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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är en global folksjukdom som drabbar cirka 10 % av befolkningen. Efter 

ett första insjuknande så ökar risken för ytterligare insjuknanden senare i livet, dock så är 

sjukdomen behandlingsbar upp till 75 %. Stigmatisering mot denna patientkategori finns 

registrerad från såväl allmänheten som sjukvårdpersonal, detta genom fördomar, negativ 

stereotypbildning och diskriminering. Dessa attityder ökar risken för att den deprimerade 

patienten ska självstigmatiseras, att patienten accepterar attityderna och normaliserar dem.  Inom 

den rättspsykiatriska vården behandlas ett brett spektra av diagnoser som innebär psykisk ohälsa. 

Patienterna vårdas under olika lagar som LPT och LRV beroende på brottslig bakgrund. 

Syfte: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med depression inom sluten 

rättspsykiatrisk vård samt att belysa eventuella skillnader i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

efter vetskap om brottshistorik. 

Metod: Studien byggdes genom en kvalitativ ansats och genomfördes med en vinjett och 

semistrukturerande intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Texterna 

analyserades sedan enligt en innehållsanalys. Sammanlagt deltog 12 sjuksköterskor med en 

erfarenhet mellan 2-8 år. 

Resultat: Presenteras under två teman, känslor inför patienter med depression och människan 

bakom brottet. Därefter ses sex kategorier, medkänsla, glädje i arbetet, känslor av maktlöshet, 

påfrestande patienter, att vara professionell och förändrad inställning med inverkan på 

omvårdnadsarbetet. 

Slutsats: Deprimerade patienter väcker känslor av empati och välvilja, men även frustration. 

Frustrationen kan skapa känslor av maktlöshet vilket kan påverka omvårdanden. Patientens 

brottshistorik orsakade en förändrad inställning hos sjuksköterskan, men även en utmaning till att 

vara professionell. 

Nyckelord: Attityder, depression, omvårdnad, sjuksköterskan, upplevelser, rättspsykiatrisk 

vinjett. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract in English 

Introduction: Depression is a global complex disease which affects almost 10 % of the 

population. Once you’ve been affected by depression, the risk will increase to get affected again 

later in life. However, the disease i treatable up till 75 %. Depressed individuals may feel stigma 

from both residents and healthcare professionals, mainly through bias, negative stereotype 

formation and discrimination. These attitudes increase the risk for selfstigma, witch makes the 

depressed individual to accept and normalize the attitudes. In the forensic psychiatry center can 

plenty of different diagnosis be seen. The patients are being treated under specific laws of 

treatment, such as LPT and LRV depending on criminal background or not. 

Aim: Nurses experiences of treating patients with depression in a closed forensic psychiatric unit 

and illuminate any differences in nursing after cognizance about criminal background. 

Method: This study was built on a qualitative base and was performed with a vignette and semi-

structured interviews. Each interview was recorded and later transcribed. The interviews was 

analyzed in a content analysis. The study contained a total of 12 nurses with an experience 

between 2-8 years. 

Result: Is presented under two categories, feeling for the depressed person and the man behind 

the crime. A total of six subcategories, compassion, joy in work, feelings of powerlessness, 

strenuous patients, to be professional and change of attitude that influence nursing. 

Conclusion: Depressed patients evokes feelings of empathy and kindness, but also frustration. 

Frustration might create a feeling of powerlessness witch can affect nursing. The patients 

criminal background caused a change of attitude among the nurses, but also a challenge of trying 

to be professional. 

Keywords: Attitudes, depression, experiences, forensic psychiatric care, nurse, vignette. 
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Bakgrund 
Depression drabbar cirka 10 % av befolkningen (Gensichen m.fl, 2012; Mitchell, Vaze & 

Rao, 2009) och år 2003 fastställdes att depression är den näst vanligaste sjukdomen i världen. 

Depression är således en global folksjukdom som även bedöms vara den fjärde vanligaste 

anledningen till sekundär sjukdomsuppkomst. Unga vuxna individer tillsammans med äldre 

män ses som en särskild riskgrupp att drabbas av depression (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 

2010). Dock är det vanligt att tidigare sjukdomsdiagnoser ligger till grund för den kommande 

depressionen som exempelvis ångesttillstånd, missbruk och personlighetsstörningar. För varje 

ny depressiv episod i en människas liv så ökar risken för att senare drabbas av ytterligare faser 

senare i livet. År 2002 beräknades att den totala kostnaden för Sverige för behandling och 

omhändertagande av personer med depression till 12 miljarder på 1 år (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2004). Sjukdomen förknippas starkt med lidande och ökad 

dödlighet och är således en allvarlig sjukdom (Gensichen m.fl, 2012). Sjukdomen är dock 

behandlingsbar upp till 75 %, om ingen behandling föreligger så försämras möjligheten till 

förbättring och kan även försämra eventuella övriga diagnoser (Ragan & Kane, 2010). 

Ur en sammanställning från SBU (2004) visas att depression har blivit vanligare de 50 senaste 

åren och att debuten till sjukdomen tenderar att sjunka till lägre åldrar, dock finns ingen 

vetenskaplig förklaring till detta och förändringen är svår att förklara med biologiska faktorer. 

Sjukdomen depression är indelad i tre olika kategorier beroende på svårighetsgrad vilka är 

lindrig, måttlig och svår egentlig depression. För att diagnostisera en depression används 

bland annat Världshälsoorganisationens (WHO) diagnostikinstrument ICD-10 där symtom 

som bland annat nedstämdhet, minskad aktivitet, energifattigdom som inte kan förklaras med 

kroppslig eller psykisk störning, förlust av självförtroende, överdriven självkritik, 

sömnproblem och minskad matlust samt viktnedgång beskrivs som faktorer vilka det tas 

hänsyn till då diagnosen ställs. Annat diagnostikinstrument som används för att diagnostisera 

depression är DSM-IV (SBU, 2004). Vanligtvis sker den första sjukvårdskontakten för dessa 

individer genom primärvården, där personen söker för somatiska besvär (Gensichen m.fl, 

2012). Patienter som lever med depression kan känna sig stigmatiserade i olika sammanhang 

inom sjukvården. Studier beskriver en rädsla där den insjuknade personen är rädd för de 

åsikter som sjukvårdspersonal eventuellt kan ha angående depressionen (Flynn, Henshaw, 

O’Mahen, Forman, 2010). 

Stigmatisering mot personer som lider av psykisk ohälsa är vanligt förekommande och 

grundar sig i fördomar, okunskap och diskriminering (Thornicroft, Brohan, Kassam & Lewis-

Holmes, 2008). 

