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Abstrakt 

Bakgrund: Att drabbas av en allvarlig psykisk störning påverkar hela människan och gör att 
individen hamnar i en utsatt position. Samhället har ett ansvar och en skyldighet att skydda 
människor när de på grund av psykisk sjukdom är farliga för sig själva eller för andra. Ibland måste 
därför vård kunna ges, även om det är mot individens vilja. Syfte: Att belysa patientens upplevelse 
av tvångsvård och tvångsåtgärder inom psykiatrin. Metod: Litteraturstudie. Elva vetenskapliga 
artiklar utgör grunden för resultatet. Resultat: Beskrivs utifrån fyra teman. Negativa upplevelser av 
tvångsvård: Fängslad och utelämnad i ovisshet, där det som framför allt var påfrestande var det 
fysiska tvånget. Positiva erfarenheter av tvångsvård och tvångsåtgärder: En avskildhet som kunde ge 
ro, stöd och en trygghet. Vikten av information och möjlighet att kunna behålla sin autonomi. Hur 
patienter inom psykiatrisk tvångsvård upplever personalen: Patienterna upplevde att de var 
underställda personalen som var inkompetenta och sällan hade tid för patienten. Andra beskrev 
personalen som ett stöd och en resurs. God omvårdnad, empati och närhet kunde kompensera för 
negativa upplevelser. Diskussion och slutsats: Kvaliteten i kontakten mellan patient och personal 
inverkar på hur tvångsvård och tvångsåtgärder upplevs. Ytterligare forskning är nödvändig. 

     

Nyckelord: autonomi, litteraturstudie, tvångsvård, tvångsåtgärder, upplevelser. 
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INTRODUKTION 

 

”Ångest, depressioner, psykoser, manodepressivitet är alla sjukdomar med hög 
dödlighet. Det handlar om liv och död. Det är på allvar. Lika allvarligt som 

cancer. Som hiv. Som somatiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar är lika verkliga 
för den som lider. Jag behöver inte förståelse. Jag vill inte bli accepterad. Jag vill 

inte ha en egen prideparad. Jag vill absolut inte vara medlem i någon 
stödförening för galningar. Jag vill bara ha rätt till samma vård som andra som 

lider av livshotande tillstånd.” 

(Ann Heberlein, 2008, s. 94-95). 

 

Att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa är i de flesta fall något som skakar om och som 

påtagligt förändrar en människas liv. Det får oftast även konsekvenser för omgivningen och 

påverkar i hög grad de närståendes liv. Psykiska sjukdomar och funktionshinder påverkar en 

individs känslor och tankar, vilket gör att denne ofta hamnar i en mer utsatt situation än 

annars. Människan med sina upplevelser, känslor och tankar bör vara den självklara 

utgångspunkten för alla bedömningar och ställningstaganden kring hur samhällets vård och 

stöd ska utformas. 

 

”Jag lämnar S:t Lars som en fri kvinna. I alla fall fri i den bemärkelsen att jag får 
gå vart jag vill. Jag är inte inlåst på någon avdelning. Jag är inte fjättrad vid 

någon säng. Ingen vårdare med nycklar i fickan bestämmer över mig. Jag är fri 
att gå vart jag vill. Jag är fri att göra vad jag vill. Vad vill jag göra med min 

frihet? Hur vill jag hantera min omhuldade och åtråvärda autonomi?” 

(Ann Heberlein, 2008, s. 4) 

 

BAKGRUND 

 

I litteratur rörande allmän psykiatrisk omvårdnad står ofta relationen mellan patient och 

sjuksköterska i fokus, och den verbala interaktionen mellan dessa två parter beskrivs som en 

av grundstenarna. Vidare så finns det tydliga indikationer på att en hög nivå av 

medbestämmande hos patienterna har en betydande inverkan på patientens tillfredsställelse 

(Lilja & Hellzén, 2008). 
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Enligt Lökensgaard (1997, s. 18, 163) så är det centrala i den psykiatriska omvårdnaden inte 

symtomen i sig, utan den människa som har symtomen. Människan är en helhet, där delarna 

inte kan vårdas var för sig, utan hänsyn måste tas till hela människan för att en god 

omvårdnad ska kunna beredas. Vidare menar hon att de flesta former av ohälsa orsakar 

känslor av otrygghet, oro och rädsla hos individen som drabbas. En av omvårdnadens 

uppgifter är att identifiera och försöka förebygga sådana svårigheter. Cullberg (2001, s. 15) 

anser att det centrala skeendet i det psykiatriska arbetet utspelas i mötet mellan två människor, 

där den ene är i behov av hjälp och den andre på mer eller mindre goda grunder kan kalla sig 

professionell. 

 

Rask och Brunt (2007) menar att ett viktigt mål inom den psykiatriska omvårdnaden är att 

skapa en relation, en allians med patienten. Inom ramen för denna relation måste 

sjuksköterskan försöka hjälpa patienten att utveckla ny kunskap och kompetens så att denne 

har större möjlighet att hantera sina svårigheter. Med patienter inom psykiatrisk vård, kan 

dessa svårigheter inkludera våldsamt beteende och/eller självdestruktiva handlingar och det är 

inte ovanligt att patienterna har problem att upprätthålla relationer. Vidare måste 

sjuksköterskan balansera mellan behovet av trygghet och frihetsberövande och behovet av att 

förbättra eller bibehålla patientens psykiska hälsa. Då sjuksköterskan etablerar en 

omvårdnadsrelation med patienten, skapas en arena eller sfär där de kan få kontakt med 

varandra. När denna kontakt är utvecklad så får sjuksköterskan en bättre möjlighet att förstå 

vem patienten egentligen är (Rask & Brunt, 2007). 

 

Psykiska sjukdomar är tillstånd som väsentligen definieras utifrån symtom och tecken på 

avvikelser från normala psykiska uttryck. Gränsen för vad som anses ”normalt” är tämligen 

brett, och beror delvis på personens kulturella och sociala sammanhang. De personer inom 

psykiatrin som tvångsvårdas lider av någon allvarligt psykisk störning, oftast i ett 

psykosstadium. Att vara i psykos är ett komplext tillstånd och är starkt kopplat till 

personlighets- och identitetsförändring. Förutom detta förlorar en individ i psykos förståelsen 

för hur omvärlden ser ut och fungerar. Ett exempel på en allvarlig psykisk störning är 

psykossjukdomen schizofreni. Ungefär 50 000 personer har denna diagnos i Sverige och kan 

därför anses vara en av våra svåraste folksjukdomar. Affektiva psykoser såsom bipolär 

sjukdom eller depression med självmordsrisk, svåra personlighetsstörningar av aggressiv och 

psykotisk art eller svåra, tvångsmässiga beteenden är ytterligare exempel på allvarliga, 
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psykiska störningar (Cullberg, 2001, s. 272, 336, 321). Med allvarlig psykisk sjukdom avses 

enligt Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) en psykisk sjukdom av allvarlig art 

eller så allvarlig grad att personen är funktionshindrad under kortare eller längre tid då 

sjukdomsepisoden pågår.  

