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Abstrakt 

Bakgrund: För att vårdas inom sluten tvångsvård ska en allvarlig psykisk störning föreligga. 

Tvångsåtgärder fick endast ske när det förelåg risk för att patienter skadar sig själv eller andra och 

då skonsamt och med hänsyn till patienten. Tvångsåtgärder väckte starka känslor, och etiska 

dilemman var vanligt förekommande. Tvångsåtgärders inverkan på patienter över tid var oklar, 

likaså vad som är tvång och inte. Syfte: Belysa patienters erfarenheter av tvångsåtgärder inom 

psykiatrisk tvångsvård. Metod: Integrerad litteraturstudie Resultat: Tvångsåtgärder skapade olika 

upplevelser av utsatthet. Kränkning av den personliga autonomin, oförståelse och rädsla var vanliga 

reaktioner. Tvångsåtgärder tolkades olika, ibland som en nödvändig åtgärd medan andra såg det som 

en bestraffning. Faktorer som risk för att skada sig själv eller andra, positiva behandlingsresultat och 

bra bemötande från personal var faktorer som påverkade förståelsen i positiv bemärkelse. 

Maktfaktorer var av stor betydelse för relationen mellan personal och patient. Andra faktorer som 

ålder, kön, diagnos, funktionsnivå samt tidigare erfarenhet av tvångsvård hade liten betydelse på hur 

tvångsåtgärden upplevdes. De mest avgörande faktorerna för erfarenheten av tvångsåtgärder var 

delaktighet, bemötande och information. Konklusion: Tvångsåtgärder framkallade många starka 

känslor. Trots kränkning av den personliga autonomin visade många patienter förståelse för varför 

åtgärden utförts. Faktorer som ansågs påverka upplevelsen av tvångsåtgärder var delaktighet i 

vårdprocess, bemötande, information, grad av förståelse och personalens missbruk av sin makt. 

Nyckelord: litteraturstudie, omvårdnad, patienters erfarenheter, psykiatri, tvångsåtgärder 

Abstract  

Background: To be treated involuntary  a serious mental illness must exist. Coercive measures 

should only be used when there was a risk to patients injuring themselves or others and then gently 

and with respect to the patient. Compulsory actions evoked strong feelings, and ethical dilemmas 

were common.  Coercive impact on patients over time was unclear, as what is forced and not. 

Purpose: Shedding Light on patients' experiences of coercion in mental care. Method: Integrated 

literature Results: Coercive acts created different experiences of vulnerability. Violation of personal 

autonomy, lack of understanding and fear were common reactions. Coercive actions were interpreted 

differently, sometimes as a necessary measure, while others saw it as a punishment. Factors such as 

risk of harm to self or others, treatment benefit and friendly service from staff were factors that 

influenced the understanding in a positive sense. Power factors were of great significance for the 

relationship between staff and patients. Other factors such as age, gender, diagnosis, functional level 

and previous experience of involuntary treatment had little impact on how coercive mesures was 

experienced. The most crucial factors for the experience of coercive measures were participation, 

treatment and information. Conclusion: Coercive measures evoked strong feelings. Despite the 

violation of personal autonomy many patients show understanding of why the action performed. 

Factors considered to affect the experience of coercion was participation in the care process, 

treatment, information, degree of understanding and staff abuse of his power. 

Keywords: coercion, literature review, nursing, patient’s experiences, psychiatry, 
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Bakgrund 

Tvångsvård av personer med psykisk sjukdom är ett komplext område för den psykiatriska vården 

vilket ofta avspeglar sig i den offentliga debatten där psykiatrisk vård ofta är föremål för kritik för 

sitt användande av tvång. Extra uppmärksammat blir frågan då personer med allvarlig psykisk 

störning begår uppmärksammade brott (Kjellin, Östman & Östman, 2008).  

Lagar som reglerar psykiatrisk tvångsvård finns i alla västerländska länder. Det finns dock stora 

skillnader hur tvångsvården bedrivs både på nationell och regional nivå. (Kjellin et al., 2008). 

Lagstiftningen i de nordiska länderna skiljer sig inte mycket mellan varandra (Høyer et al., 2002).  

Lagarna för reglering av tvångsvård i Sverige har utvecklats över tiden till den lagstiftning vi har 

idag.  År 1992 kom de två lagarna som reglerar dagens psykiatriska tvångsvård. Den psykiatriska 

vården för allmänheten regleras av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV) som reglerar vården av patienter dömda till psykiatrisk vård efter att 

begått ett brott. (Tännsjö, 2002). Sedan 1991 har antalet patienter som vårdas enligt LPT stadigt 

sjunkit medan patienter som vårdas enligt LRV varit förhållandevis konstant. Den senaste 

inventeringen som var år 2008 visade att sammanlagt tvångsvårdades 1772 personer. De var 

fördelade på 904 personer enligt LPT och 868 enligt LRV (Socialstyrelsen, 2008).           

För att tvångsvård enligt LPT skall vara aktuell krävs att samtliga av följande förutsättningar är 

uppfyllda: Patienten skall lida av en allvarlig psykisk störning, patienten skall på grund av sitt 

psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk 

vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en 

sjukvårdinrättning för heldygnsvård. Patienten skall motsätta sig vården eller till följd av sitt 

psykiska tillstånd uppenbart sakna förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande Med 

allvarlig psykisk störning menas i korthet tillstånd av varierande psykotisk karaktär, tillstånd med 

störd verklighetsuppfattning och med något av symtomen: förvirring, tankestörningar, 

hallucinationer och/eller vanföreställningar (SFS, 1991:1128 ; Valimaki, Taipale & Kaltiala-Heino, 

2001)  

Lagstiftningen som reglerar tvångsvården bygger på ett antagande om att den ofrivilliga vården 

kommer att vara till nytta för patienten även om de positiva fördelarna inte alltid infinner sig vid 

aktuell tidpunkt för tvångsvården och att patienten inte samtycker till behandling. Det kan motivera 

paternalistiska interventioner, det vill säga välmenande ingrepp i en persons självbestämmanderätt. 

Paternalism kan delas upp i generell paternalism som sker enskilt mot en person och görs av intresse 

för personens bästa och social paternalism som innebär att åtgärden görs i andras intressen. Det kan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%B8yer%20G%22%5BAuthor%5D
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vara motiverat när patienter med allvarig psykisk störning bedöms vara farlig för andra. Antagandet 

att behandlingen kommer att leda till kliniska eller sociala fördelar är huvudargument för det etiska 

ställningstagandet (Høyer el al., 2002; Priebe el al., 2011). 

Den psykiatriska vården har som målsättning att så långt som möjligt ges på frivillig grund och 

tvångsåtgärder får användas endast om patienten inte genom en individuellt anpassad information 

kan förmås att frivilligt medverka till vård. Beslut om tvångsåtgärd kan bara tas av läkare. 

Tvångsåtgärder får heller inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt och om 

mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas. Tvångsåtgärder skall utövas så skonsamt 

som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten (Björkdahl, Heilig, Palmstierna & 

Hansebo, 2007; Kjellin et al., 2008; SFS, 1991:1128 ; SFS, 1991:1129).  

Inom psykiatriska vården finns ett antal tvångsåtgärder som personal kan använda sig av under vissa 

förhållanden. De tvångsåtgärder som får användas inom psykiatrin är bältesläggning, avskiljning 

och tvångsmedicinering. Bältesläggning får endast ske då det föreligger omedelbar fara att patienten 

skadar sig själv eller andra. Användningen av tvångsåtgärden är dock förenat med risk för fysisk 

skada för både patienter och personal och har i vissa fall orsakat dödsfall bland patienterna. 

Avskiljning är en tvångsåtgärd som innebär att en patient isoleras ensam i ett kalt rum. I Sverige får 

sjuksköterskor ge patienten medicinsk behandling utan medgivande under en tvångsintagning efter 

läkares ordination (Björkdahl et al., 2007; Lay, Nordt & Rössler, 2011; Tännsjö, 2002 s.149).  