Normalisering av mental ohälsa sker då befolkningens attityd förändras (Pinto-Foltz & 

Logsdon, 2008). Fördomar bland allmänheten varierar i olika kulturer. Det gemensamma är 
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att det förekommer i samtliga delar av världen. Generella uppfattningar som personer i 

samhället upplever kan enkelt sättas i kategorier och stereotypa bilder kring en sjukdom kan 

således skapas. En vanlig uppfattning är att depression är en sjukdom som kan undvikas, om 

personen i fråga bara vill. Somatiska tillstånd är bortom människans kontroll i viss mån, dock 

inte en depression. Depression är ett tillstånd som en del människor upplever drabba de som 

är svaga i samhället. Vissa beskriver depression som något som bara kommer till dig, och att 

vissa kan hantera känslorna som kommer vid ett insjuknande och andra inte. En individ i en 

studie tror sig inte kunna bli deprimerad, detta trots förlust av jobb, föräldrar samt familj. 

Personen i fråga beskriver sig själv som stark och förmögen att hantera starka känslor, vilket 

en svag individ inte kan. Stigmatiseringen kring depression gör sig synlig då ett ”vi och dem” 

perspektiv gestaltas i studien. Vi som är starka i samhället och de som är svaga (Shellman, 

Mokel & Wright, 2007). 

Samhällets stigmatisering kan överföras till den drabbade individen och skapa ett 

självstigmatiserande, då individen accepterar samhällets fördomar och förlikar sig med dem 

(Kendra, Mohr & Pollard, 2014). Vanliga påföljder av stigmatisering för personer som lider 

av depression är försämrad självkänsla, försämrad ekonomi och försämrad livskvalitet. 

Allmänhetens stigmatisering kan också försvåra den deprimerades initiativförmåga till att 

söka vård (Link, Cullen & Struening, 1989; Sirey, bruce & Alexopoulos, 2001; Moses, 2009). 

Dock är inte stigmatisering det enda hindret till behandlingssvårigheter då även individuella 

faktorer har betydelse. Studier visar även att personer som lider av depression med attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) tros vara farligare för sig själv och andra än personer 

som lever med ”dagliga bekymmer” eller astma. 36- 57 % av befolkningen tror att människor 

som behandlas för depression någon gång kommer att behandlas sämre på grund av sin 

sjukdom. I samma studie framgår en tro om att depressioner tillsammans med övrig mental 

ohälsa höjer risken för att bli våldsam och att bli socialt utstött av det samhälle de bor i 

(Martin, 2006; Danda, 2003; Moses, 2009). Slutligen beskriver 9 % av 1318 deltagare i en 

studie att människor som lider av depression med ADHD borde skämmas över sina diagnoser 

(Martin, 2006.) Negativa antaganden och attityder mot depression och dess behandling 

medför årligen cirka 30.000 självmord i USA. I detta fall har sjuksköterskan ett stort ansvar i 

att förbättra och förändra de synsätt mot patienten för att undvika eventuella komplikationer 

(Halter, 2004).  

Att lida av psykisk ohälsa är i många fall utelämnande och som sjukvårdspersonal är det 

viktigt att fungera som stöttning för utsatta personer. Dock visar det sig i studier att 

sjukvårdspersonal stigmatiserar deprimerade individer genom negativa stereotypa 

kategoriplaceringar, dessutom mer än den generella befolkningen (Nordt, Rössler, & Lauber, 

2006). Doktorer tenderar att feldiagnostisera samt ge fel behandling till patienter med 
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depressionsliknande symtom. I dessa fall spelar bristen på kunskap och felaktiga attityder en 

stor roll i diagnosskedet. Detta syns tydligt i behandlingen av äldre då den behandlande 

läkaren ofta ser depressioner som en naturlig reaktion i åldrandet och inte som ett 

behandlingsbart sjukdomstillstånd (Pepper, Nieuwsma, & Thompson, 2007). När depression 

antas vara ”förståelig” eller ”rättfärdig” på grund av åldrandet så antas heller inte sjukdomen 

vara viktigt i diagnossammanhanget. Läkarens inställning till sjukdomen återspeglas tydligt 

till den behövande patienten, denna inställning bestyrker den redan existerande 

stigmatiseringen hos patienten (Burroughs m.fl, 2006).  

I det kliniska arbetet beskriver vårdpersonal i en artikel att jobb inom den slutna psykiatriska 

sektorn medför en del moraliska dilemman. Personalen menar att de ibland kan ha personliga 

åsikter om patienter i negativa meningar, vilket försvårar arbetsmoralen. Även det faktum att 

vårdpersonalens jobb handlar om att vårda individer med mental ohälsa kan medföra skam, då 

personalen exempelvis berättar för sin familj och sociala kontakter vad de egentligen jobbar 

med och således kan få nedvärderade kommentarer. Vidare framkommer att vårdpersonal 

inom andra instanser stigmatiserar arbetet med psykisk ohälsa. Detta medför att 

vårdpersonalen inom psykiatrin självstigmatiserar de antaganden och för dessa fördomar 

vidare till den deprimerade patienten på den slutna avdelningen (Jones & Crossley, 2012). 

I en vetenskaplig studie skriven av Scheerder m.fl. (2010) rapporterades att sjuksköterskans 

kunskap gällande depressioner kunde vara förenad med en försämrad attityd mot patienten. 

Bland annat visades att 25.7 % av deltagande sjuksköterskor ansåg att depressionssjukdomen 

inte är en riktig sjukdom. I samma antagande förmedlades istället att en depression snarare 

återspeglar personens svaga karaktär. I denna studie framgick att en majoritet av 

sjuksköterskorna rekommenderade patienten att ta sig samman och bli frisk. Samtidigt 

presenteras att enbart 47 % av sjuksköterskorna skulle rekommendera anti-depressiva 

läkemedel och att 66 % av dessa trodde att patientens personlighet skulle förändras totalt av 

dessa läkemedel. Vidare beskriver Björkman, Angelman och Jönsson (2008) i sin studie att 

sjuksköterskor har en viktig roll i att förändra patientens tankar kring stigmatisering i 

samhället. Dock rapporterade de att sjuksköterskors attityder mot patienter med depression är 

existerande. Av 65 deltagande sjuksköterskor så ansåg 37.6 % av sjuksköterskorna att den 

deprimerade patienten är oförutsägbar, 50.8 % tyckte att de var svåra att prata med och 12.5 

% ansåg att patienten har sig själv att skylla för sin depression. Vinze, Fredriksson och 

Wiklund-Gustin (2015) rapporterar i deras studie att sjuksköterskan kan agera annorlunda mot 

den rättspsykiatriska patienten när negativa attityder är närvarande. Att tala om en patient med 

en befinnande ”etikett” som farlig kan orsaka en distansering hos sjuksköterskan, vilket kan 

minska dennes förståelse för patientens uttryck. Detta kan göra sjuksköterskan mer 
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frånvarande i behandlingen av patienten och sjuksköterskans samspel kan övergå till ett 

gränssättande förhållningssätt till patienten. 