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Samhället har ett vårdande ansvar och en skyldighet att skydda sina medborgare när de på 

grund av psykisk sjukdom är farliga för sig själva eller för andra. Ibland måste således 

människor kunna ges vård, även om det är mot deras vilja (Cullberg, 2000, s. 487-488). LSPV 

(lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall) infördes 1967 och var en 

speciallag som skulle samverka med Hälso- och sjukvårdslagen. LSPV ersattes 1992 av lagen 

LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Målet med de nya lagstiftningarna var att minska 

antalet tvångsvårdade, tvångsåtgärder och konverteringar samt att stärka rättssäkerheten för 

patienterna (SOU 1998:32). Enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT 1991:1128), 3 § 

står att tvångsvård endast får ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på 

grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt 

behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är 

intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (SFS 

1991:1128).  

 

Sverige har, enligt Cullberg (2001, s. 490), en internationellt sett hög grad av tvångsvård. I 

medeltal tvångsvårdas 15 individer per 100 000 invånare samtidigt i landet. Han menar vidare 

att en människa när hon blir föremål för LPT utsätts för en kränkning av integriteten. Det är 

patientens behov av behandling och omvårdnad som ska framhållas som det egentliga motivet 

vid tvångsvård. Behovet av omgivningens skydd kan dock emellanåt göra sig starkt gällande. 

Patientens rättssäkerhet och en restriktiv användning av tvångsvård är grundläggande i 

lagstiftningen (Adler et al., 2007, s. 659). 

 

Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder måste stå i proposition till syftet med åtgärden. Informationskravet är särskilt 

viktigt, därtill skall tvångsåtgärder utföras så skonsamt som möjligt för att undvika att kränka 
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patientens integritet och värdighet (Adler et al., 2007, s. 681). Nedan följer exempel på 

tvångsåtgärder: 

*Avskiljning: innebär att en patient får avskiljas endast om det är nödvändigt på grund av 

aggressivitet eller beteende som allvarligt försvårar vården av andra patienter. Ett 

avskiljningsbeslut gäller högst 8 timmar. Förlängning kräver ytterligare beslut av 

chefsöverläkare (a.a., s. 85). 

*Bältesläggning: även kallad mekanisk fasthållning, innebär att en patient får läggas i bälte 

om det finns en överhängande och omedelbar fara för att patienten ska skada sig själv eller 

någon annan. Vårdpersonal skall alltid vara närvarande under den tid patienten hålls 

fastspänd. Bältesläggningen får ske kortvarigt (max fyra timmar). Beslut om bältesläggning 

alternativt bältesläggning längre tid än fyra timmar ska fattas av chefsöverläkaren (a.a., s. 

125). 

*Tvångsmedicinering: innebär att en injektion ges under fasthållande eller fastspänning 

(Adler et al., 2007, s. 658). 

 

Autonomi 

I lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård står att tvång 

skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten. Lagen 

strävar efter att minska antalet människor som blir föremål för tvångsvård och att öka deras 

rättssäkerhet. Utifrån syftet med denna lagstiftning ska den sträva efter att återge patienten sitt 

självbestämmande, sin autonomi, så snart som möjligt (SFS 2000:353). Autonomi är enligt 

Svenska Akademiens ordbok (2006) definierat som självbestämmande, självständighet och 

självstyre. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall vården bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vid vårt arbete som sjuksköterskor vid en psykiatrisk klinik möter vi dagligen patienter som 

lider av allvarliga psykiska störningar, där flera är föremål för tvångsvård. Tvångsåtgärder är 

även det något som vi emellanåt kommer i kontakt med. Det finns nog ingen erfarenhet för 

patienten som upplevs mer kränkande än att bli utsatt för tvång. Sannolikt finns det inte heller 

något som är mer obehagligt för personal inom psykiatrin än att utföra tvångsåtgärder. I den 
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här litteraturstudien har vi valt att åskådliggöra patientens upplevelse av tvångsvård och 

tvångsåtgärder, då vi tror att det finns ett behov av en ökad kunskap och förståelse inom 

området. 

 

SYFTE 

 

Studien syftar till att belysa patientens upplevelse av tvångsvård och tvångsåtgärder inom 

sluten psykiatrisk vård. 

 

METOD 

 

Vi har genomfört en litteraturöversikt, vilket enligt Polit och Beck (2008, s. 133) innebär en 

analyserande sammanfattning av vetenskapliga undersökningar. En litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen samt att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29-34; Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008, s. 173-174). ). Ett syfte med kvalitativa metoder är att förstå och 

förklara fenomen. De bidrar till även till en ökad förståelse för patienters lidande, 

erfarenheter, förväntningar och behov (Forsberg & Wengström, 2008, s. 129; Friberg, 2007, s. 

105).  

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PubMed samt PsychINFO med 

sökorden coercive, compulsor, experience, autonomy, deprivation, psychiatric, involuntary , 

psychiatric care och nursing i olika kombinationer (Tabell 1). Inga artiklar hittades via 

manuell sökning. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar  

DATUM DATABAS SÖKORD AVGRÄNS- 
NINGAR 

TRÄFFAR FÖR-
KASTADE 

UTVALDA UTVALDA I 
RESULTAT 

2011-02-
07 

Cinahl Coercive* 
OR 
Compulsor* 
AND 
Experience 
 

A, B, C 45 40* 
2** 

3 1 

2011-02-
07 

PsycINFO Coercive* 
OR 
Compulsor* 
AND 
Experience 
AND 
Psychiatr* 

A, C 99 88* 
3** 
1**** 

7 1 

2011-02-
08 

PubMed Coercive* 
OR 
Cumpolsor* 
AND 
Experience 
AND 
Pschyciatr* 

A, B,  18 12* 
3** 
1**** 

2 0 

2011-02-
08 

Cinahl Autonomy 
AND 
Psychiatr* 

A, B, C 49 42* 
3** 
 

4 1 

2011-02-
17 

PubMed Deprivation 
OR 
autonomy 
AND 
psychiatr* 
AND 
experience 

A, B 64 62* 
 

2 2 

2011-02-
24 

PsychINFO Involuntar* 
AND 
Psychiatr*  
AND 
Nursing 

A,C 111 96* 
10** 

5 4 

2011-03-
03 

PsychINFO Experience 
AND 
Involuntar* 
AND 
Psychiatric 
care 

A, C 20 15* 5 2 

Avgränsningar 

A= Publiceringsår 2000-2011   * Förkastade efter läsning av titel 

B= Åldersgrupp, vuxna människor 19-64 år  ** Förkastade efter läsning av abstrakt 

C= PeerRewied (förhandsgranskade)  ***Förkastade efter kvalitetsbedömning 

    ****Tidigare utvald artikel  
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Inklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklar som togs med i resultatet skulle vara publicerade mellan år 2000-

2011, vara publicerade på engelska, finnas i fulltext samt gälla studier med vuxna människor 

mellan 19-64 år. Inga kompletterande sökningar utfördes 2012 och 2013. 

 

Exlusionskriterier  

Vi valde att exkludera forskning från utvecklingsländer och länder med diktatoriskt styre, då 

deras inställning till tvångsvård, tvångsåtgärder, autonomi och omvårdnad troligen inte är 

jämförbar med svensk vård och svenska lagar. 

