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ABSTRAKT                                                                                

    
Bakgrund. Psykosocial miljö är en viktig faktor inom psykiatrisk omvårdnad. 

Det finns samband mellan den psykosociala miljön och positiva förbättringar hos 

patienter vid utskrivning. Syfte. Att beskriva hur patienter upplevde den 

psykosociala miljön inom sluten psykiatrisk omvårdnad, för att bidra till ökad 

förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal. Metod. Litteraturöversikten är en 

sammanställning av 13 vetenskapliga forskningsartiklar som har 

kvalitetsgranskats och analyserats. Resultat. Resultatet redovisas i rubrikerna 

Begränsningar och restriktioner och Relationer och interaktioner. Den 

psykosociala miljön upplevdes som både positiv och negativ av patienter. 

Diskussion. Samspel och interaktioner mellan patient och personal var ett 

återkommande tema i resultatet. Slutsats. Sjuksköterskans egenskaper, 

kommunikation, personlig kontakt och förmåga att se till hela individen visade sig 

vara viktiga redskap i omvårdnaden kring patienten. En god psykosocial miljö 

kräver delaktighet, stimulerande aktiviteter och ett öppet klimat för patienterna. 
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BAKGRUND 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen SFS (1982:763) ska hälso- och sjukvården vara 

av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet samt vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Den ska även underlätta interaktioner mellan patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

 

Slutenvård innebär den hälso- och sjukvård som en person får då den läggs in på 

ett sjukhus, till skillnad från öppenvård där vård ges i samband med exempelvis 

ett besök på en mottagning (URL 1). Hälso- och sjukvårdslagen SFS (1982:763) 

gäller all psykiatrisk vård, men i de fall där personer motsätter sig den vården eller 

då vård inte kan ges i samtycke med personen gäller Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård SFS (1991:1128). Socialstyrelsen (1999) uppger att 3000 personer 

varje dag vårdas i Sverige enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen 

om rättpsykiatrisk vård (LRV) (URL 2).  

 

I Lag om psykiatrisk tvångsvård SFS (1991:1128) 6 § står följande: 

En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare 

hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har 

avgjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång 

användas som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna den 

del av vårdinrättningen där patienten skall vistas, för att upprätthålla 

ordningen på inrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.  

I en studie som har gjorts i tio europeiska länder bland tvångsinlagda patienter 

visades att 21-59 % av patienterna utsätts för tvångshandlingar. Den vanligaste 

orsaken till tvångshandlingarna är patienters aggressioner mot andra. De mest 

frekventa tvångshandlingarna är tvångsmedicinering och bältning. Isolering 

förekommer också men inte i samma utsträckning (Raboch et al., 2010).  Låsta 

dörrar inom psykiatrisk omvårdnad är även vanligt förekommande för att 

begränsa patienter. Anledningar till låsta dörrar är att förhindra patienter från att 

gå ut själva, gällande lagstiftning, ge patienter mer trygghet och säkerhet, 

förhindra ovälkomna besök och personalens behov av kontroll (Haglund, van der 

Meiden, von Knorring & von Essen, 2007). Tidigare studier har visat att 
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patienters upplevelser av att vara isolerade mestadels är negativa (Meehan, 

Vermeer & Windsor, 2000).  

 

Genom att vårdas på en sluten psykiatrisk avdelning kan många negativa effekter 

uppstå hos patienten och dessa är viktiga att förebygga.  De vanligaste negativa 

effekterna som kan förekomma är apati, bristande självförtroende, bristande 

kontakt med omvärlden, likgiltighet och otillräcklig förmåga att klara av sociala 

situationer (Løkensgard, 1997, s. 62). Patienter inom sluten psykiatrisk vård 

upplever även mer ilska och aggressioner än patienter inom öppenvård 

(Middelboe, Schjødt, Byrsting & Gjerris, 2001). Løkensgard (1997, s. 177) menar 

att det kan vara rimligt och förståeligt att en patient reagerar med aggressivt 

beteende, då patienten kanske ställs inför orimliga krav och restriktioner och inte 

förstår varför. Enligt Finnema, Dassen och Halfens (1994) definierar 

sjuksköterskor begreppet aggressioner som en grundläggande instinkt hos alla 

människor.  

 

I relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska sjuksköterskan främja en 

miljö där patienten känner sig fri att uttrycka sina känslor och tankar. 

Sjuksköterskan ska även identifiera och tillämpa interventioner som leder till 

positiva förändringar för patienten (Frisch & Frisch, 2006, s. 101). 

Sjuksköterskans främsta roll inom psykiatrisk omvårdnad är att främja en god 

terapeutisk miljö som ska inge trygghet, trivsel och träning (Løkensgard. 1997, s. 

63). 

 

Den psykosociala miljön är svår att greppa, att se eller ta på, men är den enskilt 

viktigaste faktorn inom psykiatrisk behandling vilket Världshälsoorganisationen 

(WHO) refererade till redan år 1953 (Rask & Brunt, 2010, s. 91). Enligt Rask och 

Brunt (2010, s. 92) identifierade och definierade Gunderson år 1978 fem 

funktioner som är viktiga inom den psykiatriska vårdmiljön. Dessa är omsorg-

kontroll, som innebär att tillfredsställa basala behov och ha kontroll över 

individens beteende. Stöd som innebär trygghet, stöd och uppmuntran för att öka 

individens självkänsla. Struktur som står för förutsägbarhet och en bra 

organisation. Engagemang handlar om att hjälpa individen att bli en del av 

vårdmiljöns omgivning. Bekräftelse innebär att bekräfta och förstå individen och 
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acceptera dennes motgångar. Rask och Brunt (2010, s. 93-95) hänvisar till studier 

gjorda av Alden (1978) och Ellsworth och Maroney (1972) där samband påvisas 

mellan den psykosociala miljön på vårdavdelningar och positiva förbättringar hos 

patienter efter utskrivning. Exempel på aspekter som förbättrar den psykosociala 

miljön är sociala interaktioner, motiverande och ickedominerande personal samt 

aktiva och deltagande roller i avdelningsmiljön. Utmärkande egenskaper som kan 

vara både positiva och negativa i vårdmiljön på en psykiatrisk avdelning är fysisk 

miljö, trivsel och trygghet, aktiviteter, ordning och struktur, relationsarbete, 

behandling, personalens egenskaper och kvalifikationer. 

 

Den psykosociala miljön är summan av interaktionerna mellan 

människorna som är där tillsammans med många andra influenser 

från omvärlden. Den psykosociala miljön kan också förändras (Rask 

& Brunt, s. 97, 2010). 

 

Problemformulering 

I omvårdnaden kring patienter är det viktigt med kunskap om människors 

existens, utveckling, beteende och reaktioner vid olika former av lidande. Genom 

att ta reda på patienters upplevelser av ett visst fenomen kan sjuksköterskan 

använda sig av denna kunskap i mötet med patienten i syfte att minska lidandet 

(Dahlborg Lyckhage, 2006, s. 19). Under en praktikperiod inom den slutna 

psykiatriska vården uppmärksammades av författarna till denna litteraturöversikt 

att den psykosociala miljön var bristfällig. Denna litteraturöversikt gjordes därför 

för att beskriva patienters upplevelser av den psykosociala miljön på en sluten 

psykiatrisk avdelning och bidra till ökad förståelse för sjuksköterskor och övrig 

personal inom hälso- och sjukvård som ska kunna bemöta patienters olika behov 

och minska lidande. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever den psykosociala miljön inom sluten 

psykiatrisk omvårdnad. 
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METOD 

Detta är en litteraturöversikt som grundas på olika forskningsartiklar inom det 

avgränsade området. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och resulterade 

i en översikt av problemområdet som rör sjuksköterskans yrkesprofession 

(Friberg, 2006, s. 115-116). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen efter forskningsartiklar inleddes med att kartlägga sökord som 

svarade mot syftet. Samtliga sökningar, både med vedertagna sökord och 

fritextsökord (Tabell 1.), har gjorts i referensdatabaserna: Cinahl (Headings), 

Pubmed (MeSH) och PsycInfo (Thesaurus).  