Tvångsmedicinering är ifrågasätt främst av två anledningar. Dels beroende på om åtgärden har 

någon verkan. Orsaken bakom psykisk sjukdom är inte alltid känd. Därför är det en omtvistad fråga i 

vilken mån medicinering botar psykiska sjukdomar eller gör symtomen på psykisk sjukdom mindre 

allvarliga. Sedan har medicinering för psykisk sjukdom ifrågasatts av det skälet att den kan vara 

alltför verksam i det att den förändrar personligheten hos den personen som lider av sjukdomen. Om 

en sådan medicinering som förändrar patientens personlighet sätts in med tvång, kan det innebära 

övervåld mot patienten (Tännsjö, 2002 s.162-164). Majoriteten av de patienter som har erfarenhet av 

tvångsmedicinering är äldre än 30 år och har oftast med diagnosen bipolär, schizofreni eller andra 

psykotiska sjukdomar, de flesta har även blivit ofrivilligt inlagda vid en psykiatrisk klinik (Jarrett, 

Bowers & Simpson, 2008). 

Vårdpersonalen kan ställas inför situationer då de tvingas genomföra tvångshandlingar som de 

upplever som oetiska och egentligen inte vill utföra (Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilp & 

Välimäki 2004). De upplevde ofta uppleva etiska dilemman när de ska försöka upprätthålla en 

förtroendefull relation med patienter då de samtidigt blir tvungna att använda sig av tvångsåtgärder. 

Handlingarna rättfärdigas dock genom att hävda att tvångsåtgärderna är för patientens bästa. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lay%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nordt%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%B6ssler%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lind%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15255910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaltiala-Heino%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15255910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suominen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15255910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15255910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=V%C3%A4lim%C3%A4ki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15255910
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Vårdpersonalen har svårt att se andra alternativ till påtvingad medicinering, personal tycks fokusera 

mer på de positiva effekterna av läkemedel som ger i en förbättring av patientens hälsa. Personalen 

kan ändå uppleva svårighet att agera emot patientens vilja vid tvångsåtgärder då risken att förstöra 

en förtroendefull relation finns. (Lützen, 1998).  

Den danske filosofen K. E Lögstrup (Lögstrup, 1994 s. 53-59) hävdar att det i alla förhållanden 

mellan människor finns outtalade krav. Dessa krav skiljer sig från eventuellt uttalade krav och det är 

upp till varje individ att tolka dessa krav och agera efter dessa för att tjäna sina medmänniskor. Att 

enbart handla efter vad en medmänniska förväntar och önskar sig för att få en konfliktfri relation 

anser Lögstrup vara ansvarlöst. Utmaningen i relationer är att försöka veta bättre än den andra vet 

själv vad som är bäst för honom. Förhållningssättet får inte blandas ihop med en vilja att göra om 

människor för egen vinnings skull. Lögstrup anser att det inte finns någonting som ger en person rätt 

att göra sig till herre över någon annans individualitet eller vilja, varken välmening eller ens egen 

insikt om vad den andre är bäst betjänt av. Inte heller storleken på de olyckor man därigenom skulle 

avvärja motiverar ett övergrepp mot individens egen vilja. 

Det professionella vårdandet utgår från att vårdaren ger utan att förvänta sig att få någonting 

tillbaka. En stående inbjudan som säger att ”Du är välkommen, här är jag och när Du är beredd 

finns jag här för Dig, och jag överger inte Dig. Trots vad Du gjort vill jag göra gott för Dig” 

(Sjögren, 2008 s. 33) ska förmedlas. Samtidigt har kravet från samhället ökat de senaste årtiondena 

på att rättpsykiatri och kriminalvård ska ta större ansvar för samhällsskyddsaspekten av vården och 

hindra att vårdade patienter återfaller i allvarlig brottslighet. År 2000 hade 30-40% av patienter med 

diagnosen schizofreni dömts för våldsbrott inom fyra år efter utskrivning (Sjögren, 2008 s. 210,211). 

En vanlig uppfattning bland vårdtagare inom psykiatrisk vård är att det finns ett stort avstånd mellan 

personal och patienter på vårdavdelningen och att vårdkulturen ofta har regler och gränser som 

patienterna behövde lära sig. Att vara patient innebär att förvandlas från en unik individ till en del av 

ett kollektiv där ens identitet är nära förknippad med ett beteende. Behandlingen är kollektivt 

inriktad och fokuserar främst på att förändra patienternas beteende. En del av en sådan kollektiv 

behandling, är användning av tvång eller hot om våld som är ett vanligt sätt att tvinga en patient att 

agera som personalen vill, ett annat syfte är att upprätthålla ordningen på vårdavdelningen. Ofta ges 

mediciner istället för mänsklig kontakt, och när medicinering ordinerades är det ofta på fel grund 

och i orimliga doser (Lilja & Hellzén, 2008; Sjöström, 2006).  

Inom den psykiatriska vården anses medicinering vara en nödvändig och beprövad åtgärd i 

behandling av varaktiga psykiska störningar. Dålig compliance är ofta relaterad till snabbare återfall 

av sjukdom. Detta kan i sin tur leda till olika förluster och hämningar bland annat förlust av sociala 
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nätverk, isolering. Även olika kognitiva störningar är vanliga som påverkar uppmärksamhet, 

koncentration, beslutsförmåga och minne. De patientgrupper inom psykiatrin som främst har dessa 

funktionsnedsättningar är patienter med bipolär sjukdom och schizofreni. Dessa faktorer utgör risker 

som kan leda till att individen blir farlig för sig själv eller andra. Det är dessa risker som utgör de 

juridiska och etiska grunderna för att tvinga människor till medicinering (Depp et al., 2012; Jarrett et 

al., 2008).  

En annan syn som rättfärdigar tvångsåtgärder kan vara i fall där patienten inte har egen möjlighet att 

fatta egna beslut på grund sänkt sinnesnärvaro. Då är det rimligt att tror att de flesta människor 

önskar få adekvat medicinsk vård. Behandlingsåtgärden kan därför anses vara ett det beslut som 

individen själv valt om han eller hon varit vid sina sinnens fulla bruk (Sjöstrand & Helgesson, 2008) 

Även om tvång används mycket inom psykiatrin, både i fråga om ofrivilliga sjukhusvistelser och 

påtvingande behandlingsinsatser är lite känt om effekterna av tvång.  En av anledningarna till att vi 

saknar empirisk kunskap om effekterna av tvång, är att begreppet tvång är dåligt definierade. Dock 

anses tvång av många vara potentiellt skadligt och ha allvarliga negativa effekter. ( Høyer 2008; 

Høyer et al., 2002).  

Egna erfarenheter av tvångsåtgärder är att de skapar starka känslor både hos patienter och personal. 

Genom att undersöka patienters erfarenheter av tvångsåtgärder erhålls en bättre insyn i patienternas 

perspektiv. Med den kunskapen är förhoppningen att vi kan anpassa vårt sätt att arbeta så 

patienternas känsla av tvång och övergrepp kan minska. 

Syfte 

Belysa patienters erfarenheter av tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård. 

Metod 

Metoden är inspirerad av The integrative review: updated methodology (Whittemore & Knafl, 

2005). Det möjliggör syntetisering av studier gjorda med från olika metoder. En integrerad 

granskning är en granskningsmetod som sammanfattar tidigare empirisk eller teoretisk litteratur för 

att ge en mer heltäckande förståelse av ett visst fenomen eller hälsoproblem. Det som har granskats 

är människors känslor, upplevelser och erfarenheter.  

Litteraturen utgör underlaget för studien och redovisade data bygger på vetenskapliga tidskrifter 

eller rapporter. Vår ambition har varit att finna och inkludera all relevant forskning inom ett angivet 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Whittemore%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Knafl%20K%22%5BAuthor%5D
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område. Antalet studier som kom att inkluderas i studien styrdes av hur mycket vi hittade, men även 

på de krav vi ställde på de studier som ska inkluderas (jmf Whittemore & Knafl, 2005). 

 Det är viktigt att gå systematiskt till väga och att kritiskt värdera studierna. Ett trovärdigt 

systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkningen och sammanställningen av bevisen på ett 

konsekvent och opartiskt sätt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83).  

Den insamlade informationen diskuterades och granskades noggrant av författarna utifrån en 

granskningsmall baserad på Statens beredning för medicinsk utvärdering nr 4 (1999, s. 16-17)(se 

bilaga 1). 