 

Kvalitetsgranskning  

De artiklar som ingår i en litteraturstudie skall enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 122) 

ha granskats enligt olika bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. De 

kvalitativa och kvantitativa artiklarna som uppfyllde syftet bedömdes enligt Carlsson och 

Eimans mallar (2003, s.16-17) (Bilaga 1 & 2). Varje del av artikeln poängsattes (0-3) vilket 

var avhängigt på om de uppfyllde kriterierna eller inte. Bedömningsmallen har tre grader 

beroende på vilken kvalitet som artikeln fick utifrån den totala poängen, 80-100% motsvarade 

grad 1, 70-79% motsvarade grad II och 60-69% motsvarade grad III. Ett av kriterierna skrevs 

om så det passade vårt syfte. Istället för patienter med lungcancer var kriteriet patientens 

upplevelse av tvångsvård och/eller tvångsåtgärder. De artiklar som har grad I och II används i 

denna studie (bilaga 3). Artiklarna granskades individuellt utifrån bedömningsmallarna, och 

därefter jämfördes våra individuella granskningar och diskuterades tills samstämmighet 

uppnåddes. Sammanlagt valdes elva artiklar ut, varav åtta stycken var kvalitativa, tre stycken 

var kvantitativa och en artikel hade en mixed design. Åtta artiklar bedömdes ha kvalitetsgrad 

I. Tre artiklar bedömdes ha grad II. Anledningen till att artiklarna bedömdes ha grad II, 

berodde på otydliga metodbeskrivningar. Dessa artiklar togs med i resultatet trots nämnd 

brist, då vi ändå ansåg att studierna passade in mot vårt syfte.  

 

Analys 

Artiklarna lästes först igenom för att få en uppfattning om innehållet. De sammanställdes 

sedan i tabell för att få en översikt av inkluderade artiklar (se tabell sidan 6). Därefter lästes 
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artiklarna grundligare för att ta ut meningsenheter som svarade mot studiens syfte. 

Meningsenheterna analyserades noggrant och skillnader och likheter identifierades. Resultatet 

av analysen gav fyra teman som svarade mot litteraturstudiens syfte. och presenteras i 

resultatdelen i rubriker som: patientens negativa upplevelser av tvångsvård och 

tvångsåtgärder, patientens positiva upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder, vikten av 

information och möjlighet till medbestämmande för att bevara autonomi samt hur patienter 

inom psykiatrisk tvångsvård upplever personalen. 

 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008, s.77) beskriver att det vid en litteraturstudie ska göras etiska 

överväganden angående urval och presentation av resultat. Utifrån detta har endast artiklar där 

etiska överväganden redovisas tagits med. Alla artiklar som passar till uppsatsens syfte har 

redovisats och allt resultat har behandlats på ett likvärdigt sätt. 

 

RESULTAT 

 

Patientens negativa upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder 

Att tvångsvårdas upplevdes ofta som kränkande då patienterna fråntogs sin frihet och sällan 

hade någon kontakt med personal, medpatienter eller anhöriga trots att det var deras önskan. 

Resultatet av detta blev att flera patienter kände sig misslyckade, osäkra, värdelösa och 

kränkta i sin personliga integritet (Olofsson & Norberg, 2001; Kuosmanen et al., 2007).  

 

”The worst thing you can hear from the person who decides over your life and 
treatment is that he/she does not have time for you.” 

(Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 362). 

 

Tvångsvård upplevdes som att vara fängslad och utlämnad i ovisshet. Känslan av att vara i ett 

fängelse kom sig även av att vara inlåst och därmed avgränsad från omvärlden, men det stod 

också för restriktioner och förhållningsregler. Detta ledde till att många patienter kände sig 

kränkta i sin frihet, ledsna, bedrövade och förnedrade (Johansson & Lundman, 2002; 

Kuosmanen et al., 2007 ). 
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Det var vanligt att patienterna upplevde restriktioner under sin vårdtid, så som att dörrarna till 

avdelningarna var låsta dygnet runt. De beskrev även att besökstiderna var snålt tilltagna och 

att besök av vänner och närstående på grund av detta blev begränsade (Johansson & 

Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Kuosmanen et al., 2007). 

 

Avskiljning upplevdes som att vara isolerad och att livet togs över av andra. Flera patienter 

som blev avskilda beskrev att deras erfarenhet var att det förvärrade deras sjukdomstillstånd 

vilket skapade förtvivlan. Avskiljning innebar maktlöshet och isolering, därför att patienten 

ofta upplevde det omöjligt att få kontakt med personal och att det hela uppfattades som en 

förvaring. Detta är också kopplat till förtvivlan då patienter ibland innan avskiljningen 

mottagit mediciner vars effekt skrämde dem då de var instängda och ensamma. (El-Badri & 

Mellsop, 2008; Hoekstra et al., 2004), 

 

Ytterligare något som patienterna upplevde som negativt och kränkande var att deras privata 

tillhörigheter beslagtogs. De var bland annat tvungna att be om lov att få ta av sina egna 

pengar till saker som de behövde köpa, till exempel cigaretter, och detta kändes förnedrande. 

Vissa beskrev även att deras mobiltelefon togs ifrån dem samt att de endast fick låna telefon 

för att ringa vid vissa tillfällen. Dessa inskränkningar i kombination med att de inte fick träffa 

sina närstående så ofta som de önskade ledde till en känsla av isolering från omvärlden 

(Kuosmanen et al., 2007). 

 

Många patienter uttryckte att det som framför allt var påfrestande var det fysiska tvånget, det 

vill säga tvångsåtgärder såsom avskiljning, bältesläggning, fasthållning och tvångs-

medicinering (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001; Kuosmanen et al., 

2007). Patienterna kunde exempelvis berätta om att de kände sig förnedrade och kränkta av att 

så många människor höll fast dem och att det inte hade behövts om personalen istället hade 

gett dem tid att lugna ner sig och närmat sig dem med empati, förståelse och medmänsklighet. 

Patienterna kände sig inte lika mycket värda som friska människor på grund av personalens 

agerande (Johansson & Lundman 2002; Olofsson & Jacobsson 2001). Generellt var 

tvångsåtgärder en negativ upplevelse. Det var en kränkande, skrämmande och straffande 

behandling där patienterna ofta upplevde att de blev fråntagna sin frihet och sitt 



     

10 
 

självbestämmande (El-Badri & Mellsop, 2008; Hoekstra et al., 2004; Olofsson & Jacobsson, 

2001). 

 

Positiva upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder 

Tvångsvården kunde leda till en känsla av sammanhang, det vill säga en insikt i nyttan av 

vården och ett accepterande av situationen. Denna känsla uppstod när patienterna kände sig 

mindre fängslade, exempelvis genom att personalen stod upp för deras rättigheter, när 

anhöriga kom på besök och när de faktiskt började tillfriskna från sjukdomen. En del patienter 

upplevde en positiv känsla av vården initialt men tyckte att vårdtiden blev för långdragen 

(Olofsson & Jacobsson, 2001). Att känna sig inlåst, skyddad och vårdad kunde kännas 

positivt (Johansson & Lundman, 2002; Johansson et al., 2009). Andra positiva effekter av att 

vara tvångsvårdad var en upplevelse av att få rätt vård, garanterad hjälp samt att det var en 

säkerhet och ett skydd för såväl sig själv och andra (El-Badri & Mellsop, 2008; Johansson et 

al., 2009). I den jämförande studien mellan LPSV och LPT av Wallsten och Kjellin (2004), så 

framgick att upplevelsen av att vara tvångsvårdad på rätt grunder, inte signifikant skiljde sig 

åt från det att lagen om psykiatrisk tvångsvård ändrades 1991 till 1997/1998. Om patienten 

var informerad om orsaken och fick god omvårdnad, så hade de ofta en förståelse för att de 

tvångsvårdades. 