Den rättspsykiatriska vården är en sluten vårdinrättning som omgärdas av lagar och 

förordningar. För att dömas till rättspsykiatrisk vård ska personen i fråga lida av en allvarlig 

psykisk störning (APS). De lagar som framför allt berör patienterna inom rättspsykiatrin är 

Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).  

Inom rättspsykiatrin behandlas en stor variation av diagnoser, dock är psykotiska tillstånd 

samt depressioner med uttalad suicidrisk procentuellt överhängande. Vården på inrättningen 

är inte tidsbestämd utan prövas av förvaltningsrätten var sjätte månad. Avgörandet för 

utskrivning baseras på patientens tillfrisknande samt om risken för fortsatt allvarlig 

brottslighet har avtagit. Patientens tillfrisknande uppmuntras genom att kontinuerligt ge 

permissionstimmar under kontrollerade former för att säkerhetsställa en säker utskrivning till 

samhället. Sjuksköterskans arbete inom rättspsykiatrin kretsar kring en kustodial orienterad 

omvårdnad och en strävan efter att uppnå en terapeutisk relation med patienterna (Skärsäter, 

2010). En omvårdnadsmodell som kan ligga till grund för sjuksköterskans interaktionsarbete 

är den verbala och sociala interaktionsmodellen som utvecklats av Rask och Brunt (2007). 

Omvårdnadsmodellen belyser tankar om det ”mellanvarande” mellan två personers livsvärld. 

Det innebär att etablera och bevara en relation, att ha en stöttande/uppmuntrande interaktion, 

reflektiva interaktioner samt att värna om praktisk/social färdighetsträning.  För att uppnå 

resultat i behandlingen av patienten är tillit avgörande i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Således är det viktigt att sjuksköterskan arbetar utan fördomar samt undviker 

stigmatisering för att kunna se människan bakom brottet.   

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 
Rättspsykiatrisk vård är en instans för människor med en psykiatrisk diagnos som i vissa fall 

har begått brottsliga handlingar. Då den rättspsykiatriska vården sker inom en sluten 

vårdanstalt med bristande insyn från omvärlden, och sparsamt med forskning finns 

presenterad, finns ett intresse att belysa hur sjuksköterskan här upplever patienter med 

depression. Förhoppningen är att studien ska belysa tankar och attityder i sjuksköterskans 

arbete med den deprimerade patienten. 

Syfte 
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Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av patienter med depression 

inom sluten rättspsykiatrisk vård samt att belysa eventuella skillnader i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete efter vetskap om brottshistorik. 

Metod 
En kvalitativ ansats valdes för denna studie. Genom denna metod ges möjligheten att få en 

djupare förståelse kring deltagarnas upplevelser av det valda syftet (Polit & Beck, 2010). 

Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling, dessa spelades in och tolkades 

enligt innehållsanalys.  

Kontext 

De sjuksköterskor som har intervjuats arbetar samtliga på en och samma rättspsykiatriska 

klinik. Kliniken vårdar ett brett spektra av psykiatriska diagnoser enligt Lagen om 

rättspsykiatrisk tvångsvård samt särskilt svårvårdade patienter enligt Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. Kliniken arbetar med mottot att se människan bakom brottet, detta genomsyras 

särskilt i sjuksköterskans interaktiva arbete med patienten. 

Deltagare 

Intervjudeltagarna i denna studie är sjuksköterskor som arbetar på en rättspsykiatrisk klinik i 

Sverige. Deltagarna har tidigare erfarenheter av att vårda och behandla patienter med 

diagnostiserad depression. 12 sjuksköterskor visade sitt intresse till studien och deltog 

därmed. Deltagarna var mellan 23-42 (medianvärde: 32) år gamla samt hade 

yrkeserfarenheter mellan 2-8 år (medianvärde: 5). 4 av deltagarna var kvinnor och 8 deltagare 

var män.  

Procedur 

Studien inleddes genom att skriftligen ta kontakt med verksamhetschefen på den aktuella 

rättspsykiatriska kliniken. I det avsända formuläret framgick bland annat information om 

studiens uppbyggnad, syfte och villkor. Som godkännande för att utföra intervjuer på kliniken 

returnerades formuläret till författarna med underskrift av verksamhetschefen på kliniken 

(bilaga 1). Därefter tillfrågades även enhetschefer på respektive avdelning via ett liknande 

formulär för godkännande om att utföra intervjuer med deltagande sjuksköterskor under 

arbetstid (bilaga 2). Ett muntligt godkännande av samtliga enhetschefer mottogs och 

accepterades. För att få kontakt med tjänstgörande sjuksköterskor mailades en förfrågan om 

deltagande i studien ut till samtliga sjuksköterskor på kliniken (bilaga 3). 

En vinjett användes under intervjuerna vilken fungerade som ett verktyg för insamling av 

information under varje intervjusession. Vinjettdesignen inspirerades av Hellzén, Kristiansen, 

Norbergh (2004), där de undersökte sjuksköterskors bemötande till patienter med schizofreni. 
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Vinjetten var uppdelad i två delar och skulle fungera som ett instrument för att försöka 

tydliggöra upplevelser och attityder hos deltagarna i intervjustudien. Under inledningen av 

intervjun så delgavs deltagarna den första delen vinjetten utskriven i pappersformat som 

därefter lästes. Vinjetten låg som grund för den information som deltagarna skulle spekulera 

kring och sjuksköterskan kunde när som helst återgå till denna information under intervjuns 

gång. Därefter fick deltagaren besvara på frågor (bilaga 4) med utgångspunkt från den första 

delen av vinjetten. Samma förförande användes i vinjett del två. Vinjettens båda delar 

presenteras nedan. 

Thord är 25 år gammal och har vårdats inom rättspsykiatrin i snart 3 år. Thord har för 3 månader 

sedan fått information på ronden av läkaren att Thords vårdbehov är omfattande och att 

omständigheterna kring Thords brott medför ett långvarigt behov av kontinuerligt förbättrat mående, 

således innebär Thords vistelse på rättspsyk en mångårig tvångsbehandling. Thord har nyligen fått 

diagnosen depression och diagnosen bedöms vara av den svårare arten. Misstankar om att en 

depression förelegat har dock funnits en längre tid, då Thord bland annat har sovit dåligt den senaste 

tiden. När personal tittat till honom på tillsynen på morgonen ligger Thord oftast i sängen och tittar 

upp i taket. Vid frågan om hur måendet är så ges ett kortfattat och tveksamt svar om att det är bra. Nu 

är symtombilden mer tydlig och Thords aptit har kraftfullt gått ned, precis som dennes energinivå som 

nästan dagligen är låg. Thord utnyttjar inte längre sina permissionstimmar då den friska luften ändå 

inte gör honom någon nytta. När personalen försöker att uppmuntra honom, exempelvis genom att 

prata om dennes tidigare intressen så verkar Thord fullkomligt ointresserad. Thord spenderar mesta 

tiden på sitt rum och gör praktisk taget aldrig något väsen ifrån sig. Ganska snart märker personalen 

att Thords personliga hygien är försämrad och hans rum kan närmast förklaras som ohygieniskt. 