Litteratursökning 

Innan studien påbörjades diskuterades alternativa sökord som var relevanta för ämnet. Avsikten var 

att undersöka patienters erfarenheter av tvångsåtgärder inom psykiatrin i de nordiska länderna. För 

att få fram relevant information användes Karolinska Institutets MeSH sökverktyg. (Jmf Polit & 

Beck 2008 s.114-115) Det utmynnade i sökorden Psychia* som användes för att få fram alla 

aspekter på MeSH-termen psychiatry. Övriga MeSH-termer som användes var, Attitude och 

Coercion För att optimera sökningen användes även sökorden Patient experience och Compulsory 

som fritext eftersom enbart MeSH-termerna inte gav ett tillfredställande resultat. Till sist 

kombinerades de sökorden Sverige, Norge Finland, Danmark, Island för att få fram vetenskapliga 

artiklar ifrån de Nordiska länderna. Artikelsökningen som sedan genomfördes gav en indikation om 

hur mycket aktuell vetenskaplig forskning som fanns att tillgå. De vetenskapliga databaser som 

använts vid litteratursökning var databaserna: Cinahl/Ebsco Host och Medline/PubMed samt 

PsycINFO. Sökorden kombinerades i de olika databaserna med den Booleska sökoperatorn ”AND”, 

samt ”OR”, (se ”Tabell 1) I databasen Cinahl användes begränsningen ”exclude medline records” 

för att exkludera artiklar som redan redovisats i Medline/PubMed. För att bredda sökningen gjordes 

en manuell sökning i de funna vetenskapliga artiklarnas referenslistor och på publiceringar från 

författare som funnits genom sökningen i databaser (Whittemore & Knafl, 2005: Polit & Beck, 2008 

s. 670 ). 
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Tabell 1. Databassökning. Kombination av sökord samt antal träffar i de aktuella databaserna. 

Begränsningar: Engelska, Publicerad mellan 1992-2011.  

Sökord Cinahl Pubmed  Psycinfo Totalt 

lästa 

abstrakt 

Utvalda 

Artiklar 

Psychia* and Patient experience 

and Coercion and (Sweden or 

Norway or Denmark or Finland or 

Iceland) 

2 (2) 11(7) 25 (6) 38 15 

Psychia* and Patient experience 

and Compulsory and (Sweden or 

Norway or Denmark or Finland or 

Iceland) 

0 (0) 5 (0) 8 (0)           13 0 

Psychia* and Attitude and 

Coercion and (Sweden or Norway 

or Denmark or Finland or Iceland) 

0 (0) 22(10) 29 (3) 51 13 

Psychia* and Attitude and 

Compulsory and (Sweden or 

Norway or Denmark or Finland or 

Iceland) 

0 (0) 9 (2) 15(0) 24 2 

Summa: 2 (2) 47 (19) 77 (9) 126 30 

(  ) visar antal utvalda artiklar som uppfyllde kriterierna för fortsatt granskning från respektive 

sökning.  

Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för de kvalitativa och kvantitativa artiklar som undersökts var att patienterna 

skulle ha vårdats enligt LPT, LRV eller motsvarande tvångslagstiftning i Norden. De inkluderade 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade mellan 1:a januari 1992 till 31 

december 2011. Artiklarna skulle belysa patienters erfarenheter av tvångsåtgärder vid psykiatrisk 

tvångsvård och studien skulle vara förlagd i norden. (jmf. Whittemore & Knafl, 2005) Bedömning 

utav artiklarna utfördes med granskningsmall SBU/SSF se (bilaga 1) och avsikten har varit att 

inkludera artiklar som bedömts uppfylla kriterierna for medelhög till hög kvalitet.  
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För att sortera bort fakta som bedömdes vara av låg kvalitet eller inte svara på studiens syfte 

användes följande exklusionskriterier: Artiklar som inte tydligt skiljer på tvångsvårdade och 

frivilligt vårdade patienter i urvalet. Studier publicerade på annat språk än engelska, review artiklar, 

ofullständiga abstract samt artiklar bedömda till låg kvalitet enligt granskningsmall SBU/SSF 

(bilaga 1) (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). Artiklar som saknade ett acceptabelt etiskt resonemang 

exkluderades även ur studien (jmf Polit & Beck, 2008 s. 167-191). 

Bearbetning 

Utifrån sökningskriterierna i de olika databaserna lästes 126 rubriker och abstract för att välja ut de 

artiklar som uppfyllde kraven för en fortsatt granskning. Efter en första bedömning gick 30 artiklar 

vidare för fortsatt granskning. De 96 artiklar som föll bort i fas 1 överensstämde inte med studiens 

syfte, var dubbletter, review-artklar eller hade ofullständiga abstract. 

För att försöka få fram ytterligare artiklar till studien lästes de inkluderade artiklarnas referenslisor 

samt kompletterande manuella sökningar, vilket resulterade ytterligare 7 artiklar. Det totala antalet 

artiklar som gick vidare till granskning blev därmed 37 stycken. Dessa 37 artiklar granskades enskilt 

utifrån SBU´s granskningsmall (se Bilaga 1) då det var gjort jämfördes och diskuterades 

granskningarna.  

Artiklarnas vetenskaplighet diskuterades utifrån granskningsmallen och bedömdes utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplighet (I), medelhög kvalité (II) eller låg kvalité (III) enligt SBU/SSF 

(1999). 

Av de 37 granskade artiklarna i studien exkluderades 20 stycken (Se bilaga 2) då de inte uppfyllde 

urvalskriterierna eller bedömts vara av låg kvalitet enligt SBU´s granskningsmall (se Bilaga 1). 

Totalt bedömdes 16 artiklar (se bilaga 2) vara relevanta för studien och uppfylla de vetenskapliga 

kraven för studien enligt granskningsmallen. Av de 16 inkluderade studierna var 8 artiklar med 

skriven med kvantitativ metodik samt 8 med kvalitativ metod. 

Analys 

Syftet med analysen av kvalitativa och kvantitativa data är att organisera och strukturera för att 

lättare kunna tolka den insamlade informationen (Polit & Beck, 2008, s. 671). Dataanalys innebär att 

data struktureras, kodas och temaseras för att sedan sammanställas till en gemensam och integrerad 

slutsats om forskningen problemet (Whittemore & Knafl, 2005).  

För att värdera studiernas bevisvärde krävs det kunskaper i olika vetenskapliga 

undersökningsmetoder. Den undersöknings metod som används påverkar bedömningen av den 

vetenskapliga kvaliteten i de studier som granskats. Det som granskas är undersökningsgruppens 
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storlek, de mätinstrument som använts och studiens resultatmått. Detta dokumenteras sedan i ett 

protokoll eller analys schema. Granskningen får ett större bevisvärde om den utförs av två 

oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. Resultatet av granskning, sortering och 

kvalitetsbedömning redovisas i tabellform (Polit & Beck, 2008 s. 673; Willman, et al., 2006, s. 83). I 

en integrerad litteraturstudie jämförs insamlad data steg för steg så att liknande data temaseras och 

grupperas tillsammans. Därefter jämförs de kodade temaer ytterligare i en analys och syntes process. 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

Analysarbetet inleddes med att båda författarna gjorde en noggrann genomläsning av valda artiklar 

med fokus på text som belyste olika patienters erfarenheter av tvångsåtgärder. Meningsenheter som 

valts ut översattes och kondenserades i ett dokument (se exempel i tabell 2). Då all data var 

kondenserad sorterades den in under teman och subsubteman som gemensamt diskuterats fram. 

Teman redovisas som rubriker i resultatet. Subteman redovisas integrerat i resultattexten. De teman 

och subteman som använts i resultatet redovisas i tabell 3. 

Vi har valt att presenterat resultatet genom att i början av varje del sammanfatta resultatet med egna 

ord. För att särskilja det stycket från övrigt resultat används kursiv stil.  

Tabell 2. Exempel från analys 

Iversen, Høyer, Sexton & Grønli (2002) Perceived coercion among patients admitted to acute wards 

in Norway.  

Meningsenhet Översatt till 

svenska 

Kondensering Subtema Tema 

The 

amount of 

coercion 

experienced 

during admission 

was 

not significantly 

related to site, 

gender, age, 

diagnosis, 

earlier 

commitment, 

GAF or BPRS.  

Mängden av 

tvång upplevt 

under 

intagningen 

var 

inte relaterad 

till, kön, ålder, 

diagnos, 

tidigare 

åtagande, GAF 

eller BPRS. 

