möjlighet till bearbetning sågs 
som något viktigt för att kunna 
accepterande situationen och tillståndet. 

Hughes, R., 
Hayward, M., & 
Finlay, W. M. L. 

Patients 
perceptions of 
the impact of 
involuntary 
inpatient Care 
on self, 
relationships 
and recovery 

År: 2009 
Land: England 
Tidskrift: Journal of 
Mental Health 

Att utforska patienters 
uppfattning av 
tvångsvårdens inverkan på 
självbild, relationer och 
återhämtning 

Kvalitativ metod 
Urval: 
Tolv deltagare 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med hjälp av intervjuguide 
Analys: 
Tematisk analys 
 

Patienterna uttryckte upplevelser av 
negativ förändring av självbild samt 
förlust av identitet under tvångsvården. 
Detta kopplades till negativa möten med 
personal samt vissa tvångsåtgärder så som 
fastspänning. Vissa patienter uttryckte att 
tvångsvården haft negativ påverkan på 
deras privata relationer. Patienterna 
uttryckte missnöje och ångest i samband 
med tvångsmedicinering. 

Sibitz, I., 
Scheutz, A., 
Lakeman, R., 
Schrank, B., 
Schaffer, M., & 
Amering, M 

Impact of 
coercive 
measures on 
life stories: 
qualitative 
study 

År: 2011 
Land: Österrike, 
Tidskrift: The Journal 
Of Mental Science 

Att etablera en typologi 
gällande perspektiv på 
tvångsvård och hur detta 
integreras i livshistorien. 
 

Kvalitativ, Grundad teori 
Urval: 
15 deltagare, 7 kvinnor, 8 
män. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: 
Teamtisk analys 

Patienter hade varierande tankar kring 
tvångsvården, en del kunde se den som en 
nödvändig lösning medan andra ansåg den 
som något onödigt och som inte varit till 
någon hjälp. Känslor av att inte bli 
respekterade samt brist på information. De 
påpekade vikten av goda relationer och 
möjlighet till samtal. Patienterna upplevde 
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att tvångsvården hade påverkat deras 
hälsa, självkänsla och relationer.   

Wyder, M., 
Bland, R., 
Blythe, A., 
Matarasso, B., & 
Crompton, D 

Therapeutic 
relationships 
and 
involuntary 
treatment 
orders: 
Service users' 
interactions 
with health-
care 
professionals 
on the ward. 

År:2015 
Land: Australien 
Tidskrift: 
International Journal 
of Mental Health 
Nursing 

Hur patienter upplever 
relationen med 
vårdpersonalen under 
tvångsvård. 

Kvalitativ, Narrativ metod. 
Urval: 25 deltagare, 14 
kvinnor och 11 män.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Narriativanalys 

Patienterna hade varierande känslor kring 
tvångsvården. Upplevelse av vårdpersonal 
som inte lyssnat och informerat dem om 
tvångsvården. De belyste vikten av att få 
vara delaktig i sin vård samt bli sedda som 
människor. 

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

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

År: 2015 
Land: Norge 
Tidskrift: 
International Journal 
of Mental Health 
Nursing 

Belysa patienters 
upplevelser av tvångsvård, 
hur de tänker kring 
tvångsvården samt vad 
patienterna anser som god 
tvångsvård. 

Kvalitativ 
Urval: 5 deltagare, 3 och 2 
män.  
Datainsamling: Intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades.  
Dataanalys: Innehållsanalys 

Tvångsvård kunde ses som något 
nödvändigt i efterhand. Det var viktigt för 
patienterna att känna tillit för personalen. 
Att inte få ha något att säga till om 
gällande sin vård upplevdes som negativt. 
Brist på information bidrog till rädsla och 
förvirring. 

Johansson, I. M., 
& Lundman, B. 

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

År: 2002 
Land: Sverige 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric & Mental 
Health Nursing 

Få en djupare förståelse för 
patienters upplevelser av 
tvångsvård 
 

Kvalitativ, Narritativ metod. 
Urval: 5 deltagare, 3 
kvinnor och 2 män. 
Datainsamling: Intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades.  
Dataanalys: En 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
användes för att analysera 
intervjuerna. 
 