 

Att uppleva ro av avskiljning och ett välbefinnande, visade sig då patienterna upplevde att de 

var i goda händer och i en skyddande miljö, där personalen kunde ta kontroll då de själva 

tappat denna. Detta framkallade känslor av lugn och trygghet (El-Badri & Mellsop, 2008; 

Olofsson & Norberg, 2001; Johansson et al., 2009). 

 

”When i woke up I felt afraid, but then there was a very nice person who took my 
hand and showed that she really cared about me, and that made me feel good.” 

(Olofsson & Norberg, 2001, s. 94). 

 

Några patienter uppgav att de inte hade tagit initiativ till att söka vård på egen hand och att de 

heller inte hade tagit sina mediciner om de inte varit inskriva på tvångsvård (Olofsson & 

Jacobsson, 2001). Patienterna beskrev även att friheten att få vistas utomhus fick dem att må 
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bättre, även om utevistelsen var tidsbegränsad (Johansson & Lundman 2002, Olofsson & 

Jacobsson 2001). 

 

Vikten av information och bibehållen autonomi 

Enligt Hill och Laugharne (2006) så är patientens delaktighet och valmöjlighet en grundsten i 

brittisk vårdpolicy. De menar dock att denna delaktighet och möjlighet att påverka vården kan 

se olika ut för olika individer samt att patienten är i behov av att erhålla information för att 

kunna vara delaktig i beslutsprocessen. Det har visat sig att genom att involvera patienten i 

behandlingen, så får denna en bättre effekt. Enligt den studie som de utfört, så visar resultatet 

på en generellt hög önskan bland psykiatriska patienter att få information. Högst var önskan 

om information bland yngre patienter och de som hade arbete (a.a.) Det framkom även att 

psykiatriska patienter inte skiljer från andra patientgrupper vad gäller deras önskan om 

information och autonomi (Hill & Laugharne, 2006, Olofsson & Jacobsson, 2001, Johansson 

& Lundman, 2002; Veltkamp et al., 2008). Ett stort antal patienter beskrev att de inte förstod 

varför de vårdades med tvång, detta då informationen i många fall var sparsam eller inte 

förekom alls. Patientens rättigheter samt lagar och regler förklarades inte alltid, eller så 

upplevdes de svåra att förstå. Ovissheten ledde till rädsla hos patienterna (Johansson & 

Lundman 2002; Olofsson & Jacobsson 2001; El-Badri & Mellsop, 2008; Veltkamp et al., 

2008; Wallsten & Kjellin, 2004). Patienterna kände att personalen inte informerade dem 

tillräckligt eller lät dem vara delaktiga i vården (Olofsson & Jacobsson, 2001; Johansson & 

Lundman, 2001; Veltkamp et al, 2008). Ökad frihet och självbestämmande är det som 

patienterna betonar är av största vikt för ett ökat välbefinnande (Johansson & Lundman 2002; 

Olofsson & Jacobsson 2001; Johansson et al., 2009). 

 

“I still don´t know who made the application for my involuntary hospitalization 
and for what reason. I have asked but nobody will answer and the psychiatrist in 

charge never stops at the ward.” 

(Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 361). 

 

Veltkamp, Nijman, Stolker, Frigge, Dries och Bowers (2008) har funnit en skillnad i 

upplevelsen av olika tvångsåtgärder mellan kvinnor och män, där kvinnor föredrar 

tvångsmedicinering och män avskiljning, detta oavsett diagnos och ålder. De fann även att 

åldern och patientens diagnos hade betydelse för upplevelsen av tvångsåtgärder. Äldre 
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patienter tenderade att vara mer negativt inställd än de yngre patienterna (Veltkamp et al., 

2008). 

En upplevd förlust av kontroll associerades av patienterna med en förlust av deras identitet 

och värdighet. Bland de många frågor som rör tvångsåtgärder, är begreppet autonomi 

sannolikt det viktigaste (Hughes et al.,s 2009). 

 

Det finns ett behov av en tydligare dialog mellan personal och patienter. Dialogen borde 

inriktas på en ökad förståelse bland personalen för patienternas känslor avseende tvång. 

Vidare måste personalen bli bättre och tydligare vad gäller information om tvångsåtgärder 

(Olofsson & Norberg, 2001). Patienterna upplevde att det var svårt och frustrerande att inte 

veta varför de behandlades med tvångsåtgärder och att de inte fått någon information om vad 

det var som hände som gjorde att de fick tvångsåtgärden (a.a.). I studien av Olofsson och 

Jacobsson (2001), så berättade patienterna att de inte var involverad i behandlingen. De kände 

också att den behandling som de fick var meningslös och dålig. En känsla av att inte vara 

förstådd och att inte bli hörd var något annat som patienterna hade negativa erfarenheter av. 

De fick ingen respons när de försökte initiera en dialog med personalen. En patient uttryckte 

att det var bäst att hålla tyst, att hålla med och att inte protestera mot det som personalen sade, 

då det annars kunde få ytterligare negativa påföljder. 

 

”Simply because I said I wanted to be discharged they extended my involuntary 
status…if you don´t behave you will not have permission…you have to be good 

and docile” 

(Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 360). 

 

Enligt Kuosmanen et al (2007), så är den mest centrala aspekten inom den psykiatriska 

slutenvården att uppnå en terapeutisk och patientcentrerad omvårdnad. Att respektera 

patienten som människa och hjälpa denne att behålla sin autonomi bör vara ett mål för all 

personal som arbetar inom psykiatrin. 
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Hur patienter inom psykiatrisk tvångsvård upplever personalen 

Patienterna har i studier beskrivit att de känt sig underkastade vårdpersonalen (El-Badri & 

Mellsop, 2008; Hoekstra et al., 2004). Vidare så uppfattades personalen ofta som 

ointresserade av patienterna.  De tog sig inte tid att prata med de patienter som kände att de 

var i behov av samtal och de upplevdes heller inte som flexibla (Johansson & Lundman 2002; 

Olofsson & Jacobsson 2001; Hughes et al., 2009). Förtroendet för personalen var bland en 

stor del av patienterna lågt, då de upplevde att deras kompetens var bristfällig. Detta 

förklarades med att kontaktpersonerna visade alltför lite intresse, sällan hade tid för 

patienterna och att de gick omkring på avdelningen istället för att sätta sig ner och prata med 

patienterna (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

 

Tvångsåtgärder accepterades sällan av patienterna, vilket gjorde att de protesterade mot dessa 

(Johansson & Lundman, 2002). Enligt Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä och 

Välimäki (2007)  så upplevde patienterna att tvång många gånger varit onödigt och mer känts 

som maktutövning av personalen. När patienten kunde röra sig fritt på avdelningen, alltså då 

tvångsåtgärder inte vidtogs, så uppfattades personalen som distanserad och inkompetent. 

