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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Olika faktorer påverkar patientens upplevelse av tvångsåtgärder i psykiatrisk 

slutenvård. Tvångsåtgärder regleras av lagstiftning såväl internationellt som i 

Sverige. Exempel på tvångsåtgärder är fastspänning, avskiljning och 

medicinadministrering. Studier visar att det finns brister i kommunikation, 

information och bemötande mellan personalen och patienter, vilket har 

påverkan på patientens självbestämmande och integritet. 

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder i psykiatrisk 

slutenvård. 

Metod: 
En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar publicerade mellan åren 

2000 – 2012 har använts. Artiklar söktes i databaserna CINAHL och 

MEDLINE.  

Resultat: 
Resultaten presenteras som fem teman. I det första temat Fråntagen sitt 

självbestämmande beskrivs upplevelse av att få sitt självbestämmande och sin 

integritet kränkt. Det andra temat Önskan att bli sedd som människan visar på 

patientens behov av att bli sedd som person bakom sjukdomen. Ett tredje tema 

belyser Önskan att vara delaktig i sin egen vård och belyser patientens behov 

av att medverka i sin egen vårdplanering. Nästa tema Vårdrelations betydelse 

synliggör betydelsen av närhet och distans i relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Det femte temat Vårdmiljöns betydelse fokuserar miljöns 

betydelse för patientens tillfrisknande. 

Diskussion: Att som patient vara i behov av tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård 

utmanar patientens autonomi och självbestämmande. Hur sjuksköterskan 

förmår interagera med patienten har betydelse för patientens upplevelse av 

tvångsåtgärderna. För att underlätta för patienten är det viktigt att 

sjuksköterskan får patienten att känna sig delaktig i sin egen omvårdnad 

genom att etablera en bra relation med patienten och ge kontinuerlig 

individuellt anpassad information. 

Nyckelord: 
Psykiatrisk patient, psykiatrisk omvårdnad, upplevelse, tvångsvård, tvång 

åtgärder. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: 

Various factors affect the patient's perception of coercion in psychiatric 

inpatient care. Coercive measures are regulated by law, both internationally 

and  in Sweden. Examples of coercive measures, clamping, separation and 

medicine administration. Studies show that there are deficiencies in 

communication, information and treatment between staff and patients, which 

has impact on the patient's autonomy and integrity. 

Aim: 
The aim is to describe patients' experiences of coercion in psychiatric 

inpatient care. 

Methods: 
A literature review based on ten qualitative articles published between the 

years 2000 - 2012. Database that we have used is the CINAHL and 

MEDLINE. 

Results: 
Results are presented with five themes. In the first theme Stripped of their 

autonomy described experience of getting their autonomy and integrity 

violated. The second theme Desire to be seen as man shows the patient needs 

to be seen as a person behind the disease. A third theme highlights the Desire 

to be involved in their own care and highlights the needs of the patient to 

participate in their own care planning. Next theme Caring Relations 

significance reveals the importance of proximity and distance in the 

relationship between nurse and patient. The fifth theme Care environment 

importance of focusing importance of the environment for patient recovery.  

Discussions: 
To be in need of coercive measures in psychiatric institutional care as a 

patient challenges the patient’s autonomy and self-determination. How the 

nurse is able to interact with the patient is important for the patient's 

experience of coercive measures. In order to facilitate the patient, it is 

important that the nurse makes the patient feel involved in his/her own care 

by establishing a good relationship with the patient and providing continuous 

individualized information. 

 

Keywords: Psychiatric patient, psychiatric nursing, experience, compulsory, coercion 

measures 
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1. Inledning 

Under vår praktik inom psykiatrin insåg vi att det finns stora brister i bemötandet av patienter 

med psykisk ohälsa under tvångsvård och att många patienter upplevde personalens 

tvångsåtgärder som ett övergrepp. Vi var med vid några olika tvångsåtgärder där vi såg hur 

vårdpersonalen bemötte patienter med psykisk ohälsa på ett inadekvat sätt. För att förstå 

patientens upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård, så behöver sjuksköterskan ha 

goda kunskaper om hur man bemöter en människa med psykiatrisk diagnos. Vi träffade några 

patienter som berättade om sina dåliga upplevelser där sjuksköterskor visat bristande 

bemötande. Vid tillfällen när patienter hade hamnat i ett psykotiskt tillstånd använde 

sjuksköterskan metoder som fastspänning, isolering, och medicinadministrering det kändes 

som att sjuksköterska inte tog hänsyn till patienternas känslor.  

Vi undrade hur man som sjuksköterska kan ge en god vård och bevara en god relation till 

patienterna. Sjuksköterskor har en ledande roll i samband med tvångsvård. Det ingår i 

sjuksköterskans profession att utifrån omvårdnadsprocessen planera omvårdnaden för 

patienten. Inom psykiatrin arbetar så väl grundutbildade sjuksköterskor som sjuksköterskor 

med specialutbildning. Som blivande allmänsjuksköterskor anser vi att en av de viktigaste 

uppgifterna i sjuksköterskans profession är att försöka förstå människors lidande och främja 

deras välbefinnande oberoende om de vårdas inom somatisk vård eller om vi som 

allmänsjuksköterskor möter patienterna i psykiatrisk kontext och då i samband med 

tvångsvård. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Tvångsvård 

Psykiatrisk tvångsvård ges med stöd av Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, LPT (SFS 1991:1 

128 ). Lagen om tvångsvård i slutenvård står under § 3 och innebär att en person som lider av 

en allvarig psykisk störning och på grund av denna har behov av sluten psykiatrisk vård kan 

med stöd av lagen och mot sin vilja bli inlagd på psykiatrisk klinik (Socialstyrelsen, 2009). 

Tvångsvård av personer med en psykisk diagnos är vanligt i psykiatrisk vård (Salize, Dressing 

& Peits, 2002). Patienternas bristande förmåga till självbestämmande och möjlighet till 

delaktighet i vården har väckt såväl juridiska som etiska debatter i mer än 100 år. Under 

1950- och 1960-talen, skedde förändringar inom den psykiatriska vården. Från att sätta fokus 

på patienter som inte kunde ta hand om sig själva till en vård där var viktigt att lägga fokus på 

patienters rättigheter i det fall de hade en psykiatrisk diagnos (Salize, Dressing & Peits, 2002).  



 
 2 (29) 

 

Parallellt med denna utveckling har ramarna för tvångsplacering och behandling av patienter 

med psykiatrisk diagnos förbättrats i många europeiska länder. Syftet har varit att minska 

intagningen i tvångsvården men det har man inte lyckats med och det förekommer fortfarande 

en ökning av tvångsintagningar i många EU länder (Salize, Dressing & Peits, 2002). 

Tvångsvård inom psykiatri förekommer över hela världen med stöd av olika former av 

tvångslagstiftningar(Kjellin, 2009 ). Från år 2000 fanns en internationell diskussion om vilka 

problem som finns med att använda tvångsmedel (Svedberg, 2011 ). Inom EU hade man 

diskuterat och ifrågasatt tvångsmedel i psykiatrisk vård. Med hjälp av forskning i 12 olika 

länder började man ändra riktlinjer för tvångsmedicinering för att skapa ett bättre resultat. Det 

visar sig att det fortfarande finns skillnad i tvångsmedels användning i Europa (Svedberg, 

2011 ) 

Efter andra världskriget ökade engagemangen för etiska frågor och grundläggande etiska 

deklarationer stiftades i många länder. År 1977 antog Världs psykiatriska förening (WPA) 

den s.k. Hawaiideklarationen, som en reaktion mot makt missbruket inom psykiatrin i 

dåvarande Sovjetunionen. Madriddeklarationen (1996) utvidgade ytterligare de etiska kraven 

på psykiatrin. I deklarationen framkommer att vården ska styras med respekt för patienterna 

och med omtanke om deras välbefinnande och integritet (Ottosson & Ottosson, 2007 ).  