 

Tabell 1. Översikt över sökord 

MeSH Headings (MW) Thesaurus Fritextsökord 

Environment 

Interpersonal relations 

Patients 

Psychiatric nursing 

 

Environment 

Interpersonal relations 

Patients 

Psychiatric care 

Psychiatric nursing 

Psychiatric units 

 

Environment 

Patients 

Psychiatric units  

 

Patient perceptions 

Patients experience of 

interaction 

Psychiatric units 

Psychosocial 

environment 

Ward 

Ward atmosphere 

 

 

Vid bearbetning av forskningsartiklarna har intressanta referenser lett till 

manuella sökningar på författarnamn. Sökningar där artiklar har valts ut redovisas 

i Bilaga 1 och 2. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat var vetenskapliga 

artiklar som var relevanta för syftet. Artiklarna som inkluderades var på engelska, 

gjorda ur ett patientperspektiv, förde ett etiskt resonemang och uppfyllde 
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kvalitetskraven bra eller medel. Artiklar som valdes bort var Review-artiklar och 

studier som gjorts endast inom öppenvård. 

 

Kvalitetsgranskning 

Mallarna som användes för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier 

bifogas i bilaga 3 och bilaga 4 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 154-157). 

Studierna fick en sammanfattande kvalitetsbedömning som bra, medel eller dålig. 

I de studier som har både kvantitativ och kvalitativ metod och där delar av både 

det kvantitativa och det kvalitativa resultatet använts, har granskning gjorts enligt 

båda mallarna och sedan har en gemensam sammanställning av granskningarna 

redovisats i tabellen. I de fall där endast det kvalitativa resultatet använts har 

enbart den kvalitativa granskningen gjorts.  

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av vård och 

därför låg fokus på kvalitativa studier. Samtliga tidsskrifters vetenskaplighet 

kontrollerades i UlrichsWeb.com. Efter att studiernas kvalitet granskats 

sammanställdes resultaten (Bilaga 5). 

 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i uppsatsens resultatdel är etiskt 

godkända av en etisk kommitté eller genom informerat samtycke. Informerat 

samtycke innebär att deltagandet i studierna har varit frivilligt och deltagarna har 

när som helst kunnat avbryta, de har även fått både skriftlig och muntlig 

information om studiernas syfte och genomförande och eventuella risker eller 

obehag som studierna kan ha medfört (Olsson & Sörensen, 2001, s. 57). 

Resultaten från artiklarna har översatts från engelska till svenska och därefter 

tolkats, för att undvika att resultaten förvanskats genom egna förutfattade 

meningar och språkliga missuppfattningar.  

 

Analys 

Såsom Friberg (2006, s. 121-122) beskriver inleddes analysen med att studierna 

lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en känsla för helheten. 
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Sedan identifierades huvudfynden som svarade mot syftet. Därefter söktes likheter 

och skillnader i dessa huvudfynd som sorterades in i meningsenheter. Nästa steg i 

processen var att sortera materialet under olika underrubriker och rubriker (Tabell 

2).  

 

Tabell 2. Exempel på sammanställning av litteratur 
Författare Översatta 

meningsenheter 

Underrubrik Rubrik  

Müller & Poggenpoel 

(1996). 

Patienterna tyckte att 

sjuksköterskorna var 

väldigt strikta med sina 

regler och att det blev 

lite för mycket fokus 

kring dessa. 

Negativa relationer 

med sjuksköterskor 

och personal 

Relationer och 

interaktioner 

Johansson, Skärsäter 

& Danielson (2007). 

Patienter var delaktiga 

och stöttade varandra, 

även om detta kunde 

upplevas som 

påträngande. De 

lyssnade på varandra, 

anförtrodde sig 

tillvarandra och 

pratade till och lugnade 

medpatienter då de var 

oroliga eller ledsna. 

Relationer mellan 

patienter 

Relationer och 

interaktioner 

 

RESULTAT 

Resultatet är en sammanställning av 13 vetenskapliga forskningsartiklar, nio 

kvalitativa och fyra mixed design (varav två där endast de kvalitativa resultaten 

inkluderats), från länderna; Australien, Sverige, Kenya, Sydafrika, England och 

Finland och publicerade mellan åren 1996-2010. Resultatet presenteras i rubriker 

och underrubriker (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Rubriker Underrubriker 

Begränsningar och restriktioner Upplevelser av att vara isolerad 

Upplevelser kring tvång 

Brist på aktiviteter 

Relationer och interaktioner Positiva relationer med sjuksköterskor och personal 

Negativa relationer med sjuksköterskor och personal 

Relationer mellan patienter 
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Begränsningar och restriktioner 

Upplevelser av att vara isolerad 

Patienter uttrycker känslor av rädsla, oro och ilska på grund av de restriktioner 

som finns på avdelningen och osäkerheten kring hur länge de ska stanna. Även  

deras passiva reaktioner mot ordningen på avdelningen kan dölja känslor av 

rädsla, övergivenhet, stigmatisering och misstro (Alexander, 2006).  De känner 

ibland att de är i ”personalens händer” och har lite att säga till om i vissa 

situationer (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2006). 

 

 They treat us like prisoners and try to lock us up. It’s the regimes and 

the atmosphere (Duxbury & Whittington, s. 474, 2005).  

 

Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä och Välimäki (2007) menar att 

begränsad besökstid får patienterna att känna sig isolerade och det finns få 

möjligheter till kommunikation med andra personer på avdelningen. Vissa 

patienter får inte använda sina mobiltelefoner eller bara använda dem vid vissa 

tillfällen och de anser att beslagtagningen av deras ägodelar känns onödig och 

förödmjukande. Johansson et al. (2006) menar däremot att patienter inte uppfattar 

sig som isolerade, då både tvångsinlagda och de som är inlagda enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen har möjlighet till kontakt med omvärlden genom utevistelser, 

telefonkontakt, TV, tidningar och besök. 

 

Enligt Ilkiw-Lawalle och Grenyer (2003) och Duxbury och Whittington (2005) 

kan aggressioner uppstå då patienterna känner sig begränsade. Den fysiska miljön, 

speciellt bristen på personligt utrymme, är ofta en orsak till aggressioner (Meehan, 

McIntosh & Bergen, 2006). Många känner sig bekymrade och ledsna då de inte 

fritt får lämna avdelningen (Kuosmanen et al., 2007) och den låsta dörren 

intensifierar känslor av klaustrofobi, tvång, upprördhet och rädsla för permanent 

fängslande (Alexander, 2006). Alla patienter är beroende av personalens 

bedömning och tid för att få tillåtelse att lämna avdelningen, vilket ibland väcker 

känslor av att vara inlåst (Johansson et al., 2006). En del patienter känner sig 

isolerade från resten av sjukhuset och föreslår att avdelningen ska vara mer öppen 

(Wagaro, Othieno, Musandu & Karani, 2008).  Vissa patienter anser däremot att 
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restriktionerna har ett syfte, de menar att det är en del av sjukhusets bestämmelser 

och att en psykiatrisk avdelning behöver strikta regler (Kuosmanen et al., 2007), 

samt att den låsta avdelningen ger en känsla av trygghet (Daremo & Haglund, 

2008).  