Under ett veckosamtal med Thord är han ambivalent och har en svarslatens som är märkbar, även på 

de enklaste frågorna. 

För att undersöka om den rättspsykiatriska patientens brottsliga historik påverkar 

sjuksköterskans upplevelser och attityder mot patientens depression så delgavs deltagarna den 

andra delen av vinjetten, vilken kortfattat beskriver patientens tidigare brottsliga handlingar. 

Thord vårdas på en rättspsykiatrisk klinik enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning (LRV med SUP). När Thord begick sitt brott så har ingen tidigare kontakt med 

psykiatrin funnits. Anledningen till varför Thord idag vårdas på sluten rättspsykiatrisk vårdavdelning 

med LRV med SUP är på grund av att han tidigare vid ett flertal tillfällen våldtagit 3 olika barn, där 

barnens ålder varierade mellan 4-10 år samt sexuellt ofredat 4 barn på offentliga platser. Thord 

beskriver nu i veckosamtal att anledningen till dennes försämrade mående enbart beror på den 

information som läkaren givit angående tvångsvårdens förmodade längd, Thord själv räknade med 

maximalt 4 år inom rättspsykiatrin. Depressionen har således inget att göra med empati/insikt till 

brottsoffren och allvarligheten i brottet. 
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Under intervjuns gång så användes följdfrågor beroende på deltagarnas svar. Följdfrågorna 

var ej förutbestämda och kunde variera mellan deltagarna. Följdfrågorna användes även som 

redskap för att försöka framställa tydligare svar för att enklare kunna presentera teman och 

kategorier i resultatet. Vissa frågor repeterades även från vinjett ett till vinjett två. 

Datainsamling 

Under intervjusessionerna användes semistrukturerade intervjuer som varade i ungefär 30 till 

45 minuter. Intervjuerna genomfördes i lokal belägen i den rättspsykiatriska kliniken efter 

överenskommelse om tid mellan intervjuare och deltagare. Båda intervjuarna närvarade vid 

samtliga intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer används då forskaren har en lista eller agenda med ett 

omfattande syfte som måste klargöras genom en intervju. Intervjuaren använder sig av 

exempelvis en vinjett eller berättelse för att säkerställa att alla frågor inom syftet belyses. 

Intervjuaren uppmuntrar deltagarna till att tala fritt om det valda området vilket görs bland 

annat genom följdfrågor (Polit & Beck, 2010). De frågor som ställdes till deltagarna ställdes 

inte alltid i en specifik ordning eller artikulerades på ett förutbestämt sätt. Istället användes 

öppna frågor som tillät deltagaren att berätta sin historia utan att påverkas av intervjuarna. 

För att säkerställa en god kontinuitet och kvalitet i intervjusessionerna så provintervjuade 

intervjuarna varandra samt skötare på respektive arbetsplats. Innan varje intervju frågade 

intervjuarna om deltagarna läst deltagarbrevet som skickats ut. Majoriteten hade läst brevet, 

vid de fall då detta inte skett så gavs en muntlig förklaring innan intervjun startades. 

Deltagarna fick även inleda med att ange antal år som verksam sjuksköterska, kön och ålder, 

samt informerades återigen om deras rättigheter gällande studiens etiska överväganden. Under 

intervjusessionerna presenterades vinjetten för deltagaren, som sedan fick gott om tid att läsa 

texten. Deltagaren fick återgå till texten när som helst under sessionens gång. Båda 

intervjuarna satt med under samtliga intervjuer, där en intervjuguide ställde de förutbestämda 

frågorna och den andra intervjuaren fungerade som observatör och kunde reflektera över 

eventuella följdfrågor. Målet var att ställa öppna frågor utan risk för att leda samtalet åt någon 

specifik riktning. Samtliga intervjuer spelades in för att därefter möjliggöra en utförlig 

dataanalys. 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades till text enligt Graneheim och Lundman (2004) på 

ett noggrant sätt för att återspegla deltagarnas sammansatta erfarenheter och upplevelser. Den 

insamlade datan har sedan lästs igenom vid ett flertal tillfällen för att söka djupare förståelse 

om materialet.  
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För att bearbeta insamlad data användes en innehållsanalys då denna analysform tillåter 

författarna att identifiera teman och mönster genom att organisera och integrera deltagarnas 

berättelser (Polit & Beck, 2010).  

Analysen inleddes med att välja ut meningsenheter från de transkriberade texterna. Samtliga 

meningsenheter har därefter kondenserats till mer lättförståeliga enheter och gavs därefter en 

kod. Kodningen gav författarna en djupare förståelse kring materialet och förenklade den 

kommande underkategoriseringen. Vid underkategoriseringen jämfördes meningsenheterna 

med dess koder gällande likheter och olikheter. Liknande meningsenheter skapade sedan en 

underkategori. Slutligen framställdes de kategorier som förklarade analysförfarandets 

innehåll. Det analytiska förfarandet presenteras genom ett kategorischema (tabell 1). 

Författarna har diskuterat och kommit fram till konsensus tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analytiskt förfarande. 

Meningsenheter Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

När man läser om 

hur dom har haft det 

själv, och det är 

otroligt viktigt att 

göra. Det brukar 

hjälpa en att känna 

mer för personen. 

 

Jag känner mer 

för patienten när 

jag har läst om 

dennes liv. 

 

Initiativ till 

förståelse. 

Att vara 

professionell 

Människan 

bakom brottet 

Jag kan bemöta 

honom men jag vill 

inte skapa en allt för 

nära relation. 

 

Jag vill inte ha 

en nära relation 

till patienten. 

 

Distanserad 

inställning. 

Förändrad 

inställning med 

inverkan på 

omvårdnadsarbetet 

Människan 

bakom brottet 

Depressionspatienter 

kan ju vara ganska 

tunga. 

 

Patienter med 

depression kan 

upplevas vara 

påfrestande. 

 

Ansträngande 

patientarbete. 

Påfrestande 

patienter 

Känslor inför 

patienter med 

depression 

Det var väl mer att 

det här snacket i 

fikarummet där man 

Vissa 

sjuksköterskor 

Hopplöshet. 