Trots att flera länder arbetat fram strategier, regler och lagstiftning om tvångsplacering eller 

behandling av patienter med psykiatrisk diagnos så skiljer det sig fortfarande på ett 

anmärkningsvärt sätt åt internationellt sett(Salize & Dressing, 2004). I flera länder, bland 

annat Sverige, Finland och Danmark kan patienter med psykiatriska diagnoser med stöd av 

tvångslagstiftning bli inlagda på sjukhus.  

Vissa länder som t.ex. Grekland, Italien och Spanien har inga separata lagstiftningar för 

psykiatrisk vård. En av de viktigaste orsakerna till att inte ha separata lagstiftningar för 

psykiatrisk vård är för att undvika stigmatiserande effekter på grund av separata regler för 

patienter med psykiatrisk diagnos (Salize, Dressing & Peits, 2002). 

Nurjannah, Fitz Gerald & Foster (2009) fann i sin studie att det saknas lagstiftning om 

tvångsvård i Indonesien. Där görs ingen professionell bedömning av patientens psykiska hälsa 

utan att det är patientens familj som bestämmer över patientens hälsotillstånd. Det har lett till 

att få personer i Indonesien i förhållande till andra länder får tillgång till psykiatrisk vård.  

Man har beräknat att ca 18,5 % av Indonesiens befolkning på 238 miljoner har psykisk 

ohälsa. Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvård för de drygt 220 tusen personerna i 

Indonesien som har någon form av psykiatrisk diagnos. 
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Historiskt sett har utvecklingen i Sverige under 1900-talet gått från att all psykiatrisk vård var 

tvångsvård till en liberalisering av tvångsvårdslagstiftningen (Kjellin, 2009 ).  

Syftet var att höja patientens säkerhet och stärka skyddet för patientens integritet (Kjellin, 

2009 ). Tvångsvårdsintyg ordineras av en läkare. Psykiska störningar och eventuell förvirring, 

tankestörningar, hallucinationer, vanföreställningar, självmordstankar eller självmordsplaner 

kan vara orsak till att en person behöver psykiatrisk slutenvård (Vårdintygsblankett, 

Socialstyrelsen, 2012 ). Av vårdintyget ska framgå att alla kriterierna ovan är uppfyllda enligt 

§ 4 och 11 (Socialstyrelse, 2009). Tvångsvård kan pågå högst fyra månader enligt § 8 och det 

räknas från dagen när beslut om intagningen var tagen (Socialstyrelse, 2009 ). Enligt 

Socialstyrelsen tvångsvårdas ungefär 3000 personer i Sverige varje dag med stöd av LPT.  

Det är ett stort ansvar att vårda patienter mot deras vilja (Socialstyrelsen, 2012 ). Personer 

med psykiatrisk diagnos har ett stort behov av omvårdnad med stora och omfattande insatser. 

Patienterna kan skada sig själva eller andra i omgivningen och därför krävs ett stort ansvar att 

vårda patienter under tvångsvård (Socialstyrelsen, 2012 ).  

 

2.2 Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder används både för att behandla, hjälpa eller bota patienten. De används för att 

hjälpa eller skydda patienten, när patienten är ett hot för sig själv eller hotar säkerheten för 

andra. Tanken är att hjälpa patienten att ta tillbaka kontrollen över sin situation (Kaltiala-

Heino., Tuohimäki., Korkeila & Lehtinen, 2003).  

Det finns olika tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård: fastspänning, avskiljning och 

medicinadministrering (Socialstyrelsen, 2009 ). Det är alltid chefsöverläkare som beslutar om 

tvångsåtgärder och varje tvångsåtgärd som genomförs måste rapporteras till Socialstyrelsen. 

Om en patient har ett aggressivt beteende och det finns risk att han/hon skadar sig själv eller 

andra i sin omgivning används fastspänning med bälte (Socialstyrelsen, 2009 ). Metoden 

förefaller vara det mest använda tvångsmedlet i Sverige sedan 1940- talet och är känt som ” 

Swedish belt” (Svedberg, 2011 ). 

Fastspänning ska räknas som kortvarig och efter fyra timmar ska den ersättas med andra 

aktiva behandlingsinsatser. Vårdpersonal skall vara närvarande under fastspänning så att 

patienten inte skadar sig själv.  

Om det finns tecken på att patienten ska bli fastspänd en längre period, måste samma läkare 

bedöma om ytterligare åtgärder behövs. Bältesläggningen är en åtgärd som hotar den 
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personliga integriteten. Enligt Socialstyrelsen måste den därför ske i ett rum utan insyn från 

andra människor (Socialstyrelsen, 2009 ).  

Avskiljningsåtgärder används om patienten genom ett aggressivt eller störande beteende 

allvarligt försvårar vården av de andra patienterna § 20 LPT lagen (1991:1 128 ). Avskiljning 

innebär att personen hålls instängd på ett rum, antingen det egna eller i ett särskilt 

isoleringsrum. Det beslutet gäller högst åtta timmar och kan förlängas med ytterligare åtta 

timmar med ett skriftligt intyg av cheföverläkare. Vårdpersonalen ska hålla överblick över 

patienten (Socialstyrelsen, 2009 ). Den tredje tvångsåtgärden är administrering av 

långtidsverkande läkemedel.  

Tvångsmedicinering sker mot patientens vilja utan att det föreligger allvarlig fara för 

patientens liv eller hälsa (Gustafsson, 2010). Medicinering är vanligt under psykiatrisk vård, 

vilket gör medicinering till en central uppgift för sjuksköterskan (Haglund, Essen, Knorring & 

Sidenvall, 2004). Administrering av läkemedel är mer än att välja rätt medicin samt att 

administrera läkemedel till rätt patient, det är också att ha kontroll på att patienten sväljer 

medicinerna och observera effekterna(Haglund, Essen, Knorring & Sidenvall, 2004). 

Att administrera läkemedel uppfattas som ett sätt där sjuksköterska och patient har en 

mellanmänsklig kontakt. En del av kontakten är omfattande information om läkemedlen. I 

vissa fall informationen som ges till patienten hjälpte sjuksköterskan, för att patienten blir 

motiverad i andra fall kan det uppfattas som övertalning (Haglund, Essen, Knorring& 

Sidenvall, 2004).  Ingen av ovanstående tvångsåtgärder får användas i bestraffningssyfte 

(Socialstyrelsen, 2009 ).  

 

2.3 Autonomi 

Autonomi betyder att ha makt över sig själv och att kunna fatta beslut samt att tycka om och 

tro på sig själv (Jormfeldt, 2006 ). Att vara patient och bli vårdad betyder ofta att patienten 

pga sjukdomen överlåter till sjuksköterska att fatta beslut. Sjukdomen ökar känsla av 

osäkerhet och kan göra det svårt för patienten att vara delaktig och kunna bestämma själv 

(Svedberg, 2006 ).  