Engagemanget från personalen upplevdes bristfälligt och patienten kände att det var svårt att 

skapa en relation med personalen. Patienterna upplevde en förlust av autonomi i och med att 

personalen som makthavare hade kontroll över regelverket och sällan var flexibel med sina 

regler (Olofsson & Jacobsson, 2001; Johansson & Lundman, 2001). Då patienten var instängd 

eller fastspänd, alltså under tvångsåtgärder, uppfattades personalen som känslokall och lat. 

Patienten kände sällan närhet och fick dålig kontakt med personalen som i flera fall upplevdes 

undvika att lyssna på vad patienten hade att säga om sitt mående och sin situation (Hoekstra et 

al., 2004). 

 

En annan aspekt är att patienterna upplever att de sällan får feedback och möjlighet att prata 

med personalen om sina upplevelser efter en tvångsåtgärd. De kan ha upplevt åtgärden 

traumatisk och jobbig och behöver få prata om detta efteråt (Kuosmanen et al., 2007; 

Veltkamp et al., 2008). 

 

Vissa patienterna kunde emellertid beskriva en förståelse för regler, restriktioner och lagar 

som styrde personalens agerande (Kuosmanen et al., 2007). Det finns även studier som 
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framhåller att personalen varit ett stöd för patienten under tvångsvården och att relationen 

mellan patient och personal varit positiv. Att ha någon att samtala med som visade empati och 

ett intresse för dem som individer gjorde många gånger att patienterna mådde bättre. 

Personalen beskrevs också som en resurs för patienter med självskadebeteende och/eller 

suicidplaner, då de efteråt känt en lättnad över att ha blivit hindrad att begå dessa destruktiva 

handlingar (Johansson & Lundman 2002; Olofsson & Jacobsson 2001, Johansson et al., 

2009).   

 

”Still, I think they´re really spontaneous and sympathetic and great…I think they 
fit in. it´s just like they are also part of the family, so to say…you don´t see the 

boundary, it´s their own…thanks to the way they are. Well, I think it gets blurred 
(the boundary) between patient and staff.” 

(Johansson, et al., 2009, s. 503). 

 

Patienterna har beskrivit att de önskade en närmare kontakt med personalen, såväl psykisk- 

som fysisk. Det viktigaste var att lära känna varandra och att ha en ömsesidig respekt och tillit 

mellan personal och patient (Olofsson & Norberg, 2001). Ett bra förhållande mellan personal 

och patient kompenserar ofta den negativa upplevelsen av tvång (Olofsson & Norberg, 2001; 

Veltkamp et al., 2008; Johansson et al., 2009). 

 

Vikten av att bevara patientens integritet poängteras och så även behovet av att få veta syftet 

till en tvångsåtgärd (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Veltkamp et 

al., 2008). Enligt Olofsson och Jacobsson (2001), så har det visat sig att det är möjligt att ge 

god omvårdnad även i tvångssituationer. I studien framkom att patienterna upplevde att de 

fick god omvårdnad i de situationer de blev tilltalade och respekterade som människor samt 

att de blev informerade om orsaken till tvångsåtgärden.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

De artiklar som valdes ut efter granskning var gjorda i länder som Nederländerna, Nya 

Zeeland, Australien, Finland, Sverige och England. Samtliga artiklar var vetenskapliga, men 
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då lagstiftningen angående tvångsvård och tvångsåtgärder varierar i dessa länder så är det 

rimligt att tänka sig att vården är olika utformad och att patienternas upplevelser därmed 

påverkas. I exklusionskriterierna valde vi att inte ta med artiklar från länder med diktatoriskt 

styre. Denna avgränsning ansåg vi vara nödvändig. Dock framkom det att vissa studier 

utförda även i Europa, visade på en arbetsmetodik som inte stämmer överens med de som 

tillämpas i Sverige. 

 

Då engelska inte är författarnas modersmål, så kan översättningsfel ha förekommit. Vidare så 

blev det tydligt under sökprocessen att författarna inte har så stor erfarenhet av att söka 

artiklar i databaser. De sökord som användes kan ha lett till att artiklar missats. Vi hittade inte 

fler än elva artiklar till resultatet som stämmer in på vårt syfte. Det var inte aktuellt att fylla ut 

med artiklar som inte riktigt besvarade författarnas syfte. Att det är så pass litet forskat inom 

området är en trolig orsak till få artiklar i ämnet. En annan anledning kan bero på fel sökord, 

trots våra försök att hitta fler sökord som kombinerades på olika sätt. Andra sökord kan 

eventuellt utökat antalet artiklar. Anledningen till valet av fritextsökning var att försök först 

gjordes med MeSH-termer, men dessa sökningar blev för utsvävande från uppsatsens syfte då 

synonymerna som i flera fall föreslogs inte ens var nära relaterade till de sökord vi utgick 

ifrån. Sökträffarna blev alltså inte relevanta när MeSH-termerna användes.  

 

Vi valde att exkludera artiklar som inte var skrivna på engelska, de som inte fanns i full text 

samt artiklar publicerade före år 2000. Att sökningar enbart gjordes efter artiklar publicerade 

inom de senaste tio åren är av den orsaken att vi enbart önskat att inkludera den senaste 

forskningen i resultatet. Även denna avgränsning kan ha orsakat ett bortfall av data. Detta har 

diskuterats och bedömningen som gjordes var att tillräckligt med relevant data ändå skulle 

hittas. Vi valde att inrikta oss på vuxna patienter mellan 19-64 år, då tvångsvård när det gäller 

ungdomar ofta går en under en annan lagstiftning (Lagen om Vård av Unga, LVU). På samma 

sätt valdes äldre patienter än 64 år bort, då vi ville fokusera på tvångsvård av patienter med 

allvarliga psykiska störningar utan att gå in på tvångsvård av psykiatriska patienter inom 

geriatriken.  

 

För att värdera resultatet och kvaliteten på de sökningar som gjorts så är det viktigt att 

framhålla att syftet inte var att göra en systematisk litteraturöversikt utan en allmän sådan. Att 
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de databaser som användes till studien begränsades till Cinahl, PubMed och PsychINFO kan 

även det ha gjort att artiklar som svarat mot syftet har missats, trots att dessa databaser skall 

täcka ämnesområdet. Eftersom författarna är tämligen orutinerade vad gäller att granska 

vetenskapliga artiklars kvalité, så kan kvalitén möjligen vara sämre än vad som har redovisats. 