 

Känslor av 

maktlöshet 

 

Känslor inför 

patienter med 
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märkte att en del 

kanske ryckte på 

axlarna, vissa 

kanske kände 

hopplöshet tidigt i 

sjukdomsbilden. 

känner 

hopplöshet tidigt 

i 

sjukdomsbilden. 

 

 depression 

I allmänhet om man 

tänker en klassiskt 

deprimerad patient 

så tycker jag att det 

är ganska 

inspirerande. 

Det är 

inspirerande att 

arbeta med 

deprimerade 

patienter. 

 

Inspirerande 

arbete. 

Glädje i arbetet Känslor inför 

patienter med 

depression 

Det är en av de 

patientgrupper som 

är lättast att tycka 

synd om. 

Deprimerade 

patienter är lätt 

att tycka synd 

om. 

 

Empati för 

patienten. 

 

Medkänsla 

 

 

Känslor inför 

patienter med 

depression 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapliga studier ska vila på tre etiska principer, välvilja, respekt för den mänskliga 

värdigheten och rättvisa (Polit & Beck, 2010). Utifrån dessa principer har denna studie 

tydliggjort att deltagande är frivilligt, rättigheten att avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång och deltagarnas konfidentialitet. Författarna har förvarat det inspelade 

materialet och de transkriberade pappersarken så obehöriga ej kunnat komma åt dessa. 

Eftersom deltagarna talat om egna upplevelser om ett ämne som kan skapa svårlösta etiska 

dilemman så har författarna varit lyhörd efter reaktioner där deltagaren kan ha påverkats i 

negativ mening. Efter avslutad intervju fanns möjlighet för deltagaren att kontakta författarna. 

 

 

 

Resultat 
Tabell 2. Resultatet presenteras utifrån de kategorier och underkategorier som framkom vid 

analysen av de transkriberade intervjuerna, dessa beskrivs i tabellen nedan. 

Känslor inför patienter med depression Människa bakom brottet 

- Medkänsla - Att vara professionell 

- Glädje i arbetet - Förändrad inställning med inverkan på 

omvårdnadsarbetet 



10 
 

- Känslor av maktlöshet  

- Påfrestande patienter  

 

Känslor inför patienter med depression 
 

Informanternas uppfattningar kring depressionssjukdomen var flertydiga och kan tolkas på 

olika vis. Gemensamt för samtliga informanter var den välvilja som fanns för att behandla 

patienter med depression. Dock kan välviljan leda till svåra känslor att handskas med då 

sjukdomsbilden förändras eller om patientens mående försämras.  

 

 

 

 

Medkänsla 

Informanter förklarade att deras upplevelser kring patienter med depression ofta var 

förknippade med en vilja att hjälpa patienten till ett bättre mående. Här beskrevs behovet av 

att finnas till hands och visa medmänsklighet för en patient som mår väldigt dåligt. 

Sjuksköterskor i studien beskrev även att deras empati var särskilt hög för just denna 

patientgrupp och att det var enkelt att tycka synd om dessa patienter.  

 

”Man har mer empati kanske en nån som har en annan diagnos. Man vill hjälpa den 

personen”. 

 

”När det kom fram att det kanske var en depression vart det mer som att...en tycka synd om 

känsla”. 

Det upplevs även vara en sjukdom som föder ett engagemang i personalgruppen, som grundar 

sig i välvilja för patientgruppen.  Här framkommer att arbetet med patienten kan vara 

ansträngande men att det inte har någon betydelse, viljan att hjälpa patienten till ett bättre 

mående överkommer den negativa känslan.  

”Ja du, jag tänker att det inte spelar någon roll hur jobbigt det är att arbeta med dom här 

människorna”. 

 

 

Glädje i arbetet 
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En stor andel av studiens informanter förklarade att arbetet med deprimerade patienter var 

roligt. Det glädjande i arbetet handlade mest om de tydliga framgångar som visar sig då 

patientens mående förbättras. Framgångarna tyds som en objektiv mätbarhet i en människas 

förbättrade mående. Till skillnad från övriga psykiatriska åkommor så beskrevs depressioner 

som en sjukdom som kan behandlas och att behandlingen kan gå relativt snabbt. 

”Om man lyckas pricka in med rätt mediciner osv för då kan man se en ganska radikal 

förbättring hos personen”. 

”Bland annat så tycker jag att det är så tydliga bevis på att vården har gjort någon skillnad 

med de här patienterna”. 

 

 

Informanterna berättade även att den subjektiva känslan av att beskåda ett förbättrat mående 

är inspirerande.  Många informanter i studien beskrev att redan innan påbörjad 

omvårdnadsbehandling så finns en känsla av hopp hos sjuksköterskor, denna känsla av hopp 

bekräftas ofta under behandlingens gång, vilket föder positiva attityder till hela arbetsgruppen. 

”Det är en patientgrupp som det finns…jag upplever det finns hopp för”. 

”Jag tycker inte att det är någon som har en negativ attityd, det kan jag inte påstå”. 

”Just det där att se när de får tillbaka livet på något vis, tycker jag är jätteroligt”. 

Informanterna beskriver vidare att erfarenheten i samband med vården av en deprimerad 

patient är viktig. Erfarenheten kan ge en djupare förståelse av sjukdomens förlopp vilket kan 

förstärka sjuksköterskans tro på en lyckad behandling vid de tillfällen då patienten plötsligt 

försämras i sitt mående. Erfarenhet beskrevs även som viktigt initialt i sjukdomsförloppet, då 

patienten kan vara extra svårbehandlad och avståndstagande i alliansarbetet. Att arbeta med 

en förståelse för sjukdomsförloppets olika perioder av försämrat kontra förbättrat mående 

beskrevs som glädjande, då sjuksköterskan ligger ett steg före sjukdomen. 

”Det är jobbigt i en början innan man har hittat en allians, men har man lyckats hitta en 

allians med patienten och man ser det första framsteget, så tycker jag att det är ganska 

roligt”. 

 

”Mer erfarna sjuksköterskorna, dom är väl lite mer positiva eftersom dom har ju erfarenheter 

av att vårda patienter med depression”. 
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Känslor av maktlöshet 

Vid de perioder då patientens mående försämras så beskrev sjuksköterskor i studien en 

anstormning av känslor av olika innebörd. Det faktum att patientens mående försämras kan 

innebära en stagnering av vården kring patienten. Detta beskrevs av informanter som 

frustrerande och gav en känsla av maktlöshet inför arbetet med patienten. Vid de tillfällen som 

sjuksköterskan försökte ta kontakt med patienten så var avsaknaden av positiv bekräftelse 

uppenbart och sjuksköterskor beskrev därför arbetet som ett motstånd. 