Personalen behöver respektera patientens självbestämmande och ge möjligheten för patienten 

att uttrycka sin vilja.( Silfverberg, 2011 ). 

En studie Muir - Cochrane, Merwe, Nijman, Haglund, Simpson & Bowers, (2011) visar att 

patientens autonomi kränks i samband med låsta dörrar på psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar. Patienterna fick inte lämna avdelningen på egen hand samtidigt som 
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de var medvetna om säkerheten på avdelningen. Balansen mellan låsta dörrar och patientens 

självständighet är ständigt närvarande. Ett etiskt dilemma som kan uppstå är när patientens 

rätt till självbestämmande kommer i konflikt med hennes förmåga att vara självbestämmande 

och personal måste fatta beslut på patientens vägnar (Stryhn, 2007 ). Det är en etisk utmaning 

att vårda människor med en psykiatrisk diagnos som förmedlar oförmåga att själv ta initiativ 

och balansera vården så den stimulerar patienten att ta eget ansvar utan att patientens 

autonomi kränks (Erdner& Magnusson, 2011 ).  

 

2.4 Etiska aspekter på tvångsvård 

Omvårdnaden måste bygga på sjuksköterskors samarbete med patienten och med respekt för 

patientens upplevelse och självbestämmande (Svedberg, 2006 ). Sjuksköterskans yrkesetiska 

ansvar omfattar en humanistisk syn på patienten vilket innebär att sjuksköterskan respekterar 

patientens värdighet, integritet och sårbarhet samt respekterar individuella behov och val 

(Stryhn, 2007 ). Vårdarens etiska förpliktelse grundas på en människosyn där människan 

betraktas som ett subjekt. Sjuksköterskan har i och med sitt yrke och sin kunskap en 

maktposition och för att inte vården ska bli oetisk är det viktigt att sjuksköterskan använder 

sin makt för att främja patientens bästa (Wiklund, 2003 ). Som sjuksköterska är det viktigt att 

ha förmåga att uppfatta och förstå patientens maktlöshet och lidande (Sjögren, 2010). 

Det är viktigt att vara lyhörd och respektfull, ta emot och lyssna på patientens lidande 

berättelse, dennes egen sanning. Det krävs närvaro och uppmärksamhet vid möte med 

patienten. Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad (2012) menar att sjuksköterskan måste 

respektera patientens värdighet. Sjuksköterskan behöver ha mod att vara närvarande och låta 

sig bli berörd av patientens berättelser. När sjuksköterskan låter sig bli berörd av patienternas 

berättelser om livet de har levt, utvecklas sjuksköterskan mer som en människa med mer 

ödmjukhet och tacksamhet. I dialog är det viktigt att låta sig bli berörd av den andre. Genom 

att vara närvarande och låta sig beröras av patientens berättelser kan patienten värdighet 

bevaras. När patienten får dela sin oro, rädsla och ångest med en sjuksköterska så kan 

patientens lidande lindras (Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad, 2012). 

Utifrån sin profession är det viktigt att sjuksköterskan balanserar närhet och distans till 

patienten och till sina egna känslor för att inte förlora bilden av hela vårdsituationen (Stryhn, 

2007 ). För att kunna minska patientens maktlöshet måste sjuksköterskan kunna handskas 

med sin egen makt på ett ansvarsfullt sätt och våga stå tillbaks där det krävs men också med 

respekt kunna sätta skyddande gränser. Sjuksköterskans närvaro och omsorg kan skapa 



 
 6 (29) 

 

möjligheter för patienten att försonas med sitt lidande och känna sig mindre beroende 

(Sjögren, 2010 ).  

2.5 Vårdrelation 

Det huvudsakliga syftet med omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande där en god 

vårdrelation spelar en central roll. En god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten 

kräver ett professionellt engagemang från sjuksköterskans sida som innebär att sjuksköterskan 

inte räknar med att få något tillbaka från patienten. Det är alltid sjuksköterskans ansvar att 

vårdrelationen blir positiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Haglund, Essen, Knorring & Sidenvall (2004) menar att en mellanmänsklig kontakt ökar 

möjligheten att patienten samtycker till att ta emot exempelvis läkemedel som sjuksköterskan 

ger. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan har stor betydelse för möjligheten för 

sjuksköterskan att få kontroll och för patienten att lämna kontrollen.  

En vårdande relation mellan sjuksköterska och patienten präglas av ömsesidig tillit och 

respekt och av hur vårdaren bemöter patienten (Wiklund, 2003 ). Hughes, Haywards & Finlay 

(2009) menar att vårdrelation kan bli både en positiv och negativ upplevelse beroende på hur 

relationen mellan patienten och vårdaren har byggts upp.  

 

3. Problemformulering/frågeställning 

Vi har tidigare nämnt att tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård utmanar patientens autonomi 

och självbestämmande. Vidare har vi tagit upp att sjuksköterskor har en ledande roll i 

tvångsåtgärder. Dessa åtgärder kan påverkas patients integritet. Dessutom kan patienten 

uppleva personalens tvångsåtgärder som ett övergrepp. De ovan nämnda konsekvenser samt 

oprofessionellt bemötande från vårdpersonals sida kan leda till ökad negativa upplevelser hos 

patienter. Hur kan en sjuksköterska ge en god vård och bevara en god relation utan att kränka 

patientens autonomi och självbestämmande?  

 

4. Syfte 

Att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård.  

5. Teoretiska utgångspunkter  

Författarna utgår från Ida Jean Orlandos omvårdnads teori används av en svensk översättnings 

litteratur (Schmieding, 1995 ). Teorin utvecklades i slutet av 1950-talet och fokuserar på 
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interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Orlandos omvårdnadsteori fokuserar på 

interaktionen mellan sjuksköterska – patient och syftar till att hjälpa sjuksköterskan att skaffa 

kunskap om vad som sker, hur det sker och på vilket sätt det hjälper patienten (Schmieding, 

1995 ).  I mötet mellan sjuksköterska och patient är det viktigt med sjuksköterskans ord och 

handlingar då de påverkar patienten liksom patientens ord och handlingar påverkar 

sjuksköterskan. Orlando menar att sjuksköterskans ansvar är att främja patientens fysiska och 

psykiska välbefinnande under omvårdnadsprocessen och lindra lidande och inte förstärka 

patienternas problem (Schmieding, 1995 ). 

Orlandos omvårdnadsteori omfattas av fyra antagande dessa är: omvårdnad, patient, 

sjuksköterska och interaktionen mellan sjuksköterska – patient (Schmieding, 1995 ).  

 

5.1 Antaganden om Omvårdnaden 

Omvårdnad ingår i en egen profession och är avgränsat från andra discipliner(Schmieding, 

1995 ). Varje sjuksköterska utifrån sin professionella omvårdnad vet att hon behöver utföra 

sitt arbete genom att ha kontakt med patienten.  Sjuksköterskans omvårdnad fokuserar på 

patientens omedelbara upplevelser. Omvårdnad är när en person tar ansvaret för den andra 

som inte klarar sig på egen hand menar Orlando. Sjuksköterskans omvårdnad har en 

ytterligare kontakt genom att administrera mediciner till patienten. Det är viktigt att 

sjuksköterskan under sitt arbete främjar patientens fysiska och psykiska välbefinnande 

(Schmieding, 1995 ). 