 

Upplevelser kring tvång 

Att vara tvångsinlagd upplevs ibland som hemskt men samtidigt tryggt och 

nödvändigt (Johansson et al., 2006). Tvångshandlingarna upplevs av patienterna 

som att någon annan bestämmer över dem och att det är onödiga makthandlingar 

(Kuosmanen et al., 2007; Olofsson & Norberg, 2001). Patienterna förstår inte 

varför de inte får ta ansvar och bestämma själva och de anser att tvång används på 

grund av befintliga regler, som straff eller för att underlätta för personal. Tvång 

får dem att känna sig osäkra, att de har misslyckats som människor samt att deras 

integritet kränks (Olofsson & Norberg, 2001).  

 

Vissa av patienterna tycker det är oroande att inte veta varför de behandlas med 

tvång och att inte få någon information om vad som händer. De känner sig kränkta 

då någon annan bestämmer över dem och då de vet lite om sina rättigheter. Som 

patient har man ingen del i tvångshandlingarna, vilket framkallar känslor av 

misslyckande samt att inte bli lyssnad på (Olofsson & Norberg, 2001). Många 

upplever maktlöshet i samband med tvångshandlingar (Duxbury, Wright, Bradley 

& Barnes, 2010; Olofsson & Norberg, 2001).  

 

Patienterna känner ilska, oro, frustration, irritation, förtvivlan och panik då de 

utsätts för tvångsmedicinering och upplever det som ett straff. De upplever det 

som att bli utsatta för fysiskt och psykiskt våld samt att de saknar lagliga 

rättigheter, respekt, frihet och autonomi (Haglund, von Knorring & von Essen, 

2003). Medicinering är något som patienterna ofta tycker leder till aggressioner. 

Känslan att bli tvingad att ta medicin, ändringar i medicinering och biverkningar 

är några av anledningarna (Meehan et al., 2006). Ibland erkänner patienterna att 

tvångshandlingarna är nödvändiga (Haglund et al., 2003; Olofsson & Norberg, 

2001), speciellt i början av vårdtiden och håller med om att syftet med tvång är för 

att skydda och lugna dem (Olofsson & Norberg, 2001).  
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Brist på aktiviteter 

Patienterna anser att de är inaktiva och inte speciellt involverade i sin egen vård 

och menar att de mestadels ligger i sängen och vilar mellan måltiderna. En del 

spelar piano, tittar på TV eller läser tidningen. Vissa önskar att få gå ut på 

promenad men vågar inte göra det ensamma och personalen har aldrig tid 

(Daremo & Haglund, 2008). När det väl har planerats in någon aktivitet ställs den 

oftast in på grund av problem i personalgruppen eller på avdelningen. Patienterna 

känner sig frustrerade då de tycker att det är långtråkigt på avdelningen på grund 

av brist på meningsfulla aktiviteter (Meehan et al., 2006). De är ofta rastlösa och 

tycker inte att vårdmiljön är stimulerande (Daremo & Haglund, 2008). Några 

patienter föreslår att det skulle vara bra om det finns ett schema över aktiviteter så 

att de vet vad de ska göra och när (Daremo & Haglund, 2008; Meehan et al., 

2006). De anser att de blir lata då det inte finns något att göra och att de inte har 

något som helst eget ansvar för sin egen vård (Daremo & Haglund, 2008). 

 

Relationer och interaktioner 

Positiva relationer med sjuksköterskor och personal 

Faktorer som har starkt samband med tillfredställelse bland patienter är att få 

uppmärksamhet och bli lyssnad på (Ilkiw-Lawalle & Grenyer, 2003; Johansson, 

Skärsäter & Danielson, 2007; Olofsson & Norberg, 2001; Wagaro et al., 2008) 

samt att delta i aktiviteter (Wagaro et al., 2008). Generellt vill de ha mer dialog 

med personal, mer förklaring av hälsotillståndet och information om mediciner 

(Duxbury et al., 2010; Haglund et al., 2003; Wagaro et al., 2008), samt anser att 

det är positivt att få ta ansvar över sin egen medicinering (Daremo & Haglund, 

2008). Patienterna värderar relationen och interaktionen med sjuksköterskan vid 

administrering av läkemedel väldigt högt och litar på sjuksköterskans kunskap och 

förmåga att ge läkemedel på ett säkert sätt (Duxbury et al., 2010). 

 

För att minska deras problem anser patienterna att det är viktigt att personalen tar 

sig tid och visar dem uppmärksamhet. Närhet och fysisk kontakt med personal 

minskar deras rädsla. För att förhindra tvång behövs personlig kontakt, bli bemött 

med förståelse och närhet, prata med patienter och avvakta istället för direkt 
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handling. Det beskrivs som betydelsefullt med relationer och personlig kontakt 

hos patienter som är tvångsinlagda och blir utsatta för tvångshandlingar. Vidare 

anser patienterna att det är viktigt med personal som är uppmärksam och 

närvarande, vilket kompenserar för deras känslor av obehag då de blir utsatta för 

tvång (Olofson & Norberg, 2001) och de vill ha personal som är lätta att prata 

med, snälla och uppmuntrande (Johansson et al., 2007).  

 

En del patienter tycker att sjuksköterskorna är vänliga, glada och snälla och frågar 

hur de mår. Det finns även uppfattningar om att sjuksköterskorna bryr sig mycket 

om patienterna och att de gör allt för att hjälpa dem inför utskrivning samt 

upprättar en individuell behandlingsplan tillsammans med dem (Müller & 

Poggenpoel, 1996). De flesta tycker att sjuksköterskornas kvalitéer i relationen 

med dem är avgörande för om de är nöjda med vården. Kvalitéer som de värderar 

högt är artighet, respekt, omhändertagande och vänlighet (Duxbury et al., 2010; 

Wagaro et al., 2008). 

 

Negativa relationer med sjuksköterskor och personal 

Många patienter tycker att de behandlas på ett stereotypt sätt av personalen. De 

anser att de inte får göra vad de vill eller kan vara sig själva eftersom 

sjuksköterskorna inte är öppna för nya idéer (Müller & Poggenpoel, 1996). 

Personal försöker kontrollera patienter inlagda enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

på samma sätt som tvångsinlagda patienter (Johansson et al., 2006) och de 

patienter som frivilligt blivit inlagda känner sig frihetsberövade (Alexander, 

2006). 

 

En del patienter uttrycker känsla av ensamhet och vilsenhet och beskriver att när 

de väl behöver någon så känner de att det inte finns någon där (Müller & 

Poggenpoel, 1996). De tycker att det är svårt att fråga om hjälp och att det inte 

finns något specifikt forum för att diskutera olika saker (Daremo & Haglund, 

2008).  