”Det kan ju vara ganska frustrerande, utan att man får så mycket tillbaka”. 

”Man får ju inte så mycket förstärkning av sitt arbete när man går in till patienterna varje 

gång”. 

”Man kan ju känna att, att det är lite tungt att vara i det här motståndet liksom, som en 

depression, eh, ändå innebär”. 

Informanter beskrev även att den rättspsykiatriska vårdmiljön inte var optimal för att vårda 

deprimerade patienter. Vårdmiljön beskrevs som instängd, begränsad och som orsak till 

försämrat mående för patienten. Den kala miljön inom rättspsykiatrin begränsar patientens 

möjligheter till aktivering, vilket beskrevs som en viktig faktor till förbättrat mående. Den 

rättspsykiatriska vårdmiljön saknar möjligheter för patienten att alstra energi ur vilket 

försämrar patientens möjligheter till rehabilitering.  Informanter menar även att det är 

frustrerande att se hur den deprimerade patienten tappar intressen på grund av den 

oinspirerande och aktivitetsfattiga avdelningsmiljön.  

”För dom deprimerade är det väl inte optimalt. Det är ju väldigt instängt... naturligtvis”. 

”Vi arbetar ju inte bara mot depressioner utan vi arbetar ju också mot hela omgivningen”. 

”Det är väl nästan jobbigast om de blir mer deprimerad på avdelningen så att man märker 

att de tappar det som de tyckt varit positivt och roligt tidigare”. 

 

 

 

Påfrestande patienter 
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Majoriteten av informanterna beskrev patienter med depression med en känsla av frustration. 

Det menades att de ofta kunde försöka glädja patienten, men oftast utan resultat. Frustrationen 

blev påtaglig vid de tillfällen då patienten mådde sämre i sin sjukdom. Framför allt ansåg 

informanterna att patienten var energikrävande då patienten ofta såg sin tillvaro i negativa 

drag. 

”De ser bara negativt i allt annat istället och då kan ju frustration komma”. 

”Att man känner att ens egen energi kanske inte riktigt...ehm...jag ska inte säga räcker till 

men att man får tänka ändå lite på”. 

”Det kan ju vara ganska utsläckande om man säger så”. 

Vidare beskrevs en frustration över en bristande allians mellan patienten och informanten. 

Patientens negativa inställning till mänsklig kontakt beskrevs av informanterna som ett 

moment då sjuksköterskan står maktlös inför en situation. En sjuksköterska beskrev vikten av 

att vårda på samma nivå som patienten befinner sig på. Om sjuksköterskan har ambitioner 

som överstiger patientens förmåga att ta in så föds en frustration även där. 

Men bli man alltid liksom mött med ett nej så blir man ju… att man känner att man har slut 

på valmöjligheter”. 

det kan vara lite frustrerande att man vill mer än vad dom vill”. 

Den frustration som informanterna kunde känna kring patientens depressiva symtom innebar 

bland annat att sjuksköterskor absorberade symtomen på sig själva, vilket i sin tur påverkade 

deras arbete negativt.  

”Spetsen på ens omvårdnad kan gås miste av när resultat uteblir”. 

”Symtomen kan smitta av sig på mig så att jag också, liksom följer med patienten ner. Det är 

liksom som en skugga som sveper ner en i skiten”. 

”Jag tror att jag pratar för de flesta när jag säger att det är småsaker i ens beteende som 

kanske ändras när en människa mår så extremt dåligt ”. 

Människan bakom brottet 

Då den aktuella patientens depression är ett resultat av långa vårdtider för den pedofildömde 

så ställs informanterna inför en ny nivå av upplevelser och känslor. Brottets allvarlighetsgrad 
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påverkar sjuksköterskans inställning till att vårda den deprimerade patienten likväl som 

sjuksköterskorna anstränger sig för att vara professionella. 

 

 

 

 

 

 

Att vara professionell 

Majoriteten av informanterna beskrev vikten av att vara professionell som avgörande för den 

fortsatta vården. Det handlade om att försöka lägga brottets allvarlighet bakom sig och 

fokusera på depressionen. Informanterna betonade innebörden av att finnas till hands och visa 

respekt för att få möjlighet att behandla depressionen och gynna en vårdmiljö där patienten 

kan få stöd och återhämtning. 

”Vad personen är dömd för påverkar ju vitt jag kan se inte patientens tillstånd, det vill säga 

depressionen, så att nej. Jag känner samma sak”. 

”Det gäller att se hela människan och finnas till hands i alla lägen, annars hjälper vi inte 

depressionen”. 

För att kunna se människan bakom brottet så beskrev vissa informanter att man som 

sjuksköterska ständigt måste försöka bearbeta sin känslor, samtidigt som andra informanter 

förklarade innebörden av att försöka negligera patientens brott. Negligering av känslor 

beskrevs av vissa sjuksköterskor som nödvändigt i många situationer i arbetet. Istället för att 

agera i affekt var det nödvändigt att tänka objektivt, exempelvis i bedömningar kring 

patienten och att vara förnuftig i alla omvårdnadsåtgärder. 

”Jag vet ju att jag skulle definitivt, man får ju jobba med sig själv där och stänga av”. 

”Jag är ju... professionell i mitt arbete och jag har ju min rock som jag kan ta på mig för att 

göra det som krävs på mitt jobb. Då tänker jag inte på all skit som patienten gjort”. 

”Men det gäller att göra det på ett förnuftigt sätt och inte bara blanda in känslorna i 

arbetet”. 

Förändrad inställning med inverkan på omvårdnadsarbetet 

Efter att informanterna fått vetskap om brottet uttrycktes ett nytt sätt att arbeta med den 

deprimerade patienten. Informanter förklarade att brottets natur var så allvarligt att de enbart 

skulle göra det nödvändigaste för patienten, vilket var att ge mediciner.  Patientens brott 
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medförde även en kompromisslöshet inför vårdandet av patientens depression. Informanterna 

beskrev här en skillnad mellan patienternas rättigheter till kvalitetsfylld omvårdnad. 

”Jag tror att jag kommer att vara professionell och, liksom, behandla han med respekt men 

jag kommer inte att göra något extra för honom”. 

”Jag tror att med tanke på hans brott så kan jag tänka mig att jag är lite hårdare vid vissa 

grejer”. 

”Om jag vårdar honom tänker jag bara ge medicin”. 

 

Informanter beskrev en förändring i deras vilja att vårda patienten med depression. 

Brottshistoriken pekas ut som en klar faktor i det förändrade beteendet och viljan till att vårda 

patienten. Informanter förklarade även en odiskutabel ovilja till att vårda patienten trots att 

denne lider av en depression. 