 

Mängden av 

tvång upplevd 

under 

intagningen var 

inte relaterad 

till, kön, ålder, 

diagnos, 

tidigare 

vårderfarenhet 

eller bedömd 

funktionsnivå. 

 

Sociodemografiska 

faktorer och 

diagnos 

Faktorer som 

påverkar 

upplevelsen av 

tvångsåtgärder  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sexton%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gr%C3%B8nli%20OK%22%5BAuthor%5D
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Tabell 3. Teman och Subteman 

Tema Subtema 

Upplevelser av utsatthet 

 

Tvångsåtgärders påverkan på patienter. 

Att finna sig i tvångsåtgärder 

 

Förståelse för att tvångsåtgärder utförs 

Villkorad förståelse för tvångsåtgärder 

Hur sjukdomen påverkas av tvångsåtgärder 

Relation till personalen – en relation präglad av makt 

Känsla av att vara utsatt för maktutövning från personal 

Möjlighet att påverka sin vård 

Personalen bryr sig inte om patienten 

Faktorer som påverkar upplevelsen av tvångsåtgärder  

 

Information 

Patientens sjukdomsinsikt 

Sociodemografiska faktorer och diagnos 

 

Etisk granskning 

Innan en studie påbörjas bör etiska överväganden ses över. Etiska övervägande är speciellt viktig 

inom omvårdnadsforskning där forskningen bedrivs på människor (Polit & Beck, 2008 s.167). 

Etiska överväganden bör finnas med i urvalet och i presentationen av resultatet i studien. Andra 

viktiga aspekter är redovisning av alla artiklar som ingår i studien samt presentation av resultatet 

både artiklar som stödjer och inte stödjer den hypotes/frågeställning man har (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). Artiklar som inte är etiskt granskade eller inte har ett acceptabelt etiskt 

resonemang har exkluderats i vår studie. 
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Resultat 

Upplevelser av utsatthet 

Att vårdas på psykiatrisk klinik under tvångsvård innebär ibland att ens rättigheter ifrågasätts och 

möjlighet att påverka sin egen behandling begränsas. Det kan innebära att tvångsåtgärder av olika 

slag som tvångsinjektioner, avskiljning och bältesläggning utförs utan att patienten själv godkänt 

åtgärden. Åtgärderna framkallar många olika känslor. Mestadels negativa såsom osäkerhet, rädsla, 

oförståelse, förnedring och kränkning av integritet och autonomi. De negativa känslorna kring 

tvångsåtgärden kan förstärkas av att inte veta varför man utsätts för åtgärden och brist på 

information kring eventuell medicinering samt för mycket personal som deltar i åtgärdens 

utförande.  

Att patienter inom psykiatrisk tvångsvård upplever sig varit utsatt för tvångsåtgärder är vanligt. 

Ungefär hälften av patienterna upplever att de utsatts för tvångsåtgärder eller förnedring under sin 

vårdperiod (Johnsen, Øysæd, Børnes, Moe & Haavik, 2007; Sørgaard, 2007). Genom tvångsåtgärder 

som avskiljning, bältesläggning och tvångsmedicinering, per os eller via injektion kan patienter 

känna att deras personliga autonomi och integritet kräkts (Hem, Nortvedt & Heggen, 2008; 

Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007; Olofsson & Norberg, 2001).  

Tvångsmedicinering kan ske både genom att tvingas svälja tabletter och injektioner. Vid jämförelse 

är injektioner mot sin vilja mer behäftat med dramatik och oförståelse. Det förekommer att patienter 

hotas med tvångsåtgärder om medicinering inte sker frivilligt. Det gör att patienter ifrågasätter 

frivilligheten då valet gjorts under hot om tvång. Åtgärder som sker under tvång kan även framkalla 

rädsla hos patienterna, bland annat för medicinen som kan uppfattas som giftig. Känslan av rädsla 

förstärks av att många personer är inblandad i tvångsåtgärden. Det kan leda till att personalen 

använder mer fysiskt tvång (Olofsson & Norberg, 2001; Svensson, 1996). Svensson, (1996) tar även 

upp att fysiska begränsningar som att tvingas ligga stilla i bälte kan upplevas som jobbigt när man är 

orolig och vill röra på sig och att det finns patienter som upplever bältesläggningen som en 

bestraffningsåtgärd, samtidigt som det förkommer att patienter vill bli lagda i bälte. 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Johnsen%2C+Leif%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Johnsen%2C+Leif%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28B%C3%B8rnes%2C+Katrine%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28B%C3%B8rnes%2C+Katrine%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Haavik%2C+Jan%29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%B8rgaard%20KW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hem%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nortvedt%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heggen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuosmanen%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuosmanen%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malkavaara%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kylm%C3%A4%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%A4lim%C3%A4ki%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
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Att finna sig i tvångsåtgärder 

Erfarenheter av tvångsåtgärden tolkas olika, ibland som en bestraffningsåtgärd medans för andra 

patienter som något nödvändigt. Trots de många negativa aspekter som är förenade med 

tvångsåtgärder har en stor del av patienterna en förståelse för varför åtgärden utförs. Åtgärderna 

kan vara motiverade när det föreligger en risk för självskada eller för att begränsa patienten i akuta 

vårdepisoder, eller när det föreligger en risk att deras familj kan åsamkas skada. Några patienter 

höll med i efterhand om att tvångsmedicinering varit nödvändig då de upplevt positiva resultat utav 

medicinering, andra patienter hade utebliven effekt och var mer negativ till åtgärden. Det som i 

huvudsak var avgörande för förståelsen för tvångsåtgärdens utförande var att patienten upplevde att 

åtgärden utfördes med deras bästa i åtanke.  

Ungefär 70 % av patienter med erfarenhet av tvångsvård ansåg att det var rätt att behandla 

människor under tvång (Wallsten, Östman, Sjöberg  & Kjellin, 2008). I en svensk intervjustudie där 

elva patienter som alla under psykotiskt tillstånd tvångsmedicinerats så accepterade fyra av 

patienterna tvångsåtgärden i efterhand  De som inte accepterat åtgärden i efterhand ansåg att de inte 

blivit hjälpa av medicinen (Haglund, et al., 2003). En vanlig uppfattning är att tvångsåtgärder bara är 

motiverat vid akuta tillfällen som då det finns risk för att de själva eller någon i deras familj skulle 

råkar illa ut. (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Att ligga fastspänd i 

bältessäng upplevs inte som så dramatiskt för många patienter. De kan ha stor förståelse för att 

åtgärden kan vara nödvändig även fast personalen använder bältesläggning på grund av egen rädsla, 

personalbrist eller för att få mer tid till andra patienter.(Svensson, 1996). Deras uppfattning om 

syftet med tvång är att det främst används för att skydda och hjälpa dem. Många upplever dock 

tvångsåtgärder som negativt och har svårt att förstå varför de inte får bestämma över sig själv 

(Olofsson & Norberg, 2001).  

Att upplevt sig blivit utsatt för tvångsåtgärder påverkar inte patienternas egen uppfattning om de 

blivit förbättrade eller försämrade i sin sjukdom efter vårdtidens slut.  Det som påverkar 

uppfattningen är diagnos, symtom, funktionsnivå, samt tillgång till en kontaktperson och ett bra 

bemötande ifrån personal (Wallsten, Kjellin & Lindström, 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sj%C3%B6berg%20RL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haglund%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lindstr%C3%B6m%20L%22%5BAuthor%5D


12 

 

 

Relation till personalen – En relation präglad av makt.  

Patienters syn på personalens förhållningsätt gentemot patienter utsatta för tvångsåtgärder 

varierar. Det förkommer att tvångsåtgärder upplevs ske i förebyggande syfte, men också som en ren 

bestraffnings åtgärd. En del patienter upplever att personal tycker om att använda tvångsåtgärder 

och att få utöva sin makt. Patienters möjlighet att påverka personalen var liten då tvångsåtgärderna 

utfördes oavsett om patienten var samarbetsvillig eller ej. 