 

Några patienter tycker att sjuksköterskorna endast är där för att vakta (Meehan et 

al., 2006; Müller & Poggenpoel, 1996) och ha social kontroll över dem samt att de 
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är strikta med sina regler och att det blir lite för mycket fokus kring dessa (Müller 

& Poggenpoel, 1996). Enligt Meehan et al. (2006) är det när dessa personer är i 

tjänst mycket mer spänning på avdelningen och då är risken ännu större att det 

uppstår aggressioner. De fokuserar mest på att ha kontroll och att upprätthålla den 

strikta hierarkin istället för att fokusera på vården. 

 

Det framkommer att aggressioner kan uppstå på grund av dålig kommunikation 

mellan personal och patienter (Duxbury & Whittington, 2005; Ilkiw-Lawalle & 

Grenyer, 2003) och då personal inte lyssnar på dem (Duxbury & Whittington, 

2005). Patienterna beskriver negativa känslor såsom rädsla, ångest och depression 

före incidenser med aggressivt beteende (Ilkiw-Lawalle & Grenyer, 2003) och 

uppger att de aldrig vet när aggressiviteten kommer. Detta medför att patienter 

upplever att de måste vara på sin vakt hela dagen vilket leder till ökad stress 

(Meehan et al., 2006). De flesta patienterna är nöjda med hur aggressivt beteende 

hanteras av personalen, men de som är missnöjda med hur detta hanteras tycker 

att personalen ska spendera mer tid med dem, förhandla mer i konflikter och vara 

lugnare (Ilkiw-Lawalle & Grenyer, 2003).   

 

Vissa patienter anser att sjuksköterskorna har brist på empati och att de har svårt 

att förstå och sätta sig in patienternas situation samt att de har en negativ attityd 

(Meehan et al., 2006; Müller & Poggenpoel, 1996). Patienterna beskriver att de 

känner att personalen inte accepterar dem som de är och inte tar sig tid till att 

lyssna på dem, utan använder sig istället utav medicinering (Olofsson & Norberg, 

2001). Andra negativa egenskaper hos personal är att de inte alltid håller 

överenskommelser och avtalade tider (Johansson et al., 2006). Att stå i kö och 

knacka på utanför personalens rum för att få prata med dem eller att inte få ringa 

ett samtal hem utan att någon tar tid hur länge man suttit i telefon anses som 

förnedrande hos patienterna. Detta beskrivs som att personalen är strikta i sitt 

tankesätt kring vårdrutinerna (Meehan et al., 2006). Många patienter nämner även 

tiden som de får vänta på sina mediciner som besvärlig, speciellt nattetid 

(Duxbury et al., 2010).  

 

En del patienter är missnöjda med personalens attityd till interaktion med dem 

(Meehan et al., 2006). Det framkommer att personalen mestadels tittar på TV 
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istället för att prata med dem. De är asociala och håller sig för sig själva (Daremo 

& Haglund, 2008). En del patienter upplever att personal är distanserade, vilket 

leder till att det är svårt att skapa kontakt och de känner sig avvisade samt önskar 

att personal är mer tillgänglig (Johansson et al., 2007).  

 

Relationer mellan patienter 

Den sociala miljön på avdelningen upplevs som relativt lugn men ibland uppstår 

obehagliga situationer med andra patienter vilket kan vara påfrestande (Daremo & 

Haglund, 2008; Johansson et al., 2007). Patienters beteende upplevs ibland som 

påträngande och hotande, vilket påverkar medpatienter på olika sätt. När patienter 

och deras närstående öppet diskuterar brister i vården på avdelningen kan andra 

patienter bli oroliga (Johansson et al., 2007). 

 

Några patienter tycker att de får bra stöd av varandra. Det är en positiv upplevelse 

att dela rum, då patienterna kan dela med sig av sina erfarenheter och slippa känna 

sig ensamma med sina problem (Daremo & Haglund, 2008). Patienter är 

involverade i varandras problematik och stöttar varandra, även om detta också kan 

upplevas som påträngande. De lyssnar på, anförtror sig till och lugnar varandra då 

de är oroliga eller ledsna (Johansson et al., 2007).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur patienter upplever den 

psykosociala miljön inom sluten psykiatrisk omvårdnad. Sammantaget visade 

resultatet att den psykosociala miljön inom psykiatrisk omvårdnad upplevdes som 

både positiv och negativ av patienter. I resultatet påvisades olika faktorer som 

bidrar till dessa upplevelser, som har delats in i Begränsningar och restriktioner 

samt Relationer och interaktioner. Beech och Norman (1995) har kommit fram till 

liknande resultat i sin studie som också visar på brister inom psykiatrin: 

sjuksköterskor som inte pratar med patienterna, för lite privatliv för patienterna, 

respektlöshet gentemot patienten som individ samt brist på intresse för patienten. 

Samspel och interaktioner mellan patient och personal var ett återkommande tema 

i litteraturöversiktens resultat och som Rask och Brunt (2010, s. 97) beskrev är 

interaktioner mellan människor en central del i den psykosociala miljön.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskans egenskaper är centrala i interaktionen 

med patienten. Cleary, Edwards och Meehan (1999) har funnit i sin studie som 

gjorts bland sjuksköterskor att viktiga egenskaper hos sjuksköterskan anses vara 

förstående och icke-dömande gentemot patienten, samt att ha en positiv 

inställning som underlättar för en god atmosfär på avdelningen. Att vara positiv, 

hjälpsam och stöttande i personalgruppen upplevdes även ha inverkan på 

interaktionen mellan sjuksköterskan och patient. Författarna till 

litteraturöversikten instämmer att sjuksköterskan bör ha goda egenskaper som 

främjar interaktioner i mötet med patienten. Exempel på goda egenskaper hos 

sjuksköterskan är att vara en god lyssnare, vara trygg i sig själv, bry sig om andra 

och vara vänlig. Det är även betydelsefullt att ha en humanistisk människosyn och 

visa samma öppenhet, omsorg och respekt för alla patienter.  

 

Patienter vill att sjuksköterskor ska visa dem uppmärksamhet, bemöta dem med 

förståelse och närhet och ha personlig kontakt istället för att vara distanserade. 

Enligt Lilja (2008) är det viktigt för patienter inom psykiatrisk omvårdnad att 

möta en medmänniska som de kan lita på och samtala med. Författarna menar att 

patienter inom psykiatrisk omvårdnad är väldigt utsatta och det blir då viktigt med 
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förtroende och kontakt med andra människor där det finns utrymme att dela med 

sig av sina innersta tankar och känslor. För att detta ska vara möjligt krävs ett 

klimat på avdelningen som underlättar för samtal mellan sjuksköterska och 

patient. Detta förutsätter att det finns tid, engagemang från personalens sida och 

en avskild plats där samtal kan äga rum. Tiden som finns till interaktion med 

patienterna ska utnyttjas istället för att personal umgås i personalrummet eller 

tittar på tv. 

 

Resultatet visade att patienterna uttryckte oro över att inte få någon information i 

samband med tvångshandlingar och de kände sig kränkta då någon annan 

bestämde över dem. Att få delta i vårdprogrammet på avdelningen underlättar 

interaktioner mellan patient och sjuksköterska (Cleary et al., 1999). Genom att 

göra patienterna mer delaktiga i sin egen vård anser författarna dels att patienterna 

accepterar sin vård på ett annat sätt samt förebygger de negativa effekter som 

enligt Løkensgard (1997, s. 62) kan uppstå då patienter vårdas på en institution. 