”På första visste jag inte vad han hade begått för brott... då ser man liksom hela människan 

och man vill liksom hjälpa honom. Sen när man får höra... då ändras totalt ens vilja och 

inställning att vårda honom”. 

”Jag vill inte vårda den människan”. 

 

”När ja får höra att han är pedofil och han har sin depression på grund av att han... 

vårdtiden och inte för att han känner empati för de småtjejer som han har våldtagit då känner 

jag väldigt svårt att vårda honom”. 

 

Informanternas attityder till att vårda den deprimerade patienten förändrades till stor del efter 

vetskap om brottet. En uppgivenhet beskrevs av informanterna, som menade att 

pedofilpatienter är svåra att hantera på grund av de känslor som väcks på grund av brottet.  I 

detta fall beskrevs hur sjuksköterskor väljer att ta brottsoffret till försvar och då beskriva att 

patienten förtjänar att få en depression på grund av vad denne utsatt brottsoffret för. 

”Kanske litegrann att han förtjänar det, att få en depression”. 

”Jag kan nog tycka att man ska må lite dåligt när man har gjort en sån här sak”. 

”Han kanske inte förtjänar det med tanke på vad han har utsatt de här barnen för... tyvärr så 

känner man ju lite så”. 
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Informanternas negativa attityder bottnar till viss del i personliga förhållanden där informanter 

själva har familj och barn. Informanterna kunde därför förstå varför brottet för med sig hat 

och förakt. Vidare framgår att en del sjuksköterskors positiva attityd och empatiska 

omvårdnad förändrats till det motsatta.  Sjuksköterskor i studien kände sig upprörda över hela 

situationen kring patientens brott och dennes anledning till depressionen. Denna situation 

föder starka känslor hos en del av informanterna.  

”Det handlar om alla människors lika värden, principen kan man få svårt att jobb… med”. 

”Jag får mindre sympati för han som person”. 

”Han kan ruttna här, eller inte ens här”. 

”Noll empati”. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av patienter med depression 

inom en sluten rättspsykiatrisk avdelning, samt att belysa eventuella skillnader i 

sjuksköterskans omvårdnad efter vetskap om brott så valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

ansats ger möjligheten att insamla data kring deltagares upplevelser, erfarenheter och attityder 

kring ett förutbestämt område (Polit & Beck, 2010). För att skapa förutsättningar för 

insamling av data så användes semistrukturerade intervjuer. Detta gav deltagaren möjligheten 

att samtala och spekulera fritt kring det valda området utan närmare inflytelse av intervjuarna 

(Polit & Beck, 2010). För att få en hållbar kontinuitet i samtalet och ge bästa möjligheter för 

deltagarna att delge sina erfarenheter så närvarade båda författarna vid samtliga intervjuer. 

Det var fördelaktigt då författarna kunde hjälpas åt i följdfrågor till deltagaren. En vinjett med 

två delar valdes för att precisera syftet. Vinjetten inspirerades av den som Hellzén, 

Kristiansen, Norbergh (2004) använde, där de undersökte sjuksköterskors bemötande till 

patienter med schizofreni. I denna studie har dock vinjetten anpassats för att reflektera det 

aktuella syftet. Vinjetten i den aktuella studien gav deltagaren förutsättningar att delge 

information från ett specifikt och existerande tema. Enligt Polit och Beck (2010) så används 

en vinjett till fördel då informanterna får reflektera kring ett figurerat fall, vilket reducerar 

risken att hämma känsloyttringar på grund av personliga åsikter kring en verklig person.  

Graneheim och Lundman (2004) skriver att tolkandet av de transkriberade intervjutexterna 

kan vara problematiskt då forskarens egna uppfattningar och personliga historia kan influeras 

i analysen av texten. En styrka med studien är därför att både författare har närvarat vid 

samtliga moment i studiens uppbyggnad, från intervju till att analysen färdigställts. Detta gav 
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författarna möjlighet att reflektera och utbyta idéer under studiens uppbyggnad. Pedofili som 

diagnos användes i vinjetten och avsågs skapa en reaktion hos informanten. Det kan således 

antas att ett annat brott i detta sammanhang hade skapat andra känslor och därmed givit ett 

annat resultat. 

 Då båda författarna arbetar på den plats där intervjuerna ägde rum så upplevdes deltagarna 

samarbetsvilliga och öppna inför det faktum att delge känslig information till studien. Dock 

kan trovärdigheten i deltagarnas svar ifrågasättas då alla deltagarna kanske inte var beredda 

att lämna känsliga uppgifter till en studie vars författare även är arbetskollegor till dem. 

Intervjuerna hölls även under arbetstid för vissa sjuksköterskor, detta kan ha påverkat 

deltagarens svar då en viss stressfaktor uppstod gällande medicinutdelningar. Syftet med 

studien ses som unik i sammanhanget då författarna inte hittat några studier med liknande 

problemformuleringar. Det finns kännedom kring studier som bevisat en omfattande 

stigmatisering mot pedofiler. Dock inte bland sjuksköterskor inom sluten rättspsykiatrisk vård 

och med vinjett som förfarande eller hur en pedofilidiagnos påverkar sjuksköterskans 

omvårdnad till en depression. Författarna anser dock att studiens syfte har besvarats och kan 

bestyrka övrigt forskningsmaterial gällande stigmatisering kring patienter med pedofili. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av patienter med depression 

inom sluten rättspsykiatrisk vård samt att belysa eventuella skillnader i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete efter vetskap om brottshistorik. Informanterna belyste innebörden av att 

finnas till hands och att visa medkänsla för patienten. Detta ansågs bland vissa vara en 

naturlig reaktion hos sjuksköterskan. En känsla av empati och viljan att hjälpa kan även 

appliceras i befolkningens syn på den depressiva sjukdomen. Detta visas i Angermeyer & 

Matschinger (2004) studie där de undersökt befolkningens allmänna attityd mot människor 

som lider av depression och sett att 64 % av befolkningen känner medlidande för patienten. 

Samtidigt visas att 33 % känner empati för patienter med depression och 65 % känner en vilja 

att hjälpa dessa patienter.   