 

Patienter anser att tvångsåtgärder kan var ett sätt för personalen att utöva sin makt (Kuosmanen, et 

al., 2007). Patienterna upplever att de blir bestraffade med tvångsåtgärder om de inte gör som 

personalen önskar (Olofsson & Norberg, 2001).Det finns patienter som upplever att personal tycker 

om att använda tvång mot dem och tvångsvård och tvångsinjektioner beskrevs som ett straff och 

åtgärderna jämförs med det som skedde i Nazi-Tyskland och forna Östeuropa. (Olofsson & 

Jacobsson, 2001) 

En uppfattning bland patienterna är att det inte var lönt att protestera mot tvångsinjektioner eftersom 

personalen bara gör sin plikt (Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienterna kände att personalen inte 

respekterade dem och att man valde att tvångsmedicinerna istället för att ta tid och lyssna på dem 

(Olofsson & Norberg, 2001). Patienterna ansåg att tvångsåtgärder användes i förebyggande syfte för 

att upprätthålla ordningen på avdelningen, och ofta för att underlätta för och skydda personalen 

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

Faktorer som påverkar upplevelsen av tvångsåtgärder  

Ålder, kön, diagnos, funktionsnivå samt tidigare erfarenhet av tvångsvård har liten betydelse för hur 

tvångsåtgärderna upplevs. Tvångsvårdade patienter har i mycket större utsträckning erfarenheter av 

tvångsåtgärder i jämförelse med frivilligt vårdade. Vilket land i Norden man bor i har viss betydelse 

för hur man uppfattar nivån av tvång, däremot skiljer sig vårdinrättningarna mindre åt på nationell 

nivå gällande brukande av tvång. Den mest avgörande faktorn för hur tvångsåtgärden upplevs är 

informationsöverföringen mellan personal och patient. 

Vad som upplevs som tvångsåtgärder varierar och överensstämmer inte alltid med lagens definition. 

Den gemensamma nämnaren för vad en patient upplever som tvångsåtgärd är en inskränkning i 

personens autonomi (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

 Bristande delaktighet i vårdprocess och negativa påtryckningar har stor påverkan på hur 

tvångsåtgärden upplevs (Iversen, Høyer, Sexton & Grønli, 2002). I två svenska studier från 2001 tar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sexton%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gr%C3%B8nli%20OK%22%5BAuthor%5D


13 

 

patienterna upp att det saknar information om varför de behandlas med tvångsåtgärder, vilka 

rättigheter de har samt att de fått bristfälliga svar på sina frågor (Olofsson & Norberg, 2001; 

Olofsson & Jacobsson, 2001). Brist på information innan och under en tvångsåtgärd samt att det är 

för mycket personal kring åtgärdens utövande kan skapa mer aggression hos patienterna (Johansson 

& Lundman, 2002). Patienter anser att tvångsåtgärder kan undvikas genom att personalen har mer 

kontakt med dem, ger mer förklaring av hälsotillståndet och mer information om deras medicinering 

(Haglund, et al., 2003; Olofsson & Jacobsson, 2001). Om patienterna har en känsla av att personalen 

tar ansvar för deras bästa så litar de även på att tvångsåtgärder som utförs mot dem görs för att 

förhindra att de ska skada sig själva (Enarsson, Sandman & Hellzén, 2011).  

Det finns skillnader i hur patienter upplever tvång vid antagning i de olika Nordiska länderna 

(Kjellin, Høyer, Engberg, Kaltiala-Heino & Sigurjónsdóttir, 2006) Även om Norge är det nordiska 

land där patienterna upplever minst tvångsåtgärder (Kjellin, et al., 2004). I respektive land finns 

däremot inga signifikanta skillnader mellan hur patienter uppfattade tvång mellan vårdinrättningar 

med ett undantag. I Sverige uppfattade patienterna att nivån av tvång var relativt låg. En svensk 

vårdinrättning skilde sig signifikant från övriga då patienterna där uppfattande nivån av tvång som 

hög (Kjellin, et al., 2004). 

Upplevt tvång under intagning är inte relaterad till, kön, ålder, diagnos, tidigare åtagande eller 

bedömd funktionsnivå (Iversen, et al., 2002). Faktorerna kön, ålder och diagnos har ingen påverkan 

på hur patienterna upplever tvångsåtgärder. Men patienter med bedömd hög funktionsnivå (GAF) 

uppfattade att de blivit utsatt för mindre tvång (Kjellin, et al., 2004). Tvångsvårdande patienter 

upplevde mer tvång i form av avskiljning, begränsning av möjlighet att röra sig och 

tvångsmedicinering jämfört med frivilligt vårdande patienter (Iversen, et al., 2007). Att frivilligt sökt 

vård för att senare konverteras till tvångsvård påverkar inte hur tvångsåtgärder upplevs. (Poulsen, 

1999). 

Diskussion 

I vårt resultat har det framkommit av tvångsåtgärder orsakar upplevelser av utsatthet. Kränkning av 

den personliga autonomin, oförståelse och rädsla är vanliga reaktioner på åtgärden. Hur 

patienterna tolkar tvångsåtgärderna varierar, ibland som en nödvändig åtgärd men en del ser det 

som en bestraffning. Förståelsen till varför tvångsåtgärder utförs beror på olika faktorer som risk 

för att skada sig själv eller andra samt behandlingsresultat och bemötande från personal. Resultatet 

visar även att maktfaktorer påverkar relationen mellan personal och patient. Att inte lyssna, visa 

brist på respekt och missbruka tvångsåtgärder påverkar graden av kränkning vid tvångsåtgärders 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olofsson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johansson%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lundman%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haglund%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ivar%20Iversen%20K%22%5BAuthor%5D
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utförande. Andra faktorer som ålder, kön, diagnos, funktionsnivå samt tidigare erfarenhet av 

tvångsvård har liten betydelse på hur tvångsåtgärden upplevs. De mest avgörande faktorerna för 

erfarenheten av tvångsåtgärder var delaktighet i vårdprocess, bemötande och information. 

Metoddiskussion 

Valet att undersöka patienters erfarenheter av tvångsåtgärder genom litteraturgranskning gjordes 

eftersom det finns stort behov av att belysa frågan. Studien begränsades till undersökningar från 

Norden eftersom det var den avgränsningen som gav en mest enhetlig grupp där det fanns tillräckligt 

med forskning för att sammanställa ett resultat. Faktorer som skillnad i lagstiftning, människosyn, 

kultur och religion kan påverka hur personer erfar upplevelser. Samtidigt har begränsning medfört 

att resultatet är byggt på 16 stycken artiklar, vilket kan vara en svaghet i studien. I början av studien 

var vår ambition att enbart inkludera kvalitativa studier. Då vi valt att exkludera studier gjorda 

utanför Norden såg vi att utbudet av kvalitativa var för litet, därför valde vi att även inkludera 

kvantitativa.  

För att stärka trovärdigheten i studien har vi jämfört vårt resultatet med annan forskning i 

diskussionen. 

Alla delar i uppsatsen har gjorts av författarna gemensamt. Valen av teman och subteman har gjort 

tillsammans med våra handledare. Det ansvar vi stärker studiens kvalitet.  

Vad som är tvång inom tvångsvården har under studiens gång visat sig vara en gråzon. Det lagen och 

personal anser vara tvångsåtgärder stämmer inte alltid överens med patienternas åsikt. Vi valde att 

undersöka de åtgärder som LRV och LPT ger stöd för, det vill säga tvångsmedicinering, 

bältesläggning och avskiljning. Valet gjordes för att få en tydlig avgränsning för vad som skulle 

undersökas men gör att studien inte redovisar många erfarenheter som patienter uttryckt spelat en 

stor roll i deras liv.  

LPT och LRV som är de lagar i Sverige för psykiatrisk tvångsvård som gäller nu kom 1992-01-01. 

Den tidigare lagen hade andra riktlinjer för vad vårdgivare hade för rättigheter att utöva tvång mot 

patienter. Därför har vi valt att bara inkludera studier som är gjorda efter 1992. 

Resultatdiskussion 

I temat upplevelser av utsatthet framkom det att tvångsåtgärder kränker patienters personliga 

autonomi och integritet. Detta styrks av Newton-Howes & Mullen (2011). Men de fann även att det 

förekom att patienter hade positiva erfarenheter av tvångsvård men att de var vanligast efter 

vårdtidens slut.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton-Howes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
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Enligt Greenberg, Moore-Duncan & Herron (1996) ansåg något mer än hälften av de tillfrågade 

patienterna i efterhand att det var rätt att ha blivit tvingad till medicinering. Ungefär hälften ansåg att 

de skulle vara mer benägna att ta medicin frivilligt i framtiden. I samma tema framkom det att 

åtgärder som sker under tvång kan framkalla starka känslor som, rädsla, maktlöshet, utsatthet hos 

många patienter. Enligt Naber, Kircher & Hesse (1996) är rädsla och maktlöshet de dominerande 

känslorna vid tvångsåtgärder. Greenberg et al., (1996) fann att ilska var den vanligaste känslan, följd 

av hjälplöshet, rädsla, lättnad och skam.  