För att kunna genomföra detta i praktiken kan exempelvis patienterna få ta mer 

ansvar över sin medicinering, komma med förslag på aktiviteter och hjälpa till 

med vardagliga sysslor på avdelningen, såsom städning, matlagning och tvättning. 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan ha förmåga att ta till vara det friska hos patienten (Socialstyrelsen, 

2005). Författarna anser att det är betydelsefullt att upprätthålla vardagliga rutiner 

även om patienter är omotiverade och bara vill ligga i sängen. 

 

Patienterna upplevde vissa sjuksköterskor som vakter och att de ville ha kontroll. I 

Beech och Normans studie (1995) framkom det att patienter tycker det är viktigt 

att personal visar dem respekt och ser till hela individen. Enligt Kirkevold (2000, 

s. 132) hävdar Travelbee i sin omvårdnadsteori att det primära i omvårdnaden är 

att sjuksköterskan främst lyssnar till patientens egna upplevelser av ohälsa och 

sätter övrig personals objektiva bedömning åt sidan. Författarna anser att det i 

mötet med patienten är viktigt att sjuksköterskan är jämlik och inte låter hierarkin 

påverka omvårdnaden. Detta kan uppnås genom att sjuksköterskan inte utnyttjar 

det naturliga övertag hon har på fel sätt. För att kunna förmedla en god vård är det 

viktigt med förståelse för att vården är till för patienten och sjuksköterskan måste 

kunna sätta sig själv och sina egna uppfattningar åt sidan samt lägga fokus på 
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patienten och dennes situation. Samtidigt måste sjuksköterskan kunna använda sig 

av sina tidigare erfarenheter vilket kan bidra till att en svår situation eller ett svårt 

samtal tar en ny och positiv vändning.  

 

Som resultatet visade kan aggressioner uppstå då patienter känner sig begränsade 

och på grund av bristfällig kommunikation då personal inte lyssnar. 

Sjuksköterskors uppfattning är att aggressioner hos patienter i huvudsak uppstår 

på grund av patientens hälsotillstånd, interaktioner och miljömässiga faktorer 

(Finnema et al., 1994). Författarna anser att för att kunna bibehålla en god 

psykosocial miljö på en avdelning krävs det att sjuksköterskan kan underlätta så 

att aggressioner inte uppstår och hantera dessa då de är oundvikliga. Detta kan 

uppnås genom att vara stabil och lugn, inte ta beslut över patienters huvud men 

samtidigt upprätthålla struktur och ordning på avdelningen.  

 

Patienterna efterfrågade fler meningsfulla aktiviteter då de upplevde tiden på 

avdelningen som långtråkig. Att få delta i aktiviteter visade sig ha starkt samband 

med nöjda patienter. Författarna anser att det råder brist på stimulerande 

aktiviteter för patienter inom psykiatrisk omvårdnad och att detta beror på för lite 

resurser generellt inom vården. Stimulerande aktiviteter kan bland annat öka 

patienters välbefinnande, stärka deras sociala förmåga och förbereda dem för 

tiden efter utskrivning. Chen (2003) föreslår målning som en lämplig aktivitet för 

att ge bättre vård till patienter på en sluten psykiatrisk avdelning. Andra förslag på 

meningsfulla aktiviteter enligt författarna är musik och sång, promenader, spel, 

film, läsning, sticka och virka samt bakning och matlagning.  

 

Enligt Kirkevold (2000, s.130) menar Joyce Travelbee i sin omvårdnadsteori att 

det är betydelsefullt att förstå upplevelsen av interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska samt vilka konsekvenser den kan medföra för individen i 

omvårdnaden. Författarna menar att genom att vårdas på en sluten psykiatrisk 

avdelning skyddas patienterna från sig själva och de får tid till mental och fysisk 

återhämtning. När en person lider av psykisk ohälsa och har svårt att se det 

positiva i livet är det värdefullt att ha människor omkring sig som inger känslor av 

trygghet, närhet och glädje samt hopp om förbättring.  
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Metoddiskussion 

Valet av artiklar hade som utgångspunkt att få en så bred översikt som möjligt 

över patienters olika upplevelser av den psykosociala miljön inom psykiatrisk 

omvårdnad. Litteraturöversiktens inklusionskriterier var relevanta för studiens 

syfte och gav en heltäckande bild av patienters upplevelser. En del artiklar är 

gjorda ur både personal- och patientperspektiv och i dessa fall har de delar som 

berör patienternas upplevelser valts ut. De flesta vetenskapliga artiklar är hämtade 

i databasen Cinahl vilket kan ses som en svaghet för litteraturöversiktens resultat, 

men de flesta sökningar som gjordes i andra databaser resulterade inte i relevant 

litteratur för studiens syfte. Litteratursökningen som gjorts i Pubmed och som 

redovisas i bilaga 1 har avgränsningen ”Links to free full text”. Detta har 

uppmärksammats i efterhand och författarna är medvetna om att detta har 

begränsat urvalet då artiklar i tidskrifter som Mittuniversitetets bibliotek 

prenumererar på fallit bort.  

 

Något som kan uppfattas som en svaghet i litteraturöversikten är bredden på 

syftet, då begreppet psykosocial miljö och patienters upplevelser kan vara svåra 

att greppa. Detta har och andra sidan medfört att resultatet berör många olika delar 

inom problemområdet, vilket även kan ses som en styrka. 

 

De inkluderade studierna är gjorda i Australien, Sverige, Kenya, Sydafrika, 

England och Finland och då resultaten visar på liknande upplevelser hos patienter 

i samtliga länder styrker detta litteraturöversiktens överförbarhet. En av studierna 

är utförd år 1996 men då resultatet bedömdes som aktuellt inkluderades artikeln 

och även detta kan ses som en styrka då det visar på att patienters upplevelser 

troligtvis inte har förändrats över tid.  

 

Under hela processen har författarna diskuterat och haft ett öppet förhållningssätt 

för att undvika att resultaten i studierna misstolkats och för att förförståelsen inom 

ämnet inte påverkat resultatet. Författarna anser att litteraturöversiktens resultat är 

överförbart till sjuksköterskans praktiska omvårdnadsarbete då resultatet ger ökad 

kunskap och förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal som dagligen möter 

patienter med olika behov inom psykiatrisk omvårdnad.  
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Slutsats 

Resultatet visade att patienter har varierande upplevelser av den psykosociala 

miljön inom psykiatrisk omvårdnad. Det som framkom som mest centralt är mötet 

mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans egenskaper, kommunikation, 

personlig kontakt och förmåga att se till hela individen är några viktiga redskap 

som sjuksköterskan kan använda sig av i mötet med patienten. Andra saker som 

krävs för att förbättra den psykosociala miljön för patienter är delaktighet i 

vården, stimulerande aktiviteter samt ett öppet klimat där det finns utrymme för 

samtal.  

 

För att utöka kunskaperna ytterligare inom området skulle vidare forskning kunna 

utföras för att studera om patienters upplevelser av den psykosociala miljön är 

beroende av exempelvis genus, socioekonomiska och kulturella faktorer.



18 

 

REFERENSER 
 

*Resultatartiklar 

 

Alden, L. (1978). Treatment environment and patient improvement. Journal 

of Nervous and Mental Disease, 166, 327-334. 

 

*Alexander, J. (2006). Patients´ feelings about ward nursing regimes and 

involvement in rule construction. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 13, 543-553. 

 

Beech, P., & Norman, I. (1995). Patients´ perceptions of the quality of 

psychiatric nursing care: findings from a small-scale descriptive study. 

Journal of Clinical Nursing, 4, 117-123. 