  

5.2 Antaganden om patienten 

Patientens antaganden innebär att sjuksköterskans handlingar anpassas till patientens 

omedelbara behov (Schmieding, 1995 ). Patienten kan ha dålig förmåga att kommunicera 

tydligt och därför får inte sjuksköterskan glömma att hjälpa och stödja patienten. Utan en 

stödjande relation blir det svårt att identifiera patientens behov. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kommer nära patienten för att kunna förstå och tolka patientens beteende 

(Schmieding, 1995 ). 

 

 

5.3 Antaganden om sjuksköterska 

Enligt Orlando är sjuksköterskans reaktion på varje patient unik (Schmieding, 1995 ). Det 

menas med att sjuksköterskans reaktion beror på hur sjuksköterskan upplever relationen 



 
 8 (29) 

 

mellan sig själv och patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan observerar sina handlingar och 

reaktioner till patienten för att hon/han aldrig vet vilka reaktioner som kan uppstå och vad de 

betyder för patienten. Sjuksköterskans profession är att undvika eller lindra obehag/ problem 

genom att ta bort faktorer som påverkar patientens fysiska och psykiska välbefinnande 

negativt. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan bli oklar eller upphöra 

helt pga. sjuksköterskans reaktion. Det är därför viktigt att sjuksköterskan själv reflekterar 

över sina handlingar och sitt beteende mot patienten (Schmieding, 1995 ).  

 

5.4 Antaganden om interaktion sjuksköterska - patient  

Orlando menar att interaktion är en dynamisk helhet där processen mellan sjuksköterskan och 

patienten påverkar varandras ord och handlingar (Schmieding, 1995 ). Varje möte mellan 

sjuksköterskan och patienten är unik där sjuksköterskan kan uttrycka sina tankar genom att 

ställa frågor till patienten. Det underlättar för patienten att uppfatta vad sjuksköterskan menar.   

Mötet mellan sjuksköterska och patient utgör en viktig grund för kunskap i omvårdanden där 

sjuksköterskan kan uppfatta patientens tankar, känslor och beteende (Schmieding, 1995 ).  

 

6. Metod 

6.1 Val av metod 

I detta examensarbete valde författarna en litteraturstudie. Enligt Friberg, (2006) menar att 

med hjälp av litteraturöversikt kan man hitta en kunskap i vårdvetenskapligt område inom sin 

sjuksköterskas problematiks verksamhetsområde. Syftet med litteraturöversikten är att på ett 

strukturerat arbetssätt skapa en bild över det valda området (Friberg 2006). Friberg, (2006) 

menar att litteraturöversikten ska ha baserats på systematiska val av forskningsartiklar och 

rapporter inom ett avgränsat område inom sjuksköterskans verksamhetsområde. 

Litteraturstudien är kvalitetsgranskad och analyserad och därefter skall sammanställas i ett 

resultat (Friberg 2006). Författarna anser att det var tillräckligt att använda kvalitativa artiklar 

för att svara på studiens syfte, vilket är att beskriva patientens upplevelser av tvångsåtgärder.  

  

6.2 Urvalskriterier 

För att få relevanta artiklar som passade vårt ämne hade vi ett antal inklusions kriterier, vilka 

begränsade vår sökning. Språken som användes var engelska och svenska. En första sökning 

med begränsningen år 2000-2012 gav för stort antal träffar vi minskade då åldersintervallet 

till år 2005 -2012. Avgränsningsfunktionen Peer Reviewed användes för att söka efter artiklar 



 
 9 (29) 

 

enbart ur vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006). Författarna valde att fokusera på studier i 

tvångsvård inom psykiatrisk slutenvård och däremot exkluderades barnpsykiatri, geriatrisk 

psykiatri, rättspsykiatri, missbrukspsykiatri och studier som inkluderade personer med 

funktionshinder och utvecklingsstörning. 

 

6.3 Datasökning 

Vi använde databaserna CINAHL och MEDLINE. Utifrån syftet valdes följande sökord: 

Involuntary treatment, compulsory patients, psychiatric patients. Involuntary commitment, 

Life Experience and Treatment, compulsory and psychiatric care treatment. Kombinationen 

av Involuntary commitment och psychiatric patients’ gav mer antal träffar. Vid datasökningen 

har urvalet av artiklar begränsats till dem som var publicerade i ”nursing journal” genom att 

använda ämnes avgränsning ”Journal subse nursing”. Via manuella sökningar valdes 

ytterligare tre artiklar. Sökprocessen presenteras i en sökmatris (Bilaga 1). 

 

6.4 Dataanalys 

I resultatet granskades tio vårdvetenskapliga artiklar som utgått från patientens perspektiv. 

Alla tio artiklar var skrivna på engelska och det var viktigt att översätta texten rätt för att inte 

misstolka texten. Artiklarna hittades både i abstrakt och i full text. Först läste vi titeln på 

artikeln om den verkade passa så lästes abstrakt och därefter bestämde vi om artiklar var 

relevant att läsa i full text. Alla artiklar (se bilaga 2) lästes noggrant många gånger för att få en 

djupare förståelse av innehållet och uppfattning av de lästa och översatta artiklarna. Vi 

markerade återkommande ord, sorterade dem i sin tur och sedan bildades fem kategorier. 

Dessa är: Fråntagen sitt självbestämmande, önskan att bli sedd som människa, önskan att 

vara delaktig i sin egen vård, vårdrelations betydelse och vårdmiljöns betydelse. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultaten mot Orlandos omvårdnadsteori. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid användning av andras texter och idéer måste man vara noggrann med att hålla isär egna 

ord och tankar från andras ord och tankar (Bell, 2006). Vid analys av de engelska artiklarna 

översatte vi dem noggrant tillsvenska med hjälp av lexikon och flera ordböcker så att 

innehållet inte tolkades fel. Författarna diskuterade de svåra texterna tillsammans för att hela 
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tiden hålla sig så nära källornas budskap som möjligt. För att säkerställa studien tillförlitlighet 

användes enbart artiklar som hade godkänts av etisk kommitté.  

 

8. Resultat 

Resultaten presenteras i fem huvudkategorier: fråntagen sitt självbestämmande, önskan att bli 

sedd som människa, önskan att vara delaktig i sin egen vård, vårdrelations betydelse och 

vårdmiljöns betydelse. Alla de fem kategorierna synliggör patientens upplevelse av att vårdas 

under tvång i psykiatrisk slutenvård.  

 

8.1 Fråntagen sitt självbestämmande  

Att bli fråntagen sitt självbestämmande var patientens upplevelser som återkom i artiklarna. 

Johansson & Lundman (2002) beskriver i sin studie att patienterna upplevde att deras 

självbestämmande kränktes genom att de fick behandling mot sin vilja, de kände även en 

kränkning av sin personliga integritet. Andra erfarenheter relaterades till bristen på personlig 

frihet och valfrihet. Patienterna hade intensiva känslor i form av ilska, rädsla, sorg och 

hjälplöshet samt brist på information om behandling.  

Patientens erfarenheter visar att det är svårt att vara låst och att vården upplevs som sträng och 

regelstyrd. Att behandlas ofrivilligt innebär för patienten att någon annan bestämmer vad en 

patient ska göra och var ska den vara. Patienterna berättade om förlust av frihet i form av 

begränsningar i möjlighet till självbestämmande och begränsade rörelse möjligheter. 

Samtidigt kunde patienterna både vara oförmögna att fatta beslut om sin egen vård, känna att 

de fick respekt från personalen och kände sig befriade från att behöva ta ansvar, särskilt när de 

inte mådde bra (Johansson & Lundman 2002). 