Patienterna hade upplevt sin autonomi 
begränsad under tvångsvården. De 
upplevde även ignorans, bristfällig 
information om varför de var under 
tvångsvård. Onödigt övervåld och 
inhumana behandlingar i samband med 
tvångsåtgärder. Deltagarna belyste vikten 
av att bli respekterad som människa samt 
bli skyddad och omhändertagen vid behov. 
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Johansson, I. M., 
Skärsäter, I., & 
Danielsson, E. 

The meaning 
of care on a 
locked acute 
psychiatric 
ward: 
Patients’ 
experiences 

År: 2009 
Land: Sverige 
Tidskrift: Nordic 
Journal of Psychiatry 

Belysa vad vården har för 
meningen för patienter på 
en låst akutpsykiatrisk 
avdelning. 
 

Kvalitativ, Empirisk metod. 
Urval: Värvades från en 
avdelning för personer med 
affektiva sjukdomar samt 
ätstörningar. 10 deltagare. 
Datainsamling: Intervjuer.  
Dataanalys: Innehållsanalys 

Patienterna hade upplevt känsla av att vara 
beroende av andra pga. brist på 
valmöjligheter samt inflytande på sin vård. 
De beskrev även känslor av att känna sig 
observerade och inlåsta. Patienterna 
påpekade vikten av att bli respekterade 
samt få uppmärksamhet av vårdpersonal. 
Även att bli delaktig i sin vård och få stöd 
från personal. 

Olofsson, B., & 
Jacobsson, L. 

A plea for 
respect: 
involuntarily 
hospitalized 
psychiatric 
patients’ 
narratives 
about being 
subjected to 
coercion 
 

År: 2001 
Land: Sverige 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric & Mental 
Health Nursing 

Beskriva patienters 
upplevelse av tvångsvård 
samt deras tankar kring hur 
tvångsåtgärder kan 
undvikas. 
 

Kvalitativ, Explorativmetod.  
Urval: 18 deltagare, 12 
kvinnor och 6 män mellan 
19–52 år 
Datainsamling: Intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades.  
Dataanalys: Innehållsanalys 
inkluderat domänanalys och 
temaanalys. 
 

Patienterna beskrev upplevelser av att inte 
få vara involverade i sin vård, brist på 
information samt vårdpersonal som inte 
lyssnade. De förstod inte varför de blev 
tvångsvårdade, de beskrev känslor av att 
vara underlägsen och att bli kränkt. De 
beskrev vikten av att bli respekterad som 
människa, vara delaktig i sin vård samt 
goda relationer mellan vårdpersonal och 
patienter. 

Haglund, K., Von 
Knorring, L., & 
Von Essen, L 

Forced 
medication in 
psychiatric 
care: patient 
experiences 
and nurse 
perceptions 

År: 2003 
Land: Sverige 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric & Mental 
Health Nursing 

Att beskriva patienters och 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
tvångsmedicinering 

Kvalitativ, Explorativmetod. 
Urval patientperspektiv: 
11 deltagare, 8 kvinnor och 3 
män mellan 20–80 år 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades. 
Dataanalys: Innehållsanalys 

En mindre del av patienterna kunde i 
efterhand se tvångsmedicineringen som 
något nödvändigt. De flesta ansåg att det 
ej hade varit till någon hjälp. Patienterna 
hade önskat att det funnits andra alternativ 
än tvångsmedicinering, exempelvis samtal, 
information samt att personalen skulle 
försökt övertala till att ta medicin oralt 
istället för att gå direkt till tvångsinjektion. 
De upplevde sin integritet kränkt och 
beskrev tvångsmedicinering som något 
psykiskt påfrestande. 
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Bilaga 3 Statistik över tvångsvård 

 

Statistikområden, Psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialstyrelsen. [2017-11-22]. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/ 