 

Chen, C. (2003). Clinical applications of drawing activities in psychiatry. 

Journal of Nursing, 50 (5), 105-9. 

 

Cleary, M., Edwards, C., & Meehan, T. (1999). Factors influencing nurse-

patient interaction in the acute psychiatric setting: an exploratory 

investigation. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 

8, 109-116. 

 

Dahlborg Lyckhage, E. (2006). Kunskap, kunskapsanvändning och 

kunskapsutveckling. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 17-26). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

*Daremo, Å., & Haglund, L. (2008). Activity and participation in psychiatric 

institutional care. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15, 131-

142. 

 

*Duxbury, J., & Whittington, R. (2005). Causes and management of patient 

aggression and violence: staff and patient perspectives. Journal of Advanced 

Nursing, 50 (5), 469-478. 

 

*Duxbury, J., Whright, K., Bradley, D., & Barnes, P. (2010). Administration 

of medication in the acute mental health ward: perspective of nurses and 

patients. International Journal of Mental Health Nursing, 19, 53-61. 

 

Ellsworth, R., & Maroney, R. (1972). Characteristics of psychiatric programs 

and their effect on patients’ adjustment. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 39, 436-447. 

 

Finnema, E., Dassen, T., & Halfens, R. (1994). Aggression in psychiatric: a 

qualitative study focusing on the characterization and perception of patient 

aggression by nurses working on psychiatric wards. Journal of Advanced 

Nursing, 19, 1088-1095. 

 



19 

 

*Resultatartiklar 

 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats (s. 115-124). Lund: Studentlitteratur. 

 

Frisch, N., & Frisch, L. (2006). Psychiatric Mental Health Nursing. Canada: 

Thomson Delmar Learning. 

 

*Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Forced medication 

in psychiatric care: patient experiences and nurse perceptions. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 65-72. 

 

Haglund, K., van der Meiden, E., von Knorring, L., & von Essen, L. (2007). 

Psychiatric care behind locked doors. A study regarding the frequency of and 

the reasons for locked psychiatric wards in Sweden. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 14, 49-54. 

 

*Ilkiw-Lavalle, O., & Grenyer, B. (2003). Differences between patient and 

staff perceptions of aggression in mental health units. Psychiatric Services, 54 

(3), 389-393. 

 

* Johansson, M., Skärsäter, I., & Danielson, E. (2006). The health-care 

environment on a locked psychiatric ward: an ethnographic study. 

International Journal of Mental Health Nursing, 15, 242-250. 

 

*Johansson, M., Skärsäter, I., & Danielson, E. (2007). Encounters in a locked 

psychiatric ward environment. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 14, 366-372. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Kuosmanen, L., Hätönen, H., Malkavaara, H., Kylmä, J., & Välimäki, M. 

(2007). Deprivation of liberty in psychiatric hospital care: the patient´s 

perspective. Nursing Ethics, 14 (5), 597-607. 

 

Lilja, L. (2008). Former patients’ experience of psychiatric care: 

a qualitative investigation. International Journal of Mental Health Nursing, 

17 (4), 279-286.  

 

Løkensgard, I. (1997). Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Meehan, T., McIntosh, W., & Bergen, H. (2006). Aggressive behaviour in 

the high-secure forensic setting: the perceptions of patients. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 13,19-25. 

 

 



20 

 

*Resultatartiklar 

 

 

Meehan, T., Vermeer, C., & Windsor, C. (2000). Inpatients had mostly 

negative experiences of seclusion during short term treatment in a mental 

health facility. Journal of Advanced Nursing, 31, 370-7.  

 

Middelboe, T., Schjødt, T., Byrsting, K., & Gjerris, A. (2001). Ward 

atmosphere in acute psychiatric in-patient care: patients´ perceptions, ideals 

and satisfaction. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103, 212-219. 

 

*Müller, A., & Poggenpoel, M. (1996). Patients´ internal world experience of 

interacting with psychiatric nurses. Archives of Psychiatric Nursing, 10 (3), 

143-150. 

 

*Olofsson, B., & Norberg, A. (2001). Experiences of coercion in psychiatric 

care as narrated by patients, nurses and physicians. Journal of Advanced 

Nursing, 33 (1), 89-97. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen Kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Raboch, J., Kališová, L., Nawka, A., Kitzlerová, E., Onchev, G., 

Karasterqiou, A., Magliano, L., Dembinskas, A., Kiejna, A., Torres-

Gonzales, F., Kjellin, L., Priebe, S., & Kallert, T. (2010). Use of coercive 

measures during involuntary hospitalization: findings from ten European 

countries. Psychiatric Services,  61 (10), 1012-1017. 

 

Rask, M., & Brunt, D. (2010). Vårdande och stödjande handlingar inom 

psykiatriska vård- och boendeformer. Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.    

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

*Wagaro, M., Othieno, C., Musandu, J., & Karani, A. (2008). Structure and 

process factors that influence patients´perception of inpatient psychiatric 

nursing care at Mathari hospital, Nairobi. Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 15, 246-252. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad 

– en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 2:a upplagan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SFS (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag. 

 

SFS (1991:1128). Lag om psykiatrisk tvångsvård. 

 

 

 



21 

 

Elektroniska referenser 
 

URL 1: 

Vårdguiden (2008).  

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/ 

Hämtat 2011-03-02 

URL 2: 

Socialstyrelsen (1999). 

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/tvangsvard  

Hämtat 2011-03-02 

 

 

 

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/tvangsvard


 

 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1. Översikt över litteratursökningar 

 
Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Cinahl 

10-11-17 

- Psychosocial 

environment 

AND 

Psychiatric 

nursing AND 

Ward 

13 12* Johansson, 

Skärsäter & 

Danielson 

(2006). 

Cinahl 

10-11-17 

- Psychiatric 

nursing AND 

Patients 

experience of 

interaction 

26 25* Müller & 

Poggenpoel 

(1996). 

Cinahl 

11-01-19 

Nursing, Full 

text, Peer 

Reviewed 

Psychosocial 

environment 

AND 

Psychiatric 

nursing 

66 61* 

2** 

1*** 

Alexander 

(2006). 

Duxbury, 

Whright, 

Bradley & 

Barnes 

(2010). 

Cinahl 

11-01-19 

- Psychosocial 

environment 

AND 

Psychiatric 

nursing AND 

Patients 

33 30* 

1** 

Meehan, 

McIntosh & 

Bergen 

(2006). 

Duxbury & 

Whittington 

(2005). 

PsycInfo 

11-01-21 

- Ward 

atmosphere 

AND 

Psychiatric 

care AND 

Patient 

perceptions 

14 12* 

1*** 

Kuosmanen, 

Hätönen, 

Malkavaara, 

Kylmä & 

Välimäki 

(2007). 

Pubmed 

11-01-21 

Humans 

English 

All adult 19+ 

years 

Links to free full 

text 

Psychiatric 

units AND 

Interpersonal 

relations AND 

Patients 

2 1* 

 

Ilkiw-Lavalle 

& Grenyer 

(2003). 

Cinahl 

11-01-21 

Full Text, Peer 

Reviewed  

Psychosocial 

environment 

AND 

Psychiatric 

care AND 

Patients 

52 49* 

1** 

1*** 

 

Johansson, 

Skärsäter & 

Danielson 

(2007). 

 

 

 

 



 

 

 

Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Cinahl 

11-01-21 

- Ward 

atmosphere 

AND 

Psychiatric 

care 

19 18* Daremo & 

Haglund 

(2008). 