I resultatet framgår det att tvångsmedicinering sker både genom att tvingas ta injektioner eller svälja 

tabletter. Vid jämförelse upplevs injektioner mer påtvingande och dramatiskt än att svälja tabletter. 

Detta bekräftas av Patel, de Zoysa, Bernadt, Bindman & David (2010) De fann även att det som 

påverkar upplevelsen är det egna inflytandet, det vill säga valet att själv ta sin medicinering istället 

för att någon annan administrerar den. Greenberg et al., (1996) fann i en intervjustudie på patienter 

som tvångsmedicinerats att hälften av dem erhållit tvångsinjektioner medans den resterande hälften 

hade accepterat oral medicinering under tvång. De vanligaste erfarenheterna av 

tvångsmedicineringen var rädsla för biverkningar, att bli beroende och känslan av maktlöshet. I 

teman upplevelser av utsatthet förekom det även att patienter hotades med tvångsåtgärder om 

medicinering inte sker frivilligt. Det gjorde att patienter ifrågasatte frivilligheten då valet gjorts 

under hot om tvång. Detta bekräftas av Kjellin et al, (2006) som beskriver att vårdgivarens 

uppfattning om tvång ofta skiljer sig från patientens. Enligt Høyer et al. (2002) kan medicin formellt 

tas på frivillig basis, men i själva verket finns olika grader av påtryckningar som lämnar patienter i 

en situation där han eller hon inte har något egentligt val.  

I temat att finna sig i tvångsåtgärder fann vi varierade resultat av acceptans till tvångsåtgärders 

utförande. De faktorer som påverkade acceptansen var förståelse till varför åtgärden utfördes, 

behandlingsresultat och erfarenheter av bemötande från personal. Veltkamp et al., (2008)  redovisar 

ett liknande resultat i en studie på tvångsvårdade patienter som utsatts för tvångsmedicinering eller 

avskiljning. Det som påverkade acceptansen till tvångsåtgärder var förståelse för varför 

tvångsåtgärden utfördes, samtycke och effekt av behandlingen, ytterligare en faktor som framkom 

var att tidigare erfarenheter av sluten tvångsvård var av betydelse. Enligt Gardner et al. (1999) är 

patienter som utsatts för tvångsåtgärder i överlag inte tacksamma för vårderfarenheten, även om de 

senare kom fram till att de hade behövt den. Jarrett et al (2008) menar att patienter ofta upplever 

negativa känslor under tvångsmedicinering, men att de ofta i efterhand accepterat åtgärden som 

något nödvändigt. Den stora bristen på litteratur som belyser detta ämne gör att tvångsmedicinering 

inte är en evidensbaserad praktik. Enligt Lidz et al., (1995) kan även patienters upplevelse av tvång i 
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vården påverka deras inställning till efterföljande behandling samt minska deras benägenhet följa 

fastställda behandling planer.  

 

I temat relation till personalen – en relation präglad av makt.framkom det att maktfaktorn 

påverkar hur patienten upplever tvång. Många patienter ansåg att tvångsåtgärder var ett sätt för 

personalen att utöva sin makt och att de bestraffades med tvångsåtgärder om det inte gjorde som 

personalen önskade. Erfarenheter av detta var att personal visade brist på respekt och valde att bruka 

tvångsåtgärder istället för att ta sig tid och lyssna. Detta styrks i en studie av Naber et al., (1996) 

som tar upp att patienter ansåg att tvångsåtgärder sker allt för tidigt och många gånger på felaktiga 

grunder. Även (Lilja & Hellzén, 2008) har i en studie kommit fram till liknande resultat där patienter 

anser att användning av tvång eller hot om våld är ett vanligt sätt att tvinga en patient att agera som 

personalen vill. Ett annat syfte var att upprätthålla ordningen på vårdavdelningen. Mediciner gavs 

istället för mänsklig kontakt, och när medicinering ordinerades var det ofta på fel grund och i 

orimliga doser. Newton-Howes & Mullen (2011)  bekräftar att maktförhållandet påverkar graden av 

upplevt tvång, men tar även upp att fysiskt våld i samband med tvångsåtgärder påverkar graden av 

tvång ytterligare. 

I temat faktorer som påverkar upplevelsen av tvångsåtgärder var det tydligt att bristande 

delaktighet i vårdprocessen och negativa påtryckningar har stor påverkan på hur tvångsåtgärden 

upplevs. Detta styrker Newton-Howes & Mullen (2011) och Lidz et al., (1995) som menar på att 

delaktighet i vårdprocess och behandling en avgörande faktor för en positiv vårderfarenheten. Lidz 

et al., (1995) fann även att maktutövning och hot från personal ökade känslan av att vara utsatt för 

tvång.  I vårt resultat framkom det att patienter ansåg att tvångsåtgärder kunde undvikas genom att 

personalen har mer personlig kontakt med patienterna. Detta genom att skapa en relation där 

patienten litar på att personalen bryr sig, ger mer förklaring av hälsotillståndet och bättre 

information om deras medicinering. Bristande information innan och under en tvångsåtgärd bidrar 

till en sämre acceptans till åtgärden (Day et al., 2005) menar att kvaliteten på relationer med 

personal under den första vårdtiden är en viktig faktor för patienternas attityder till behandling och 

följsamhet till medicinering. Att förbättra sådana relationer kan ge viktiga kliniska fördelar. Daffern 

et al., (2010) fann också tydliga bevis på att aggressivitet från patienter ofta föregås av personalens 

krav, verksamhetens regler eller avslag av patienternas önskemål.  Vårt resultat visar på att många 

patienter saknar information om varför de behandlas med tvångsåtgärder och vilka rättigheter de har. 

Många ansåg att den informationen de erhållit var bristfällig, särskilt vid juridiska frågor. Lidz et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton-Howes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton-Howes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
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(1995) menar på att personal kan minimera upplevelsen av tvång hos tvångsvårdade patienter genom 

att lägga mer fokus på förfarandet i rättsliga frågor.  

 

I vårt resultat hade andra faktorer som som kön, ålder, diagnos, tidigare vårderfarenhet ingen 

påverkan på hur mycket tvång patienterna upplevde under vårdtiden, däremot kunde patienter med 

bedömd hög funktionsnivå uppleva mindre tvång. Enl Newton-Howes & Mullen (2011) är 

demografiska faktorer inte direkt relaterat till upplevelsen av tvång. Kön, ålder och ras samt grad av 

psykiska symtom visade sig ha varierande grad av påverkan däremot såg man ett starkt samband 

mellan låg funktionsnivå och erfarenheter av tvång.  Naber et al., (1996) beskriver även att en god 

sjukdomsinsikt är relaterat till en mer positiv attityd till tvångsåtgärder. Vi kom även fram till att 

faktorn att ha blivit utsatt för tvångsåtgärder inte påverkar patienternas uppfattning om det blivit 

förbättrade eller försämrade i sin sjukdom efter vårdtidens slut.  De faktorer som enligt patienterna 

själva påverkar uppfattningen om de förbättrats eller försämrats är diagnos, symtom, funktionsnivå 

och bemötandet ifrån personal. Newton-Howes & Mullen (2011) fann också att erfarenheten av 

tvångsåtgärder inte var relaterat till återfall i sjukdom, inte heller var känslan av en påtvingad 

behandling en faktor som påverkade resultatet av behandlingen. Dock menar Priebe et al. (2011) att 

majoriteten av de studier som är gjorda på tvångsvårdens inverkan inte bygger på omfattande 

empiriska bevis som tagits fram genom randomiserade kontrollerade studier då de av olika etiska 

och pragmatiska skäl är svåra att genomföra. Av de studier som är gjorda inom området saknas 

långsiktiga resultat av tvångsvårdens inverkan. De befintliga studier som finns tyder på att de flesta 

ofrivilligt vårdade upplevde förbättringar i symtom och funktion dock var uppföljningstiden i de 

flesta fall bara mellan 4-8 månader. 