Den kvalitetsgranskning som gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

bygger på en relativt subjektiv uppskattning av artiklarnas kvalitet och kan på grund av detta 

ha feltolkats. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på både kvalitativa och kvantitativa studier vilket 

är en styrka. Kvalitativa data har kunnat styrkas eller motsägas av kvantitativa och en mer 

omfattande helhetsbild har återgetts. Då vår studie har en kvalitativ design med syfte att 

beskriva upplevelser, fanns ingen anledning att redovisa procent eller p-värden. En persons 

upplevelse bedömdes lika viktig som flera personers upplevelser. De citat som återkommer i 

vårt resultat syftade till att ge styrka åt arbetet och öka trovärdigheten. Stora delar av resultat 

är hämtade från ett fåtal artiklar av samma författare. Detta kan vara en fördel då forskarna är 

väl insatta i ämnet, men även en nackdel då artiklarna inte representerar hela 

forskningsområdet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård och 

tvångsåtgärder. Resultatet bygger på fyra teman indelat i fyra rubriker. Resultatet visade att 

tvångsvården upplevdes i huvudsak som ogynnsam och patienterna kände sig fängslad och 

utlämnad i ovisshet. De kände sig också ensamma, oförstående och kränkta. Men trots det så 

kunde vissa finna en mening och en trygghet i att vårdas mot sin vilja. Tvångsåtgärder 

upplevdes generellt starkt negativt. Det var kränkande, skrämmande, upprörande, straffande, 

ångestfyllt och smärtsamt. Ett fåtal patienter upplevde emellertid att tvångsåtgärder ibland 

kunde vara till nytta för dem. Patienternas genomgående upplevelse av personalen var att det 

var de som hade makten och patienten kände sig underordnad och mindre värd som människa. 

Patienterna upplevde att de fick god omvårdnad i de situationer de blev tilltalade och 

respekterade som människor, när de blev informerade om sin sjukdom, fick delta i planering 

av behandling och när de kände att personalen tog sig tid för dem. Det framkom tydligt att 
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patienterna efterfrågade mer information, en bättre och närmare relation till personalen samt 

ett utökat självbestämmande. 

 

Vi har försökt att särskilja upplevelsen av tvångsåtgärden i sig och på personalens 

tillvägagångssätt. Det är dock nog så att det ena följer ofrånkomligt med det andra, och allt 

som oftast går det att urskilja personalens bristande omvårdnad i den negativa upplevelsen 

som patienten kan beskriva. Kommunikationsbrist återkommer ofta som orsak till upplevelser 

av övergivenhet och oförståelse för tvångsåtgärdens syfte och utförande. O´Brien och Golding 

(2003) föreslår en bredare definition av tvång, vilket skulle kunna vara till hjälp för att 

identifiera tvång som ett etiskt problem. När tvång väl är nödvändigt bör personalen använda 

sig av minsta möjliga tvång för att uppnå målen med behandlingen. Vidare så bör man 

undersöka om det finns andra alternativ till tvång samt att använda varje tillfälle då personal 

använt sig av tvångsåtgärder till att undersöka hur man nästa gång kan använda sig av 

alternativa åtgärder. 

 

Lilja och Hellzén (2008) har funnit att det finns ett avstånd mellan personal och patienter och 

en kultur som hade osynliga regler och gränser som patienterna var tvungna att lära sig. Dessa 

regler upplevdes som meningslösa och som att de syftade till att hålla avståndet mellan de två 

parterna. 

 

Vårt resultat visar att den goda omvårdnaden i huvudsak handlar om engagemang och en vilja 

att göra det bättre för patienten. Det är när personal tar sig tid och visar välvilja som 

patienterna upplever att de blir lugnade och att någon lyssnar. Carlsson (2003) beskriver 

fenomenet som vårdande närvaro i motsats till vårdande frånvaro. Det negativa mötet präglas 

av frånvaro av omvårdnad. Det grundar sig i rädsla för patienten under mötet och skapar en 

tvingande hållning gentemot denne. Osäkerheten resulterar alltså i ett auktoritärt sätt som 

kränker patientens autonomi (Carlsson, 2003, s. 47). 

 

Något som återkommer som en röd tråd i samtliga studier, är att det finns alldeles för lite 

forskning om patientens upplevelse av tvångsvård och tvångsåtgärder. Den forskning som har 

dominerat i ämnet är kvantitativa studier, men det finns ett stort behov av empiriska studier 
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med kvalitativ inriktning för att lyfta fram hur patienter känner och upplever olika situationer 

kopplat till tvång. Bergk, Flammer och Steinert (2010) betonar att det finns en brist på 

publicerade studier inom detta område. De anser att det behövs screeninginstrument eller 

liknande för att följa upp patienter efter att de erhållit en tvångsåtgärd, detta för att förebygga 

eventuella trauman (a.a.). Detta återkommer även i vårt resultat, att patienterna efterfrågar 

återkoppling från personalen efter tvångsåtgärder. Behovet av förståelse för varför man 

erhållit en tvångsåtgärd är stor bland patienterna, likaså att få tala om hur de upplevt 

situationen. En god omvårdnad och ett respektfullt bemötande kan minska patientens negativa 

erfarenheter.  

 

Carlsson (2003) menar att personalens sätt att vara och handla innebär en stor vårdande 

potential, som vårdare inte alltid tycks vara helt medvetna om, enligt föreliggande forskning. 

Slutligen är en av forskningens slutsatser att om en vårdande hållning skall utvecklas hos 

vårdare krävs också att vårdarna vårdas. Otrygga och osäkra vårdare har svårt för att erbjuda 

berörande vård, och de har svårt för att låta sig beröras på ett sätt som förhindrar ett hotfullt 

eller våldsamt skeende (a.a.).  Carlsson refererar till en studie av Dahlberg (2002), som visar 

att det ur patienternas perspektiv verkar som om fokus för vårdandet är något annat än 

patienterna och deras välbefinnande. Patienter kan t.ex. berätta om vårdare som umgås med 

varandra och tillbringar större delen av sin arbetstid i personalutrymmen dit patienten inte har 

tillträde. Den omsorg som den enskilda patienten söker tycks vid sådana tillfällen 

huvudsakligen komma vårdarens kollegor till del. Patienten får stå utanför och titta på, utan 

att vara delaktig i gemenskapen (Carlsson, 2003, s. 50-57). 

 

Enligt ett slutbetänkande av Nationell Psykiatrisamordning, så uttrycker de i sin 

framtidsvision för en bättre psykisk hälsa, att en förbättring kan komma till stånd bland annat 

genom en ökad valfrihet, makt att välja behandling och påverka dess utformning (autonomi) 

samt minska de integritetskränkande åtgärderna såsom tvångsvård och tvångsåtgärder 

Psykiatrisamordningen anser också att innehållet i tvångsvården bör bli föremål för 

utvecklingsinsatser och föreslår därför att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att skapa en 

utvecklingsplan för hur tvångsvård bör bedrivas med sikte på att minska antalet 

tvångsåtgärder (SOU 2006:100, s. 25, 42). 
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Vid vår arbetsplats på en psykiatrisk klinik, där vi arbetar vid två olika avdelningar; en 

avdelning för särskilt vårdkrävande patienter samt vid en intagnings- och akutavdelning, så 

har ett 3-årigt genombrottsprojekt initierats. Detta projekt ska mynna ut i att minska antalet 

tvångsåtgärder. Ett exempel på ett försök som redan har påbörjats är massage av oroliga och 

utåtagerande patienter. Detta har lett till färre bältesläggningar då man går in och ”bryter” och 

avleder innan patienten blivit alltför ”uppvarvad”. Ett liknande projekt har utförts vid en 

psykiatrisk klinik i Stockholmsområdet. Deras klinik var först i Sverige med att införa en ny 

arbetsmetod inspirerad av den så kallade ”Bergenmodellen”. Bergenmodellen är uppbyggd på 

aktuell vetenskaplig kunskap både inom medicin och omvårdnad, där en av de stora 

fördelarna är att man lyckas överbrygga gapet mellan teori och praktik. Teoretisk kunskap 

översätts till praktiskt användbara tekniker och metoder för kliniskt verksam vårdpersonal. 