I en studie av Olofsson & Norberg (2001) såg vissa patienter tvångsåtgärderna som att de inte 

tilläts ta ansvar för sig själva. De upplevde tvångsåtgärderna negativt och förstod inte varför 

de inte fick bestämma själva (Olofsson & Norberg, 2001). 

Haglund, Knoring & Essen (2003) visar att patienter upplevde behovet av tvångsmedicinering 

för att skydda dem från att skada sig själv eller för att skydda andra personer och/eller för att 

återställa en patientens förmåga att fatta egna beslut. Känslan av kränkning av den egna 

kroppen och den egna självständigheten ställdes här mot nödvändigheten av att ge medicin för 

patientens tillfrisknande (Haglund, Knoring & Essen (2003). 

I en studie av Andreasson & Skärsäter, (2012) upplevde patienterna att de kunde behålla sin 

självständighet trots att de var under tvångsvård. Patinterna upplevde att de fortfarande hade 
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en viss kontroll och att vårdpersonalen inte fattade fler beslut än nödvändigt. I stället 

fokuserade personalen på det som var avgörande för patientens hälsa och återhämtning.  Två 

studier (Olofsson & Jacobsson, 2001) och (Andreasson & Skärsäter, 2012) belyser vikten av 

att patienterna tillåts vara självständiga så att de kan känna att de kan upprätthålla sina 

rättigheter och återfå sin frihet när det är dags att lämna avdelningen eller skrivas ut från 

sjukhuset. Olofsson & Jacobsson, (2001) belyser att patienterna ville ha någon slags frihet och 

fattar beslut över sig själva, åtminstone delvis. Trots upplevelsen av inskränkningar i den 

personliga integriteten så kunde patienten uppleva ett visst mått av självbestämmande när det 

gällde intag av mat och dryck. 

 

8.2 Önskan att bli sedd som människa 

I studien av Andreasson & Skärsäter (2012) hade patienterna positiva upplevelser av att känna 

sig respekterade och sedda som människor. De ville känna sig synliga och bli tagna på allvar, 

bli behandlade med empati och sedda av sjuksköterskorna som de människor de är och inte 

som symtom.  

Patienterna uppskattade när vårdpersonalen var vänliga och använde humor. De ville möta 

ärlighet och äkta intresse och inte känna sig ignorerade när de möter sjuksköterskor. Å andra 

sidan fanns patienter som upplevde att det fanns sjuksköterskor inte var på deras sida.  

De trodde att sjuksköterskorna ibland utnyttjade sin makt för att förnedra dem. Patienterna 

ville känna sig rättvist behandlade och inte utnyttjas av personalen på grund av sin 

underordnade ställning (Andreasson, & Skärsäter, 2012). 

Tre studier visar att patienterna önskar att bli förstådda och respekterade som friska 

människor och bli sedda som ofarliga även om de befinner sig i ett psykotiskt tillstånd 

(Koivisto, Janhonen & Väisänen 2004; Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 

2001). 

Lilja & Hellzen (2008) beskriver att vissa patienter upplevde av att de betraktas och behandlas 

som en sjukdom och inte som människor. De patienter som däremot upplevde att de 

behandlades som "normala människor", där sjuksköterskorna skrattade och talade med 

patienterna om dem viktiga frågor. 

I studie av Olofsson & Jacobsson (2001) upplevde patienterna att de inte var inblandade i sin 

egen vård och vården uppfattades som meningslös. Man kände sig som en sämre sorts 

människa. Patienterna pratade om att de inte blivit lyssnade till och inte hörda. Många sade att 

deras problem inte togs på allvar, att de endast behandlades med mediciner.  
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 Deltagarna beskrev känslor av att inte vara värdiga och att deras personlighet förändrades av 

medicineringen. Patienterna upplevde att när såväl humör som temperament förändrades så 

blev de inte behandlade som andra människor utan betraktades som ”gangsters” (Olofsson& 

Jacobsson, 2001). Samma studie beskiver också om positiva upplevelser hos patienterna. 

Sjuksköterskorna ger patienterna tid, stöd och hjälp i en normal, social och ett jämlikt 

förhållande. Flera deltagare berättade om återhämtning under själva vårdtiden och upplevde 

att det var viktigt att bli stoppad när det fanns risk för att de skulle skada sig själva. Att bli 

sedd som den person man är var ett sätt som bidrog till att förebygga och förhindra 

användning av tvång (Olofsson & Jacobsson, 2001). Det var viktigt att få mänsklig kontakt i 

samband med att man var utsatt för tvångsåtgärder (Olofsson & Norberg, 2001). 

 

8.3 Önskan att vara delaktig i sin egen vård 

Tre studier belyser patienternas behov av att förstå varför de var under tvångsvård och vad det 

innebar. Patienterna ville på ett tidigt stadium ha informationen om sin behandlingsplan, lära 

sig vilka konkreta behandlingsalternativ som var tillgängliga och vilka konsekvenserna var 

för aktuella behandlingar för att kunna argumentera för/ emot och förstå varför. (Andreasson 

& Skärsäter, 2012; Haglund, Knoring & Essen, 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

Patienterna behövde ha information som återspeglade verkligheten, det hjälpte patienten att 

slappna av och gav upphov till en känsla av säkerhet. För att tillgodogöra sig information var 

det viktigt att känna förtroende för vårdpersonalen. Denna hjälp kunde lindra ångest och göra 

det lättare för patienterna att fatta beslut och minska risken för trauman(Andreasson & 

Skärsäter, 2012).  

Johansson & Lundman(2002) studie visar att patienten önskar respekt och få vara med att ta 

beslut om den egna vården. Patienterna förväntade sig att sjuksköterskorna både verbalt och 

icke-verbalt skulle stödja dem att förstå vad som händer i deras obegripliga sjukdomssituation 

(Koivisto, Janhonen & Väisänen 2004). 

 

8.4 vårdrelationens betydelse 

I studierna Andreasson & Skärsäter, (2012) och Koivisto, Janhonen & Väisänen (2004) 

upplevde patienterna att en god vårdrelation uppstod när vårdpersonalen var pålitlig, 

uppmärksam, engagerad och visade omsorg om patienten. Det var en källa till trygghet att 

möta vårdpersonalen som var erfarna och kompetenta som behandlade patienterna med 

stabilitet och även angav gränser och införde reglerna som kändes rimliga.  
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Patienterna kände sig stärkta av sjuksköterskornas närvaro. De uppskattade ett vanligt samtal 

där de fick praktiskt stöd och hjälp att slappna av och avleda sina tankar. Samspelet med 

vårdpersonalen gjorde att patienterna mådde bättre. 

Tvångsvård var ibland nödvändigt och patienterna kunde uppleva det som en typ av skydd. 

Av denna anledning var det viktigt att personalen gav av sin tid och gav konkret information 

om vad som skulle hända om patienterna vägrade exempelvis tvångsmedicinering. Vissa 

patienter behövde också hjälp att slappna av och avleda sina tankar för att eliminera 

plågsamma psykotiska symtom. (Andreasson & Skärsäter, 2012 ). 