Borckardt et al., (2007) har i en studie påvisat väldigt goda behandlingsresultat för att minska 

tvångsåtgärder. Mellan åren 2000-2002 hade tvångsåtgärder som bältesläggning och isolering 

minskat med 87 procent, andra positiva resultat var färre tvångsinjektioner. Det som gjorts för att nå 

detta resultat var att göra patienterna mer delaktig i vårdprocessen och fokusera på information till 

patienterna, vilket överensstämmer med det som framkommer i vårt resultat. De hade dessutom 

satsat på traumahantering, att göra den fysiska miljön mer behaglig och att ta bort attribut associerat 

till tvångsåtgärder.  

Konklusion 

Tvångsvårdade patienter har i stor utsträckning erfarenheter av tvångsåtgärder. De framkallar många 

starka känslor som ilska, rädsla och maktlöshet, men även lättnad. Trots att tvångsåtgärder är 

förknippad med en kränkning av den personliga autonomin visar många patienter en stor förståelse 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton-Howes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton-Howes%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21532070
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för varför åtgärden vidtagits. Hur tvångsåtgärder uppfattas är individuellt. Maktfaktorn och brist på 

delaktighet i vårdprocessen är av stor betydelse för graden av upplevt tvång i samband med 

tvångsåtgärder. För att minimera känslan av tvång bör personal fokusera på att skapa en bättre 

relationer till patienterna, öka delaktighet i vårdprocessen och ge mer specifik information bland 

annat i juridiska frågor. När tvångsåtgärder utförs är det av största vikt att informera patienten och 

försöka öka förståelsen till varför åtgärden utförs. Den brist på litteratur som belyser detta ämne gör 

att tvångsmedicinering inte kan anses som en evidensbaserad praktik, då det har visat sig att tvång i 

vården kan påverka patienters inställning till vården och efterföljande behandling. Det gör att vi 

anser att det behövs ytterligare forskning inom området. 
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test, Chisquare 

test 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur 

patienter uppfattade tvång mellan vårdinrättningar i 

norden med ett undantag. I Sverige skattade 

patienterna vid en vårdinrättning i snitt 3 på en 10-

gradig skala, på en annan vårdinrättning skattade 

man i snitt 9. Patienter med bedömd hög 

funktionsnivå uppfattade att de blivit utsatt för 

mindre tvång.  

Det gick inte att se någon signifikant skillnad hos 

patienternas upplevelser av tvång med avseende på 

kön, ålder och diagnos. 
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Kjellin, L., 

Høyer, G.,  

Engberg, M., 

Kaltiala-Heino, 

R.& Sigurjónsdót

tir, M. 

2006.Danmark, 

Finlind, Island, 

Norge & Sverige.  

Differences in 

perceived 

coercion at 

admission to 

psychiatric 

hospitals in the 

Nordic countries. 

920 

(494) 

Syftet med studien är att 

jämföra nivåer av upplevd 

tvång, bland frivilliga och 

ofrivilliga patienter, vid 

antagning till psykiatriska 

slutenvården mellan de fem 

nordiska länderna och 

mellan centra inom länder, 

och att analysera skillnader i 

upplevd tvång när det gäller 

rättsliga förutsättningar och 

skillnader i klinisk praxis. 

 

Kvantitativ 

Student’s t-test, -

ANOVA, 

Kruskal-Wallis 

test, χ2-test 

Det finns stora skillnader i hur patienter upplever 

tvång vid antagning till  psykiatrisk klinik i de olika 

Nordiska länderna. 

2 

Kuosmanen, L., 

Hätönen H., 

Malkavaara H., 

Kylmä J. & 

Välimäki, M. 

2007. Finland.  

Deprivation of 

liberty in 

psychiatric 

hospital care: the 

patient's 

perspective 

51 

(63) 

Syftet med studien var att ta 

reda på om patienter hade 

upplevt berövande sin frihet 

under psykiatrisk 

sjukhusvård och att 

undersöka deras åsikter om 

det. 

 

Kvalitativ 

Induktiv, 

innehållsanalys 

Patienterna kände att deras personliga autonomi 

kräkts genom olika tvångsåtgärder, såsom 

avskiljning, bältesläggning och tvångsmedicinering, 

per os eller via injektion. 

Patienterna avsåg att tvångsåtgärder var ett sätt för 

personalen att utöva sin makt samt att 

tvångsåtgärder användes för ofta. 

 

2 

Olofsson, B. & 

Jacobsson, L. 

2001. Sverige.  

A plea for respect: 

involuntarily 

hospitalized 

psychiatric 

patients’ 

narratives about 

being subjected to 

coercion 

18 (13) Att undersöka hur patienter 

upplever att blivit utsatt för 

tvång samt deras åsikt om 

hur man skulle kunna 

undvika att tvång blir 

nödvändigt 

Kvalitativ 
Deskriptiv, 

Explorativ design. 

Narrativa 

intervjuer. 

Vad som upplevs som tvångsåtgärder varierar och 

överensstämmer inte alltid med lagens definition.  

Det gemensamma för de flesta deltagarna är 

inskränkning i personens autonomi. 

Patienterna ansåg att de fick otillräcklig information 

om varför de blev utsatt för tvångsåtgärder. Vissa 

patienter upplevde att personalen använde tvång 

enbart för att de kunde, och i syfte att straffa. Det 

var inte lönt att protestera emot tvångsåtgärderna då 

personalen bara gjorde sin plikt.  

De positiva aspekterna som nämns är skydd emot 

självskada, och sin närmsta omgivning. En vanlig 

uppfattning angående tvångsåtgärder var att de bara 

var motiverat vid akuta situationer. Patienternas 

egna förslag till ett minskande av tvångsåtgärder var 

att ha mer kontakt med patienterna 

2 
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Olofsson B. & 

Norberg, A. 

2001. Sverige.  

 

Experiences of 

coercion in 

psychiatric care as 

narrated by 

patients, nurses 

and physicians. 

21 

(11) 

Syftet med studien var att 

öka förståelsen för 

psykiatriska patienter, 

sjuksköterskor och läkare 

erfarenheter av tvång i 

förhållande till sin egen och 

de andra parternas 

erfarenheter. 

Kvalitativ 

Deskriptiv, 

Explorativ 

design, 

Narrativa 

intervjuer. 

Ibland kunde patienterna hålla med om att 

tvångsåtgärder varit nödvändiga. Dock sade många 

att de upplevde tvångsåtgärder som negativt och att 

de inte förstod varför de inte fick bestämma över sig 

själv. De negativa aspekterna av tvångsåtgärderna 

var att  

Patienterna kände att de blev bestraffade med 

tvångsåtgärder om de inte betedde sig på det sättet 

personalen önskade och att tvångsåtgärder användes 

för att underlätta för personalen. Tvångsåtgärder 

gjorde att patienterna kände sig osäkra och de tyckte 

att deras människovärde och integritet kränkts. De 

saknade också information om sina rättigheter och 

varför de behandlades med tvångsåtgärder.  

Andra erfarenheter var att de upplevde att 

personalen inte respekterade dem och att man valde 

att tvångsmedicinering istället för att ta tid och 

lyssna. Många kände sig rädda, bland annat för 

medicinen.  

Den positiva aspekten hos några av tvångsåtgärden 

var att de såg att syftet med tvång främst var att 

skydda och hjälpa dem. 

 

1 

Poulsen, H. D. 

1999. Danmark  

 

Perceived 

Coercion Among 

Committed, 

Detained, and 

Voluntary Patients 

143 (37) Syftet med studien var att 

undersöka skillnader i 

upplevelsen tvång mellan 

följande tre patientgrupper: 

1. Patienter som läggs in 

ofrivilligt.2.Patienter som 

läggs in frivilligt men som 

under vårdtiden konverteras 

till tvångsvård.3.Patienter 

som läggs in frivilligt. 

Dessutom undersöktes 

faktorer som påverkar 

upplevelsen av tvång att 

undersökas. 

Kvatitativ 
Semistrukurerade 

intervjuer. 

Admission 

Experience Scale, 

Visual Analogue, 

Brief Psychiatric 

Rating Scale, the 

Global 

Assessment of 

Functioning  

Scale, chi-square 

test, t-test, Mann-

Whitney test 

Det finns ingen signifikant skillnad på hur man 

upplever tvångsåtgärder mellan gruppen som själv 

sökt vård och sedan konverterats till tvångsvård och 

de som tvångsvårdats från dag ett. 