Modellen utvecklades inom rättspsykiatrin i Bergen. Våldsprevention är det centrala i 

modellen, där man arbetar med att visa respekt för varandras verkligheter och jobbar för en 

ökad förståelse. Kommunikationen med patienterna och mellan de anställda är huvudfokus. 

Genom att införa ganska små förändringar i vardagsjobbet kan riskerna för att våldsamma 

situationer skall uppstå minska. Reflektion är en annan aspekt inom Bergenmodellen; Hur 

uppfattas vi av patienten? Hur avspeglas våra tankar och känslor? Varför reagerar/beter sig 

patenten som den gör? Varför reagerar/beter du dig själv som du gör? Vilken är min roll på 

avdelningen? Vad betyder patienten för mig? Vem är jag? Efter att ha infört denna metod så 

har man efter utvärdering kommit fram till att tvångsåtgärderna i princip har halverats. Det är 

vår förhoppning att denna modell kommer att införas vid kliniken i Östersund, dels på grund 

av de positiva resultat som framkommit men även då resultaten i vår studie visar på att 

mycket av det som patienterna efterfrågar fångas upp i Bergenmodellen. 

 

 Liknande fynd av Szmukler (2008) visar på att det finns bevis för att kliniska interventioner 

signifikant kan förbättra resultatet och minska risken för obehagliga situationer, situationer 

som så ofta orsakar lidande och upplevs förnedrande. Szmukler håller det för troligt att om 

personalen var bättre insatt i dessa aspekter av deras arbete, det vill säga tvångsvård och 

tvångsåtgärder samt etik och värdegrund, så skulle det leda till förbättringar för såväl personal 

som patienter (Szmukler, 2008). 

 

Vi anser att forskning inom området psykisk ohälsa är eftersatt och att behovet av ökad 

kunskap är stort. Denna uppsats skildrar endast patientens perspektiv. Tvångsvård och 
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tvångsåtgärder beskrivs överlag som väldigt kränkande, ofta på grund av personalens 

tillvägagångssätt och bristande empati. Detta är emellertid ingen objektiv bild. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv så väcker föreliggande litteraturstudie ett intresse att vidare 

utforska detta område, förslagsvis genom en intervjustudie med kvalitativ ansats.  

 

Slutsats 

Tvångsvård och tvångsåtgärder leder ofta till att patienten upplever sig kränkt och fråntagen 

sin autonomi. Emellertid kan det även leda till förståelse för det egna vårdbehovet. Inom 

psykiatrisk tvångsvård finns ett stort omvårdnadsbehov hos patienterna. God omvårdnad, 

information och kommunikation mellan personal och patient, är av största vikt, fram för allt i 

samband med en tvångsåtgärd. Detta för att upplevelsen inte ska bli negativ och traumatisk 

för patienten. Medmänsklighet, respekt, empati och kommunikation på jämlik nivå gör 

tvångsvården uthärdlig. 
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Bilaga 1 (3) Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
(Carlsson & Eiman, 2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 - 20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller, 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 
Totalpoäng (max 44 p) p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

 
Grad I 80 % 
Grad II 70 % 
Grad III 60 % 
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Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 - 20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 
Totalpoäng (max 48 p) p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

 
Grad I 80 % 
Grad II 70 % 
Grad III 60 % 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

El-Badri & Mellsop 
(2008) 
 Nya Zeeland 

Att utreda patienters 
och personals 
förnimmelser och 
erfarenheter av 
avskiljning. 

Kvantitativ icke-
experimentell 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär. 
Möjlighet fanns 
även att skriva ner 
egna tankar och 
erfarenheter. 

Totalt 249 
stycken. 
138 personal 
samt 111 
stycken 
patienter varav 
56 stycken hade 
upplevt 
avskiljning. 

Mixed design. 
Icke- 
experimentell 
tvärsnittsstudie. 

Patienternas upplevelser var 
mestadels negativa. De 
uppgav känslor såsom ilska, 
maktlöshet och rädsla för 
ensamhet. De ansåg vidare 
att avskiljning användes i 
för stor utsträckning. Dålig 
kommunikation mellan 
patienter och personal  
framkom också. Personalen 
upplevde att det var en 
jobbig men nödvändig 
åtgärd. Avskiljning bidrog 
generellt till negativa 
känslor både hos personal 
och patienter. 

Grad I 

Hill & Laugharne 
(2006)  
England. 

Att mäta behovet av 
information och 
delaktighet vid 
beslutsfattande bland 
psykiatriska patienter. 

Patienter som 
exkluderades var de 
som inte kunde läsa 
och skriva alternativt 
inte förstod frågorna 
i studien. 

Totalt 205 
patienter mellan 
16-65 år. 

Kvantitativ studie 
enligt skattningsskalan 
The Autonomy 
Preference Index 
(API).  

Önskan om information om 
sin sjukdom och behandling 
var mycket hög. Det fanns 
en stor variation i den 
utsträckning patienterna 
ville vara delaktig i att fatta 
beslut om sin vård 
Önskan om att vara delaktig 
i beslut rörande behandling 
var större bland de unga och 
för de Dock ville de flesta 
patienterna får vara med och 
besluta kring deras vård. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Hoekstra, Jansen & 
Lendemeijer 
(2004) 
Holland 

Att öka förståelsen för 
kroniskt psykiskt 
sjukas upplevelse av 
avskiljning, hur de 
hanterar det och hur 
relationen till 
personalen påverkas. 

Bandinspelade 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: Strategiskt. 

Patienter som 
blivit placerade  
i avskiljnings-
rum för en 
längre tid sedan, 
från månader till 
flera år.  
N= 7 

Kvalitativ studie med 
tematisk analys. 

Autonomi: Många patienter 
upplevde en maktlöshet och 
ett beroende till personalen. 
Vanliga känslor som 
uppkom var att känna sig 
förnedrad, skamfylld och 
övervakad. 
Tillit: Känslor som 
framkom här var rädsla, 
misstänksamhet, osäkerhet, 
förtryck, brist på tillit, 
godtycklighet, säkerhet och 
acceptans. Många tyckte att 
det var krävande att vara 
instängd och att tilliten till 
personalen blev förstörd. 
Ensamhet: Känslor som 
framkom här var ensamhet 
och leda. Det visade sig 
dock att personal kan under-
lätta genom omvårdnad. 

Grad I 

Finlay, Hayward & 
Hughes 
(2009) 
England. 

Att utforska patienters 
upplevelser av 
ofrivillig sluten vård; 
patienterna själva, 
deras relationer och 
återhämtning. 

Semi-strukturerade 
intervjuer som 
bandinspelades. 

Patienter inom 
psykiatrisk 
slutenvård. 
N=12. 

Kvalitativ 
Innehållsanalys. 
Innehållet analyserades 
tematiskt. 