En annan studie som gjordes av Haglund, Knoring & Essen (2003) nämnde patienterna flera 

alternativ till tvångsmedicinering t.ex. dialog med sjuksköterskor med mer förklaring av 

hälsotillståndet och medicineringen. 30 patienter som ingick i studien, hälften av dem 

uttryckte rädslor för bieffekter, och 17 % av dem fruktade missbruk. Fyrtio procent var 

aggressiva och av dem så kände sig 3 % hjälplösa och rädda. Tretton procent kände sig 

osäkra. En fjärdedel av patienterna uttryckte lättnad och sextio procent var i efterhand överens 

om att de hade varit utsatta för läkemedelsbehandling under våld. De kände obehag som ilska, 

sorg och panik. Vissa patienter kom inte ihåg någonting från tiden före, under eller efter 

tvångsmedicineringen( Haglund, Knoring & Essen, 2003).  

Studien visar att närhet och uppmärksamhet från sjuksköterskan minskar patienternas känslor 

av obehag och ökar patienternas känslor av säkerhet när det utsätts för tvång. De flesta 

patienters uttalanden rör patientens upplevelser efter situationen av att vara 

tvångsvårdsmedicinerad. De flesta patienter upplevde rädslor av tvångsmedicineringen och ett 

psykiskt och fysiskt obehag som orsakades av att vara rädd för att dö eller bli sjuk på grund av 

tvångsmedicineringen (Haglund, Knoring & Essen 2003). Koivisto, Janhonen & 

Väisänen,(2004)visar att några patienter upplevde att sjuksköterskorna använde tvingande 

metoder mot psykotiska patienter. Sådana metoder ökade motsättningen mellan patienter och 

personal. När patienterna var helt upptagna av mycket starka känslor, kunde de ha mycket 

svårt att ta order från personalen.  

Patienterna värderade om övervakade patientens situation och tillstånd kontinuerligt, så att de 

inte skadade sig själva eller andra (Koivisto, Janhonen & Väisänen 2004 ).  

I studie av Lilja & Hellzen (2008) upplevde patienterna att vårdpersonalen gav dem mediciner 

snarare än en mänsklig kontakt. Patienterna beskrev att när tiderna blev svåra för dem, så 

kontaktade de den psykiatriska vården och de visste redan att de skulle erbjudas 

farmakologisk behandling och inte mänsklig kontakt. De önskade att medicineringen kunde 

kombineras med samtal för att ha bättre effekt.  
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I samma studie, beskriver patienterna att vården inte är alltid negativ. Den kan ibland ses som 

ett ljus i mörkret. Patienten känner sig säker och får tid att återhämta sig. En viktig faktor för 

inneliggande patienters välbefinnande var samspelet mellan patienter och sjuksköterskor som 

växte till en form av vänskap mellan sjuksköterskan och patient (Lilja & Hellzen, 2008). 

 I Olofsson & Jacobsson, (2001) beskrev patienterna att deras kontakt personer inte hade tid, 

att de endast "Sprang runt", och använde tvång mot dem. 

 

8.5 Vårdmiljöns betydelse 

En positiv miljö spelade en stor roll för stabiliseringen och förändringen för patienterna. 

Patienterna rapporterade att behandlingen hade hjälpt dem betydligt bra. Deras ångest, 

aggression och andra symptom hade minskat. Deras självförtroende ökade, och de uppfattade 

sin framtid med större optimism. I studien av Bos., Kool - Goudzaard, Gamel,  Koekkoek & 

Van Meijel, (2011 ) upplevde patienterna att behandlingen i slutenvård  var en strikt 

vårdmiljö. De upplevde att de var tvungna att följa många regler för tidpunkter för måltider, 

privilegier och säkerhet samt stödjande och strukturerade behandlingsinställning. En tydlig 

yttre struktur kring miljö ökade patienternas känsla av kontroll över sina egna känslor, 

beteenden och en motivation till förändring (Bos, Kool - Goudzaard, Gamel, Koekkoek & 

Van Meijel, 2011 ).  

I en annan studie av Andreasson & Skärsäter, (2012) upplevde inte patienterna vårdmiljö som 

botande, till exempel, brist på kontinuitet som kunde uppstå om en patient tvingades flytta till 

en annan avdelning. Patienterna ville bli behandlad i små grupper där vårdens miljö är lugn 

och trevlig och där de inte behöver behandlas tillsammans med andra patienter som är 

våldsamma och hotfulla. Aktiviteter och rutiner på avdelningen upplevdes meningsfulla och 

helande för patienterna och det hjälpte dem till att uppfylla sin vardag. 

Johansson., Skärsäter & Danielson, (2006) det visade att en hälso - och sjukvårdsmiljö 

präglades av kontroll över patienterna. Patienterna upplevde känslor av instängdhet på 

avdelningen och reagerade med att höja sin röst. 

En studie av Lilja & Hellzen, (2008) visar liknande negativa upplevelser hos patienterna av 

tristess och kyla. Patienterna hade också erfarenheter av att spendera långa perioder på 

psykiatriska kliniker och de var överens om att flytta från en avdelning till annan inte löser 

problem.  

Johansson, Skärsäter & Danielson, (2006) visar att inlåsta patienter, frivilligt eller ofrivilligt, 

medgav att de hade möjlighet att ta kontakt med personer utanför sjukhuset. De fick en 



 
 15 (29) 

 

kortare ledighet från avdelningen och kunde gå på kortare promenader. Patienterna hade 

tillgång till telefon, tv, tidningar och fick ta emot besökare. De kunde ha ett socialt liv 

tillsammans med familj och vänner. Patienterna kunde också begränsa sociala kontakter om 

de önskade, genom att vägra att ta telefonsamtal eller ha kontakt med sin familj och 

vänner(Johansson, Skärsäter & Danielson, 2006). 

Studie av Johansson & Lundman, (2002) visar att vara i en ofrivillig vård för flesta patienter 

betydde: att inte kunna röra sig fritt, att inte gå ut när man vill. Men det fanns samtidigt andra 

erfarenheter av ofrivillig vård som visade nyttan för patienterna och att tiden på sjukhuset kan 

vara trevlig och kan tillfredsställa deras behov. Extra kontroll som tillsynen kunde ses som en 

möjlighet för särskild uppmärksamhet och säkerhet. Denna erfarenhet blev mer positiv med 

tiden och vården kunde uppfattas som frivilligt (Johansson & Lundman, 2002 ). 

 

9. Diskussion 

Vår diskussion består av två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. I vår 

metoddiskussion kommer vi att diskutera vår metod och i resultatdiskussionen kommer vi att 

diskutera tre av de fem huvudkategorierna av vårt resultat och anknyta dem till Ida Orlandos 

teori. 

   

9. 1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva patienternas upplevelser av tvångsåtgärder inom 

sluten psykiatrisk vård. Litteraturstudier som vi har använt var relevanta för att uppnå vårt 

syfte. Från början var det svårt att hitta artiklar med patienternas perspektiv och studier 

handlar mer om sjuksköterskans upplevelser. Det kan bero på att patienter med psykiatrisk 

diagnos har svårt att komma tillbaka till psykiatrisk vård och berätta om sina känslor pga. det 

kan väcka svåra och jobbiga upplevelser kring sjukdomen.  

Genom att byta, kombinera sökord och använda manuella sökningar samt granska abstrakt 

texter fick vi fram relevanta artiklar. De gav en bredare och mer övergripande bild av 

patienters upplevelser av tvångsvård. Med hjälp av vetenskapliga artiklar och en tidigare 

forskning kan man öka sin kunskap och få fram ett nytt resultat (Segesten, 2006 ).  