Cinahl 

11-01-21 

- Patient 

perception 

AND 

Psychiatric 

care  

37 35* 

1** 

Wagaro, 

Othieno, 

Musandu & 

Karani 

(2008). 

 

*Antal förkastade efter läsning av titel/tidigare utvalda artiklar 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

***Antal förkastade efter kvalitetsbedömning



 

 

 

Bilaga 2. Manuella sökningar på författarnamn 

 
Databas    

Datum 

Sökord (AU 

Author) 

Antal träffar Förkastade Författare 

Cinahl            

11-02-01 

Haglund, K. & 

von Essen, L. 

6 4*                     

1** 

Haglund, von 

Knorring & 

von Essen 

(2003). 

Cinahl            

11-02-01 

Olofson, B. & 

Norberg, A.  

2 1* Olofson & 

Norberg 

(2001). 

 

*Antal förkastade efter läsning av titel/tidigare utvalda artiklar 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

***Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156-157) 

 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? – Ja/Nej/Vet ej 

 

Patientkarakteristika  - Antal……………………….. 

  - Ålder……………………….. 

  - Man/Kvinna………………… 

 

Är kontexten presenterad?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Etiskt resonemang?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Urval 

 

Relevant?    – Ja/Nej/Vet ej 

 

Strategisk?    – Ja/Nej/Vet ej 

 

Metod för: 

 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Datainsamling tydligt beskrivet?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Analys tydligt beskrivet?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Giltighet 

 

Är resultatet logiskt, begripligt?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Råder datamättnad?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Råder analysmättnad?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? – Ja/Nej/Vet ej 

 

Genereras teori?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

 

 



 

 

 

Huvudfynd 

 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

- Bra/Medel/Dålig 

 

Kommentar………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign)………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 154-155). 

 

Beskrivning av studien 

 

 

Forskningsmetod?  – RCT/CCT (ej randomiserad) 

/mulicenter, antal center /kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristika  - Antal……………………….. 

  - Ålder……………………….. 

  - Man/Kvinna………………… 

 

Kriterier för exkludering/Adekvata exklusioner? – Ja/Nej 

 

Intervention…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  – Ja/Nej 

 

Representativt urval?   – Ja/Nej 

 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Likvärdiga grupper vid start?  – Ja/Nej/Vet ej 

 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? – Ja/Nej/Vet ej 

 

Blindning av patienter?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Blindning av vårdare?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Blindning av forskare?   – Ja/Nej/Vet ej 

 

Bortfall 

 

Bortfallsanalysen beskriven?  – Ja/Nej 

 

Bortfallsstorleken beskriven?  – Ja/Nej 

 

Adekvat statistisk metod?   – Ja/Nej 

 



 

 

 

Etiskt resonemang?   – Ja/Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

 

Är instrumenten valida?   – Ja/Nej 

 

Är instrumenten reliabla?   – Ja/Nej 

 

Är resultatet generaliserbart?  – Ja/Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, 

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

- Bra/Medel/Dålig 

 

Kommentar………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign)………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

Bilaga 5. Översikt över inkluderade artiklar 

 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Inter- 

vention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Alexander 

(2006) 

England 

Att upptäcka innehållet i de regler 

som finns inom akut psykiatriska 

avdelningar, att undersöka 

patienters respons på reglerna, att 

utvärdera effekterna av reglerna 

och hur de efterlevs i 

sjuksköterska-patient relationerna 

och händelser på avdelningen, 

samt att utreda förhållandet 

mellan avdelningsregler, 

avdelningsatmostfär och 

avdelningens konstruktion. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod.  Data samlades in 

genom semistrukturerade 

intervjuer, två enkäter 

(The Hospital-Hostel 

Practices Profile, HHPP, 

och The Ward 

Atmosphere Scale, WAS) 

och icke-deltagande 

observationer. 

30 patienter och 29 

personal.  

Kvantitativa data 

analyserades med 

beskrivande mått och t-

test. Triangulering 

användes vid 

kvantitativ tolkning av 

intervjuerna. 

Kvalitativa data 

analyserades med 

fenomenologisk metod. 

Tvång, begränsningar, 

ångest, acceptans, 

förnedring och ilska är 

de underrubriker som 

beskriver de 

kvalitativa resultaten. 

Medel 

(Endast den 

kvalitativa 

delen har 

använts i 

resultatet). 

Daremo & 

Haglund  

(2008) 

Sverige 

Att undersöka hur patienter inom 

psykiatrisk vård upplever sina 

möjligheter att vara aktiva och 

delta i sin egen behandling. 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ och kvalitativ 

metod. 

Metoden för 

datainsamling var 

frågeformulär och 

intervjuer. 

I den kvantitativa 

delen skickades 

frågeformulär ut till 

115 patienter. Av 

dessa svarade 61 st 

(bortfall 47 %).  

 

I den kvalitativa  

delen deltog 10 

patienter. 

I den kvantitativa delen 

användes ”Fischers 

exact” test i den 

statistiska analysen och  

I den kvalitativa delen 

transkriberades 

intervjuerna och lästes 

flera gånger. Därefter 

sorterades data in i 

olika områden som 

bearbetades och 

jämfördes. 

Viktiga faktorer som 

var relaterade till 

aktivitet och 

deltagande var: 

överenskommelser, 

delaktighet i 

behandlingsplanen, 

diskussioner om 

förväntningar, 

undersöka möjligheter 

till engagemang i 

olika aktiviteter, ge 

patienterna 

möjligheter att ta 

ansvar för sig själva. 

Bra 

(Endast den 

kvalitativa 

delen har 

använts i 

resultatet).  



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Inter- 

vention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Duxbury & 

Whittington 

(2005) 

England 

Att jämföra uppfattningar från 

patienter och personal om 

orsakerna till aggressioner på tre 

psykiatriska avdelningar samt 

undersöka perspektiv på 

tillvägagångssätt att hantera 

aggressioner. 

Kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsdesign. 

Data samlades in med 

Managment of 

Aggression and Violence 

Attitude Scale (MAVAS) 

och uppföljande 

semistrukturerade 

intervjuer. 

82 patienter (och 80 

sjuksköterskor) från 

tre psykiatriska 

avdelningar. Ett 

representativt urval 

av deltagare från 

varje avdelning 

intervjuades 10. 

MAVAS svaren 

analyserades med 

beskrivande statistik 

och oberoende t-test för 

att jämföra patienter 

och sjuksköterskornas 

svar och intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Patienter upplevde 

miljö och bristande 

kommunikation som 

bidragande faktorer 

till aggressivt 

beteende. Både 

sjuksköterskor och 

patienter var 

missnöjda med 

restriktioner och brist 

på resurser. 

Medel  

Duxbury, Wright, 

Bradley & 

Barnes 

(2010) 

England 

 

Att förstå upplevelsen av hur det 

är att både ge och få läkemedel 

inom akutpsykiatrisk vård både ur 

ett sjuksköterskeperspektiv och ett 

patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 

Metoden för 

datainsamling var 

intervjuer. 

57 patienter (och 24 

sjuksköterskor). 

Tematisk analys.  Sjuksköterskor tyckte 

att det fanns klara 

riktlinjer för 

medicineringen men 

att uppgiften var 

stressande och att de 

inkräktade på 

integriteten. 