Deltagarna rapporterade 
varierande upplevelser av 
tvångsvård med avseende på 
upplevda effekter på sig 
själv, relationer och 
återhämtning. Deltagarnas 
uppfattningar om sig själv 
var relaterade till deras 
erfarenhet av relationer till 
personalen. Upplevd förlust 
av kompetens och negativa 
erfarenheter av 
medicinering sågs som 
hinder för återhämtning. 

Grad II 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Johansson & Lundman 
(2002) 
Sverige 

Att belysa upplevelsen 
av att tvångsvårdas. 

Intervjuer. 
 
Exklusions- 
Kriterier: 
Ej vårdade enligt 
LRV, ej oförmögna 
att genomföra 
intervjuer, ej de som 
riskerar sin hälsa 
genom att deltaga. 

3 kvinnor och 2 
män mellan 27-
49 år. 

Kvalitativ studie med 
en fenomenologisk 
hermeneutisk 
metodanalys. 

Mestadels framkom 
negativa erfarenheter. 
Patienterna beskrev bl.a. en 
upplevelse av att ingen 
brydde sig om dem samt 
obegriplighet till motivet för 
tvångsvården. Exempel på 
positiva upplevelser var ett 
upplevt stöd från 
medpatienter samt ökad 
frihet vid förbättrad psykisk 
hälsa. 

Grad I 

Johansson, Skärsäter & 
Danielsson 
(2009) 
Sverige. 

Att förtydliga  
patientens upplevelse 
av att vårdas vid en låst  
akut psykiatrisk 
avdelning. Studien 
utfördes på en 
vårdavdelning  
för patienter som 
vårdades såväl frivilligt 
som ofrivilligt. 

Intervjustudie med 
öppna frågor. Dessa 
bandinspelades. 

N=10. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienter hade motstridiga 
upplevelser, där några 
upplevde att deras lidande 
lindrats medan andra kände 
att de blivit försämrade. 
Lindring från lidande 
härstammar från 
erfarenheter av stärkt 
integritet och autonomi samt 
att vården var ett stöd och 
avdelningen var en trygg 
plats. I kontrast till detta 
fanns erfarenheter av att 
känna sig beroende, ett 
bristande inflytande samt en 
känsla av att vara 
kontrollerad. 

Grad I 

 

 

 



     Bilaga 3 (3) 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kuosmanen, Hätönen, 
Malkavaara, Kylmä & 
Välimäki 
(2007) 
Finland 

Att undersöka om 
patienter upplevt att de 
blivit frihetsberövade 
vid sluten psykiatrisk 
vård. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
 
Urvalskriterier var 
att patienterna var 
över 18 år, kunde 
tala finska samt att 
de gav ett skriftligt 
medgivande. 

Patienter 
inlagda vid 2 
akut- 
psykiatriska 
avdelningar 
under maj till 
oktober månad 
2001. 
N= 51 

Kvalitativ studie med 
en explorativ design 
användes. 

De flesta patienterna uppgav 
att de upplevt sig vara 
frihetsberövade under 
vårdtiden. Detta p.g.a. låsta 
dörrar, inskränkning av 
elektronisk kommunikation 
samt beslagtagande av 
personliga tillhörigheter. 
Dessa erfarenheter var i 
stort negativa. Vissa 
patienter uppgav dock en 
förståelse för 
nödvändigheten av regler 
och restriktioner . 

Grad I 

Olofsson & Norberg 
(2000) 
Sverige 

Att öka förståelsen av 
tvångsvård genom 
psykiatriska patienters, 
sjuksköterskors, och 
läkares erfarenheter. 

Bandinspelade 
intervjuer. 

Sju triader med 
patienter, 
sjuksköterskor 
och 
psykiatriker, 
d.v.s. 21 stycken 
intervjuer. 

Explorativ,  
kvalitativ studie. 

Av alla tre parter beskrevs 
mänsklig kontakt och en 
ömsesidig relation som de 
viktigaste aspekterna. 
Personalen upplevde att det 
var svårt att knyta an till 
patienterna, medan 
patienterna önskade mer 
kontakt med personalen. 
Dessa fynd visar på ett 
behov av en tydligare dialog 
mellan patienter och 
personal. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Olofsson & 
Jacobsson 
(2001) 
Sverige. 

Att beskriva 
tvångsintagna 
patienters upplevelser 
av psykiatrisk vård. 

Bandinspelade 
öppna intervjuer.  
 
Urvalskriterier var 
tvångsvård, 
svensktalande, god 
hörsel och 
talförmåga samt 
planerad utskrivning 
inom 3 dagar. 

12 kvinnor och 
6 män mellan 19 
och 52 år. 

Kvalitativ 
innehållsanalys som 
inkluderade domän och 
temaanalys.  
 
 

Följande teman framkom: 
• Att inte bli 

respekterad som 
människa.  

• Att ta emot vård 
som upplevs som 
onyttig och 
meningslös. 

• Att vara en 
underlägsen 
människa. 

• Att bli respekterad 
som människa. 

• Att få bli 
involverad i sin 
vård. 

• Att få god vård. 
• Att vara mänsklig 

som andra. 
• Tvång nödvändigt 

som skydd. 
• Hur tvång kan 

förhindras 
• Tvånget varar för 

länge 
• Mänsklig kontakt 

och 
problemhantering. 

• Närhet och 
säkerhet önskades. 

•  En god relation 
och att personalen 
tog sig tid sågs som 
något viktigt. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Veltkamp, Nijman, 
Stolker, Frigge, Dries & 
Bowers 
(2008) 
Nederländerna 

Att undersökta 
patienternas 
upplevelser av 
tvångsåtgärder  
inom akutpsykiatriska 
avdelningar. 

Explorativ design. N=104. Kvantitativ metod.  
Resultaten 
analyserades 
med Chi square test, T-
tester och genom en 
analys av variationer. 

Lika många patienter 
föredrog avskildhet som 
medicinering, 
och båda åtgärderna var 
jämförbara i 
upplevd motvilja och 
upplevd 
effekt. Män föredrog oftare 
än kvinnor  
avskiljning framför 
tvångsmedicinering. 
Patienter som 
förstått varför åtgärden var 
nödvändig var mer positiva 
i efterhand än de som inte 
förstått varför 
tvångsåtgärder vidtogs. 

Grad II 

Wallsten & Kjellin 
(2004) 
Sverige 

Att jämföra patienters 
upplevelser under 
LSPV med patienternas 
upplevelser under LPT, 
med hänsyn till några 
av de viktigaste 
rättsliga förändringarna 
mellan lagarna och 
målen för LPT. 

Konsekutivt urval av 
tvångsvårdade 
patienter och ett 
slumpmässigt urval 
av patienter som 
vårdades frivilligt. 

N=182 
 
44 
tvångsvårdade 
och 40 frivilligt 
vårdade år 1991 
samt 49 
tvångsvårdade 
och 49 frivilligt 
vårdade mellan 
år 1997-1998. 

Mixed design. Antalet tvångsvårdade och 
frivilligt inlagda patienter, 
1991 jämfört med 1997-
1998 var jämförbart. Dock 
var fler tvångsåtgärder 
rapporterade 
1997/98. Huvudresultatet är 
att mycket lite har 
förändrats efter ändringarna 
i lagen. 
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