Vetenskapliga artiklar med kvalitativa metoder har används i uppsatsen. Ibland var det svårt 

att förstå språkstil som var antingen vardaglig eller mycket komplicerad och det fanns också 

en risk att texten tolkades annorlunda än vad som varit syfte med den. Författarna var 

noggranna med översättning(läst flera gånger ). Det fanns även artiklar som var skrivna med 
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tydlig och enkel engelska. I vissa studier presenterades resultaten med många konkreta citat.  

Det fanns också studier som presenterade sitt resultat med tema som gav en mer 

sammanfattad och abstrakt information.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att beskriva patientens upplevelser av tvångsåtgärder i psykiatriskt 

slutenvård. Det framgår av resultatet att patientens upplevelser beskrivs på många olika sätt: 

beroende på hälso- tillstånd och hur patienterna upplever att de värderas av vårdpersonalen, 

vilken vårdrelation de har med vårdpersonalen samt vilken information patienterna har om sin 

sjukdom, vidare behandling och i vilken miljö de vårdas. Patienternas upplevelser skiljer sig 

inte mellan olika länder oavsett om det finns eller inte finns tvångslagstiftning. Enligt Ida 

Orlando i Schmieding (1995) är det viktig sjuksköterskan ser situationen ur patientens 

perspektiv vad som sker med patienten och identifiera problem samt hjälper patienten att 

lindra sina besvär.  

Under den första huvudkategorin ” Önskan att bli sedd som människa” upplevde de flesta 

patienterna att de inte blev tagna på allvar, inte behandlades med respekt och empati. 

Patienterna berättar att det är viktigt att få en respektfull vård som innebär att personalen 

värderar dem som människor. Patienterna ville känna sig synliga och att sjuksköterskan skulle 

se bakom symtomen. Enligt Orlando så behöver sjuksköterskan kontrollera sina egna 

reaktioner och handlingar för att förstå på vilket sätt hon/han ska bemöta patienten. Det är 

viktigt att sjuksköterskan hela tiden tänker på sitt bemötande, om hur hon/han pratar med 

patienten, hennes ton och mimik och att hon/han inte överreagerar på patientens beteende.  

Kroppsspråket visar kommunikationen på många olika sätt. Kroppsspråket kan förstärka det 

som inte sägs med ord (Dahlberg, 1986 ). Sjuksköterskan behöver anpassa sig efter varje 

patientens situation och olika behov.  

Studierna visar att patienter uppskattar vårdpersonalen som är vänliga och kan använda 

humorn. Det hjälper patienterna att bli mer positiva och känna att det finns mer hopp. 

Författarna i föreliggande arbete anser att det är viktigt att förhindra situationer som kan öka 

patientens känsla av hopplöshet och sjuksköterska bör kunna hjälpa denne att återfå hopp 

genom att vara nära patienten och lyssna på patienternas problem. Jormfeldt & Svedberg 

(2006) skriver att hoppet är en viktig faktor för återhämtning och hoppet kan öka förmågan att 

känna tillit och positiva förväntningar. Patienter som befinner sig under en akut psykotisk fas 
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känner att de behöver stöd och uppfattar vården ibland som respektfull samt som en bra 

skyddad miljö med rimliga regler. 

Patienterna uppskattar personal som pratar lugnt och vänligt och får möjlighet att ta till sig 

information vilket i sin tur leder till mindre ångest. Personer med psykiatrisk diagnos är ofta 

mycket sårbara och behöver extra omsorg och empati. Som sjuksköterska är det viktigt att 

finnas där för patienten och vara lyhörd för patientens behov så att man inte sårar patienten 

ännu mer. Som sjuksköterska är det därför viktigt att våga möta patienten och ge tid, lyssna 

och bekräfta patienten i dennes känslor (Jönsson, 2006 ). 

Det stöd patienterna får hjälper dem att återkomma till sitt vanliga liv. Det är viktigt att 

personalen behandlar patienter med respekt och försöker hindra de från att bli traumatiserad. 

Genom att göra en individuell plan som utgår från patienter inre resurser så drar man nytta av 

detta. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd så hon kan möta patientens beteende, tankar 

och känslor som uppstår och använder sina kunskaper till grund för planering av patientens 

omvårdnad. Enligt Orlando kan patienterna känna sig hjälplösa när de är sjuka. Detta kan bero 

på stress och negativa reaktioner på miljön, vilket i sin tur kan hindra patienten att uttrycka 

sina behov. Det händer ibland vid tvångsmedicinering att patienter vägrar ta mediciner på 

grund av de är rädda att få biverkningar. Och det är viktigt att sjuksköterska ger stöd och 

vänta tills patienten sväljer sina mediciner. En annan orsak kan vara att patienterna känna sig 

övervakad av personalen och det kan påverka patientens och sjuksköterskans relation. 

Patienterna önskar sig att bli förstådda och ha respekt som alla andra människor och att 

personalen ser på dem som ofarliga. Det är viktigt att det finns ett förtroende mellan patient 

och personal. Wiklund Gustin (2010) menar att vården ska anpassa sig till patientens behov 

av stöd snarare än patienten ska anpassa sig till vårdens rutiner. Om det blir tvärtom då finns 

risken att patienten lär sig att leva livet som patient och kan inte vara sig själv.   

Av resultatet framgår att patienterna upplever att de ses som sin sjukdom vilket hindrar dem 

från att bli betraktade som människor. Att inte blir lyssnad till, bli betraktad som farlig och 

istället medicineras med läkemedel upplevdes av patienterna som ett straff som att bli satt i 

koncentrationsläger. Handlingar som utförs utan samråd med patienten får ofta dåliga effekter 

enligt Orlando. En orsak till att handlingar utförs utan samråd med patienten menar Orlando 

kan bero på att sjuksköterskan inte tar hänsyn till patientens uppfattning. I samma kategori 

finns situationer där patienter inte är kapabla att fatta beslut och som uppskattar när 

personalen försöker stoppa dem från att skada sig själva eller skada någon annan. Enligt Ida 

Orlando är patienter som inte kan tillfredsställa sina behov beroende av sjuksköterska. Vi 

tycker att det är professionellt av sjuksköterska när hon/han ser att patienten inte klarar sig 
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utan dennes hjälp. I relation till patienten handlar det om att sjuksköterskan stöttar patientens 

autonomi och hjälper patienten att hitta resurser hos patienten så att denne kan ”stå på egna 

ben” (Wiklund Gustin, 2010). 

Resultaten i den andra kategorin ” Önskan att vara delaktig i sin egen vård” visar att 

patienterna hade ett stort behov av att bli informerade och att informationen är 

personcentrerad. Det stämmer överens med Socialstyrelsens information om att rätt 

information ingår som en del i all vård och behandling för att främja patientens säkerhet, 

delaktighet och medbestämmande i vården. (prop. 1998/99:4 s. 24). Orlando skriver att 

patientens obehag/problem kan ledda till att kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

blir oklart eller upphör helt och att det är sjuksköterskans ansvar att lindra lidande och främja 

patientens fysiska och psykiska välbefinnande.  Informationen hjälper patienten att orientera 

sig bättre och kunna tänka om sina framtida planer. Enligt Jönsson (2006) har sjuksköterskan 

till uppgift att informera patienten och se till att patienten förstått informationen och kan 

medverka vidare. Informationen får inte ges slentrianmässigt, utan måste anpassas till aktuella 

patientens förutsättningar och behov i den aktuella vårdsituationen (prop. 1998/99:4 s. 24). 