Patienternas åsikter 

sammanfattades i fyra 

teman; effekter och 

bieffekter av 

medicinering, 

processen av 

administrering, 

terapeutiska relationer 

samt att delge 

varandra information. 

Bra 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Inter- 

vention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Haglund, von 

Knorring & von 

Essen  

(2003) 

Sverige 

Att beskriva patienters och 

sjusköterskors upplevelser av 

tvångsmedicinering; patient- och 

sjuksköterskeuppfattningar om 

alternativ till tvångsmedicinering; 

och om patienter, enligt patienter 

och sjuksköterskor, accepterade 

tvångsmedicinering i efterhand. 

Kvalitativ metod, 

explorativ design. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer där öppna 

frågor användes. 

Studien ägde rum på 

fem slutna 

psykiatriska 

avdelningar, där 

patienter med 

humörstörningar, 

psykotiska störningar 

och personlighets-

störningar vårdades. 

11 patienter och (11 

sjuksköterskor) 

deltog i studien.  

Innehållsanalys.  Tvångsmedicinering 

väckte ett antal 

upplevelser hos 

patienter, relaterat till 

sjukdom, situation och 

läkemedel. Patienter 

nämnde alternativ till 

tvångsmedicinering.  

Bra 

Ilkiw-Lavalle & 

Grenyer 

(2003) 

Australien 

Att förstå emotionella upplevelser 

som orsakar aggressioner hos 

patienter och vilka rekommenda- 

tioner som kan ges för att minska 

frekvensen av beteendet inom den 

psykiatriska vården. Både ur 

personalens och patientens 

perspektiv. 

Kvalitativ metod. 

Designen är 

fenomenologisk 

Metoden för 

datainsamling var 

semistrukturerade 

intervjuer. 

29 patienter och (29 

personal). 

 

Innehållsanalys Personalens och 

patienternas åsikter 

skiljde sig åt när det 

gäller upplevelsen av 

vad som orsakade 

aggressioner och vad 

som kunde minska 

detta beteende. 

Bra 

Johansson, 

Skärsäter & 

Danielson  

(2006) 

Sverige 

Att beskriva sjukvårdens miljö på 

en sluten psykiatrisk avdelning. 

Kvalitativ metod. 

Etnografisk studie, data 

samlades in på en sluten 

psykiatrisk avdelning 

genom deltagande 

observation, personliga 

intervjuer och dokument. 

34 patienter blev 

inlagda under tiden 

studien pågick. Samt 

personal och 

besökare. Samtliga 

blev informerade och 

deltog i 

observationerna. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Hälso- och sjukvårds-

miljön dominerades av 

kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

Bra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Inter- 

vention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Johansson, 

Skärsäter & 

Danielsson 

(2007) 

Sverige 

Att beskriva möten i 

sjukvårdsmiljön på sluten 

psykiatrisk avdelning.  

Kvalitativ metod, 

etnografisk studie. Data 

samlades in genom 

deltagande observationer, 

informerande intervjuer 

och insamling av 

dokument. 

Studien ägde rum på 

en sluten psykiatrisk 

avdelning med 12 

bäddar. Avdelningen 

var till för patienter i 

akut fas av affektiva 

och ätstörnings 

sjukdomar.  

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Sjukvårdsmiljön på en 

sluten psykiatrisk 

avdelning erbjöd 

utrymme för möten 

mellan människor. 

Både i den 

professionella vården, 

privata möten och 

sociala evenemang.  

Medel 

Kuosmanen, 

Hätönen, 

Malkavaara, 

Kylmä & 

Välimäki  

(2007) 

Finland 

Att ta reda på om patienter 

upplevde berövande av deras 

frihet under psykiatrisk 

sjukhusvård och utforska deras 

åsikter om detta. 

Kvalitativ metod, 

explorativ design. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien ägde rum på 

två slutna akut 

psykiatriska 

avdelningar. 51 

patienter deltog i 

studien. 

Induktiv 

innehållsanalys. 

69 % upplevde att 

deras frihet berövades 

under sjukhusvården. 

De som upplevde 

detta beskrev olika 

restriktioner. 

Medel 

Meehan, 

McIntosh & 

Bergen 

(2006) 

Australien 

Att undersöka hur patienter på en 

rättspsykiatrisk avdelning 

upplever olika faktorer som leder 

till aggressivt beteende och vilka 

strategier som kan användas för 

att minska detta beteende. 

Kvalitativ metod 

användes. Intervjuer i 

fokusgrupper gjordes. 

 

27 patienter inom 

psykiatrin. 

85 % hade diagnosen 

schizofreni. 

 

Innehållsanalys. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kombination av 

patient-, personal- och 

miljömässiga faktorer 

bidrog till oroligheter 

på avdelningen. 

Författarna kom även 

fram till att sociala 

och organisatoriska 

faktorer behövs för att 

få en balans mellan 

säkerhet och effektiv 

behandling. 

Bra 

 



 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Inter- 

vention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Müller & 

Poggenpoel 

(1996) 

Sydafrika 

Att undersöka patienters 

upplevelse av interaktion med 

psykiatriska sjuksköterskor. 

 Kvalitativ metod 

användes. 

Djupintervjuer gjordes i 

två olika faser. 

13 patienter inom 

psykiatrisk vård 

(inneliggande och i 

öppenvården), både 

med engelskt och 

afrikanskt ursprung. 

I första fasen användes 

fenomenologisk 

analysmetod. 

I den andra fasen 

användes 

innehållsanalys. 

Det är viktigt med en 

främjande 

sjuksköterske-patient 

interaktion för att 

assistera patienten i 

gynnande-, 

uppehållande- och 

tillfrisknande i mental 

hälsa. 

Bra 

Olofsson & 

Norberg  

(2001) 

Sverige 

Att fördjupa förståelsen för 

respektive parts upplevelser av 

tvång, i förhållande till deras egna 

och andra parters upplevelser 

genom att jämföra upplevelser av 

psykiatriskt tvång, som berättades 

av patienter, sjuksköterskor och 

läkare. 

Kvalitativ metod, 

beskrivande och 

explorativ design. Data 

samlades in genom 

narrativa intervjuer. 

7 patienter, (7 

sjuksköterskor och 7 

läkare) deltog i 

studien och berättade 

deras upplevelser av 

samma 

tvångssituation. 

Narrativ analys. Svar 

på frågan: ” Hur tror du 

användandet av tvång 

hade kunnat förhindras 

i den faktiska 

situationen?” 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Patienterna berättade 

att de ville ha mer 

personlig kontakt med 

personalen. Samtliga 

parter ansåg att 

personliga relationer 

och kontakter var 

viktiga. 

Bra 

Wagaro, Othieno, 

Musandu& 

Karani 

(2008) 

Kenya 

Att beskriva faktorer som 

påverkar patienternas upplevelse 

av kvaliteten på den psykiatriska 

slutenvården. 

Deskriptiv 

tvärssnittstudie med 

kvalitativ och kvantitativ 

design. Metoden för 

datainsamling var 

intervjuer där man utgick 

ifrån ett frågeformulär 

med 33 olika teman. 

236 patienter inom 

den slutna 

psykiatriska vården. 

Randomiserat urval 

in i studien. 

Data analyserades med 

chi-2 test.   

Faktorer som var 

relaterade till 

patienters upplevelse 

av bra 

omhändertagande var 

den fysiska miljön och 

sjuksköterskornas 

förmåga att delge 

patienterna 

information om 

medicinering. 

Medel 

 