1 
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Svensson, J. 

1996. Sverige. 

 Patienters 

erfarenhet av 

tvångsvård. En 

intervjustudie av 

patienter som 

vårdats enligt 

lagen om 

psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) 

vid Beckomberga 

sjukhus 

9 (?) Studiens syfte är att 

undersöka utbredningen av 

vård enligt LPT och 

förekomsten av 

tvångsåtgärder inom Västra 

Stockholms 

sjukvårdsområde. 

Kvalitativ 
Semistrukturerad 

intervju, 

Kontrollerat 

urval. 

 Att ligga fastspänd i bältessäng upplevs inte som så 

dramatiskt för många av patienterna. De uttrycker 

stor förståelse för att åtgärden kan vara nödvändig. 

Det förkommer att patienter vill bli lagda i bälte, 

dock kan det upplevas som jobbigt av patienterna att 

tvingas ligga stilla i bälte när de är orolig och vill 

röra på sig. Andra patienter upplever bältesläggning 

som en bestraffningsåtgärd. Patienterna har 

erfarenhet av tvångsmedicinering både genom att 

tvingas svälja tabletter och injektioner. 

Tvångsinjektionerna upplevs som mer dramatiska. 

Patientens tro att tvångsinjektionerna innehåller 

någonting giftigt framkallar rädsla hos patienterna 

vilket kan leda till att personalen använder mer 

fysiskt tvång 

 

1 

Sørgaard, K.W. 

2007 Norge 

Satisfaction and 

coercion among 

voluntary, 

persuaded/pressur

ed and committed 

patients in acute 

psychiatric 

treatment. 

 

189 (14%) Syftet med studien är att 

jämföra tre grupper av 

patienter; tvångsvårdade, 

frivilliga och övertalades 

tillfredsställelse, behandling 

och erfarenheter av tvång 

vid akut psykiatrisk 

slutenvård  

 

Kvantitativ, 

Kruskal–Wallis, 

Chi-square, 

Spearman rank 

correlation,  

Drygt hälften av patienterna I studien har 

medicinerats mot sin vilja och en tredjedel har 

avskilts mot sin vilja. 

2 

Wallsten, T. 

Kjellin, L & 

Lindström, L. 

2006 Sverige 

Short-term 

outcome of 

inpatient 

psychiatric care--

impact of 

coercion and 

treatment 

characteristics. 

 

375 

(142) 

Syftet med studien är att 

studera om resultatet av 

kortvarig psykiatrisk 

slutenvård är skiljer sig för 

olika patientgrupper, 

patienter som vårdats med 

tvång vid antagning och 

under vårdtiden. 

 

Kvantitativ 

Chi-square test, 

T-test, Mann–

Whitney U test 

Att upplevt sig blivit utsatt för tvångsåtgärder 

påverkar inte patienternas subjektiva uppfattning om 

det blivit förbättrade eller försämrade i sin sjukdom. 

2 

Wallsten, T., 

Östman, M., 

Sjöberg, R.L. & 

Kjellin, L. 

2008. Sverige. 

Patients' and next-

of-kins' attitudes 

towards 

compulsory 

psychiatric care. 

 

450 (115) Syftet med studien var att 

studera eventuella skillnader 

i attityder, före och efter 

reformeringen av 

lagstiftningen inom den 

psykiatriska vården.  

 

Kvantitativ  

Chi-squared test, 

T-test, Mann–

Whitney U-test 

Tre fjärdedelar av de tillfrågade patienterna som 

vårdats inom psykiatrin och hade erfarenhet av 

tvångsvård ansåg att det var rätt att behandla 

människor under tvång. 

2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%B8rgaard%20KW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lindstr%C3%B6m%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostman%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sj%C3%B6berg%20RL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjellin%20L%22%5BAuthor%5D


 

Bilaga 3. Exkluderade artiklar 

Författare, år och land Titel  Orsak till exkludering 

Diseth, R.R., Bøgwald, K-

P. & Høglend, P.A. 2011. 

Norge 

 

Attitudes among stakeholders 

towards compulsory mental health 

care in Norway  

 

Saknar etiskt tillstånd 

eller etiskt resonemang 

Eriksson, K.I. & Westrin, 

C-G. 1995. Sverige 

Coercive measures in psychiatric 

care 

 

Saknar etiskt tillstånd 

eller etiskt resonemang 

Haglund, K, & von Essen, 

L. 2005. Sverige 

 

Locked entrance doors at psychiatric 

wards--advantages and 

disadvantages according to 

voluntarily admitted patients. 

 

Ej relevant utifrån syftet 

 

*Hansen, T., Hatling, 

T., Lidal, E. & Ruud, T. 

2002. Norge 

 

Discrepancies between patients and 

professionals in the assessment of 

patient needs: a quantitative study of 

Norwegian mental health care. 

 

Saknar relevans utifrån 

syftet 

*Hatling, T., Krogen, T. 

& Ulleberg, P. 2002. 

Norge 

 

Compulsory admissions to 

psychiatric hospitals in Norway -- 

international comparisons and 

regional variations 

 

Saknar etiskt tillstånd 

eller etiskt resonemang 

Høyer, G., Kjellin, L., 

Engberg, M., Kaltiala-

Heino, R., Nilstun, T., 

Sigurjónsdóttir, M. & 

Syse, A. 2002. Norge 

Paternalism and autonomy: a 

presentation of a Nordic study on the 

use of coercion in the mental health 

care system. 

 

Ej relevant utifrån syftet 

Iversen, K. I., Høyer, G. & 

Sexton, H. C. 2007. Norge 

 

Coercion and patient satisfaction on 

psychiatric acute wards. 

Ej relevant utifrån syftet 

**Johansson, I. M., 

Skärsäter, I. & Danielson, 

E. 2006. Sverige 

 

The health-care environment on a 

locked psychiatric ward: an 

ethnographic study. 

 

Ej relevant utifrån syftet 

**Kaltiala-Heino, R., 

Välimäki, M., Korkeila, J., 

Involuntary medication in psychiatric Behandlar inte patienters 
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Tuohimäki, C. & 

Lehtinen, V. 2003. Finland 

 

inpatient treatment. 

 

upplevelser 

Kjellin, L., Andersson, K., 

Candefjord, I.L., 

Palmstierna, T., & 

Wallsten, T. 1997. Sverige 

 

Ethical benefits and costs of coercion 

in short-term inpatient psychiatric 

care. 

 

Saknar etiskt tillstånd 

eller etiskt resonemang 

Kjellin, L. & Nilstun, T. 

1993. Sverige 

 

Medical and social paternalism Exkluderas på grund av 

att studien utfördes före 

1991. 

**Kjellin, L, & Wallsten, 

T. 

2010. Sverige 

Accumulated coercion and short-

term outcome of inpatient psychiatric 

care. 

Exkluderas då 

populationen består av 

både frivilligt och 

ofrivilligt vårdade. 

Kjellin, L. & Westrin, C-

G. 1998. Sverige 

Involuntary Admissions and 

Coercive Measures in Psychiatric 

Care: Registered and Reported  

 

Saknar etiskt tillstånd 

eller etiskt resonemang 

Kuosmanen, L., Hätönen, 

H., Jyrkinen, A.R., 

Katajisto, J. & Välimäki, 

M. 2006. Finland 

 

Patient satisfaction with psychiatric 

inpatient care. 

 

Ej relevant utifrån syftet 

Poulsen, H. D. & Engberg, 

M. 2001. Danmark 

  

Validation of psychiatric patients' 

statements on coercive measures. 

 

Exkluderas då de 

undersökta patienterna 

bestod av både frivilligt 

och ofrivilligt vårdade 

och det gick inte att 

skilja på dem i 

resultatredovisningen 

 

Svindseth, M.F., Dahl, 

A.A. & Hatling, T. 2007. 

Norge 

 

Patients' experience of humiliation in 

the admission process to acute 

psychiatric wards. 

 

Ej relevant utifrån syftet 

Sjöström, S. 2006. Sverige Invocation of coercion context in 

compliance communication — 

power dynamics in psychiatric care 

 

Behandlar inte patienters 

upplevelser 
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