Enligt lagen ska individuellt anpassade information ta hänsyn till patientens hälsotillstånd och 

innehålla metoder för undersökning, vård och behandling (6 kap. 6 § PSL). En följd av detta 

är att sjuksköterskan regelbundet behöver föra pedagogiska samtal med patienterna. Samtalen 

kan hjälpa patienten att öka känsla av säkerhet. Enligt Orlando har patienterna lättare att förstå 

sjuksköterskan när sjuksköterskan uttrycker sina tankar och funderingar i form av frågor eller 

undranden. Med hjälp av sin grundkunskap se sjuksköterskan meningen i patientens beteende 

och patienten i sin tur kan känna mer förtroende och har lättare att uttrycka sina problem. 

Detta innebär att sjuksköterskan i sin profession måste kunna hjälpa patienten genom att 

förstå vilken beteende, tankar och känslor patienten har.  

Den fjärde kategorin ”vårdrelations betydelse” visar att patienterna uppskattar när 

vårdpersonalen är uppmärksamma, pålitliga och visar oro för patienterna. Patienterna känner 

sig trygga vid personalens närvaro som visar sin erfarenhet och kompetens. 

Tvångsvårdsmedicineringen uppfattas av de flesta patienter som inte den nödvändigaste utan 

patienterna behöver hjälp av personalen som kan ge sin tid och prata med dem för att slappna 

av sina hjärnor och vila samt förbättra patientens minne. Enligt Orlando betyder omvårdnad 

att en person tar över ansvaret för någon, något som en annan person inte klarar på egen hand. 

Sjuksköterskan med sin profession kan förstå att patienten inte kan förmedla sina behov, det 

är därför viktigt att skapa en stödjande relation. 
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Patienterna upplever att deras känslor av obehag vid tvångsvård minskar och känslor av 

säkerhet ökar med sjuksköterskans närhet. Patienterna är ibland rädda att tvångsmedicinering 

påverkar både dem fysiskt och psykiskt och tror att medicineringen kan orsaka deras död. 

Eftersom vårdare har makt både genom sin kunskap och anställning på avdelningen och har 

tillgång till all dokumentation om patienten är det oundvikligt (Sjögren, 2010). Vårdare och 

patienten kan inte byta plats men det innebär inte att sjuksköterskan ska öka patientens 

vårdlidande (Sjögren, 2010). 

Författarna i föreliggande arbete anser att det är omänskligt att tvångsmedicinera patienter 

utan att förklara varför. Enligt Orlando händer detta när sjuksköterskans handlingar baseras på 

andra aspekter än patienternas omedelbara behov. Den instinktiva reaktionen hos 

sjuksköterskan inbegriper kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Då är det viktigt 

att sjuksköterskan utför tvångsmedicinering med hjälp av samtal och tid samt säkerhet.  

 

10. Slutsats 

Resultaten av denna litteraturstudie ger ökad förståelse av vad patienterna upplever under 

tvångsåtgärder i psykiatrisk vård. Samspel mellan patienten och sjuksköterska är en viktig del 

av psykiatrisk omvårdnad. Denna studie kan öka förståelsen om vikten av att bemöta patienter 

med psykiatrisk diagnos med respekt och empati. Att patienter med psykiatriska diagnosen 

ska ses som individer och bör därför bemötas på samma villkor som alla andra patienter som 

vårdas på somatiska avdelningar och får behandling mot sina kroppsliga besvär. 

Det är därför viktigt att varje ny medarbetare har tillgång till introduktion om hur man 

bemöter patienter med psykiatrisk diagnos.  

Författarna i föreliggande arbete anser att en god kommunikation, en personfokuserad vård, 

en fungerande relation och att se patienten med psykiatrisk diagnos som människa är centrala 

faktorer för en god vård. Att vara delaktig i sitt framtidsperspektiv och känna en 

välfungerande sjukhusmiljö kan leda till att patienter med psykiatrisk diagnos lättare kan 

återhämta sig och återgå till att vara en välfungerande individ. Generellt kan vi säga att 

psykiatrivården ger patienter både negativa och positiva upplevelser. Det kan bero på om 

patienten vårdas för första gången och inte kan jämföra med gammal erfarenhet av vård och 

bemötande. Vi har ökat vår kunskap om hur vi kan vårda patienterna med psykiatrisk diagnos 

samt fått en insikt i betydelsen av att hålla balans mellan närhet och distans i 

omvårdnadsarbetet. Det var nödvändigt med denna studie för att öka kunskapen om vad som 

behövs för att minska lidandet hos patienter med psykiatrisk diagnos.  
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11. Förslag till fortsatta studier 

I denna studie har vi fokuserat på patientens upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrin.  

Det behövs studier som fokuserar problem och svårigheter med att vårda patienter med 

psykiatrisk diagnos. Det behövs även studier som beskriver sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter med psykiatrisk diagnos och studier om sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykiatrisk diagnos.   
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49 
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Andreasson, E &Skärsäter, L. 
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patients, 
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66 
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reviewed, Nursing 
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Gamel C.J. 

&KoekkoekB.&VanMeijel B. 

( 2011 ). 
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,experience 

15 

År, 2003-2008, 
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reviewed, Nursing 
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Essen L, V. (2003). 
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Experience, 

psychiatric care, 
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5 
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J.arrett M; Bowers L& 

Simpson A. (2008) 
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Involuntarily 

psychiatric  
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5 
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human, English 
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&Danielson, E.(2006)   

 

6 
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8 
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Titel Syfte Metod Resultat 
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Andreasson, E 

& Skärsäter, L. 

(2012) Sweden 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Patients 

treated for 

psychosis 

and their 

perceptions 

of care in 
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treatment 

basis for an 
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att beskriva 

patientens 

uppfattningar och 

upplevelser av 

tvångsvård i akut 

psykos 

kvalitativ  metod. 12 patienter 

med erfarenhet av tvångsvård 

intervjuades med en 

fenomenografisk förhållningss

ätt för att analysera data, 
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att förbättra omhändertagandet av tvångsvårdade 
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kvalitativ metod.18  ofrivilligt 

psykiatriska patienter (12 

kvinnor och 6 män) 

intervjuades. data 

analyserades med innehålls 

analys, inklusive domän 

analys och tematisk analys. 

 

patienterna avslöjade sina erfarenheter av att 

utsättas för tvång, att inte bli respekterade som 

människor, att inte vara inblandad i sin egen vård 

och att få vård upplevs som meningslös och inte 

tillfredsställande deras behov. Deltagarna beskrev 
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tillsammans och ge närhet till patienterna. 

 

10 

OlofssonB;Norb

erg A.(2001). 

Sweden.Journal 

of Advanced 

Nursing  

 

 

experiences 

of coercion 

in psychiatric 

care as 

narrated by 

patients, 

nurses and 

physicians 

 

 

 

att öka förståelsen av 
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erfarenheter 
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explorativ metod. 7 patienter, 

7 sjuksköterskor och 7 läkare 
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patienterna berättade att de ville ha mer mänsklig 

kontakt med sjuksköterskor och läkare och  tyckte 

att mellanmänskliga relationer och mänsklig 

kontakt var viktiga. Patienterna uppgav att humant 

kontakt lindrade deras känsla av obehag och gjorde 

att de kände sig säkrare när de var utsätta för tvång. 
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