Vidare beskrev informanter att behandlingen av en depressiv sjukdom kunde ske relativt 

snabbt och att om medicinsk behandling påbörjades så kunde en radikal förbättring ses. Detta 

kan styrkas i Burman, McCabe & Pepper (2005) där de undersökte depressiva patienters 

svårigheter till att motta behandlingar på olika vårdcentraler. De menar att sjuksköterskor 

generellt är positiva inför att behandla depressiva patienter då de inte ser sjukdomen som 

kronisk, utan snarare som behandlingsbar. Vidare menas att 66 – 77 % av depressiva patienter 

svarar positivt på medicinsk behandling inom 6 månader.  
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Informanterna i studien beskrev även frustration som ett begrepp där maktlöshet kunde 

uttydas. Det framgick att frustration kunde framstå vid miljörelaterade situationer, där 

avdelningens klimat och bristande förutsättningar begränsade sjuksköterskans förmåga att 

bedriva vård samt även ansågs orsaka ohälsa. Informanterna beskrev även att aktiviteter är 

viktigt i behandlingen av en depression. Ur sin bok ”Notes of Nursing” skrev Florence 

Nightingale betydelsefulla aspekter att begrunda vid en behandlande vårdmiljö. I detta 

begrepp ingår bland annat frisk luft, ljus, värme och stillhet (Skärsäter, 2011). Även nyare 

forskning har belyst vårdmiljöns innebörd i patientens förmåga till återhämtning. I Brunt och 

Rask (2007) forskning antyds att viktiga förutsättningar för kvalitetsfylld omvårdnad inriktas 

mot professionell personal, medicinska förutsättningar för att vårda patienter, dagliga 

aktiviteter och fysisk aktivitet. Samtidigt listades negativa erfarenheter av en psykiatrisk 

avdelning där bland annat brist på aktiviteter, bristande planerade aktiviteter och att den 

psykiatriska avdelningen lokaliseras i tätbebyggelse var särskilt negativt. 

Då avdelningsmiljön inom rättspsykiatrin beskrevs som instängd och ogynnsam ur 

behandlingssynpunkt så kan ett mer tillåtande förhållningssätt till fysisk aktivitet och 

utomhusaktiviteter vara värdefulla för patienten. Det finns idag omfattande forskning som 

tyder på relation mellan förbättrat psykiskt mående och olika livsstilsförändringar. Det 

framgår i en studie att exempelvis en god kost, sömn och en stark social interaktion med 

familj och vänner kan vara starkt bidragande till att undvika depressioner. Likaså kan 

närheten och möjligheten till natur och skog ge förutsättningar till att bättre rehabiliteras ur 

sin depressionssjukdom (Sarris, O’Neil, Coulson, Schweitzer, & Berk, 2014). Ytterligare 

studier förklarar innebörden av att ha möjlighet till natur och frisk luft då Hahn, Grynderup, 

Dalsgaard, Thomsen, Hansen et. al (2011) menar att utomhusaktiviteter under vintertid i minst 

2 timmar per dag kan minska risken för att åsamka sig depressionssjukdom. Dessa studier 

belyser ett alternativ till medicinsk och psykologisk behandling mot depression. 

Utomhusaktiviteter kan tyckas vara önskvärt i en bredare omfattning inom alla instanser av 

psykiatrin, dock har inte patienterna inom rättspsykiatrin möjligheten att vistas utomhus i 

samma utsträckning som övriga instanser inom psykiatrin. Dock är fysisk aktivitet en faktor 

som kan åstadkommas även under en kortare period under dagen vilket borde appliceras till 

patienternas förfogande för att minska risken till depression inom rättspsykiatrin. Detta menar 

även Ng, Dodd och Berk (2007) som i sin studie funnit resultat som tyder på att ökad fysisk 

aktivitet minskar ångest med 31 %, stress med 21 % och depression med 20 %. 

Vidare framgår det att informanterna kände en maktlöshetskänsla då patientens mående 

försämrats, detta kunde i sin tur innebära att vården av patienten kunde stagnera. För att 

undvika stagnering av behandlingen med patienten skulle ett interaktivt arbete vara 

fördelaktigt. Detta kan innebära att exempelvis diskutera med patienten i termer kring 
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omvårdnadsmodellen health belief. I patientsamtalet bör sjuksköterskan beröra ingående 

punkter om hälsa, hälsobeteenden, sårbarhet, ”kostnader” och vinster med olika 

förhållningssätt på såväl lång som kort sikt. Denna metod ökar patientens delaktighet i vården 

(Rydén & Stenström, 2011). Dessa samtal sker aktivt mellan patient och sjuksköterska och 

ställer krav på sjuksköterskans verbala förmåga att få patienten att tro på sin egen förmåga till 

förbättrat mående (Self- efficacy). Denna omvårdnadsmodell belyser ett tillvägagångssätt för 

att involvera patienten i dess vård och kan vara aktuell för den deprimerade patienten. En 

informant beskrev att denne avsåg att vara professionell i bemötandet med patienten, dock 

skulle denne inte göra något extra för patienten.  Att sjuksköterskan inte gör något extra för en 

patient på grund av dennes brott kan härledas till att sjuksköterskan snarare fokuserar på den 

övervakande delen i samspelet med patienten. Detta betonar även Harris, Happell, och Manias 

(2015) i deras studie, där en sjuksköterska beskrev att en patients brott kan orsaka en 

försiktighet och bristande vakenhet som begränsar sjuksköterskans interaktiva behandlande 

samspel. Det är dock en balansgång för sjuksköterskan då ett interaktivt arbete ska fungera 

tillsammans med en övervakande inställning mot patienten. I Brunt och Rasks (2006) studie 

framgår dock att både rättspsykiatriska patienter och sjuksköterskor helst önskar ett samspel 

mellan varandra som präglas av uppmuntran och support. Det ena måste dock inte utesluta det 

andra. 

Då informanterna fick ta del av patientens brott så ställdes nya krav på sjuksköterskan. Många 

informanter beskrev dock att brottet inte skulle påverka deras arbete med den deprimerade 

patienten. De beskrev att det var viktigt att se människan bakom brottet och försöka att inte 

agera i affekt mot patienten på grund av deras personliga åsikter. Vissa informanter var 

övertygade om sin idé om alla människors lika värden, medan andra informanter försökte 

hitta övertygelse om detta faktum. Detta kan förlikas med sjuksköterskans sett att ge patienten 

en integritet och ett människovärde som liknas övriga befolkningen. Detta menar även 

Skärsäter (2011) som beskriver att alla människor har ett värde vilket i sin tur medför att hon 

är skyddsvärd, detta kan med andra ord förklaras som att förse en människa med integritet. 

För en del av informanterna så förändrades totalt deras vilja att vårda patienten, trots dennes 

depression. Denna ovilja tyds vara en orsak till personliga åsikter kring patientens brott. 

Informanter beskrev att deras vårdande kunde ske i avsaknad med kompromisser samt att 

patienter med pedofili inte förtjänar vård. Rättspsykiatriska patienter generellt har påtalats i 

forskning att känna sig utsatta för auktoritet, makt, offensiv behandling och bestraffning av 

den rättspsykiatriska personalen (Hörbeg, 2008). Det är därmed viktigt att komma ihåg 

patientens integritet och dennes mänskliga värde om behandlingen av patienten ska vara 

möjlig. Sjuksköterskan bör sträva efter en mer interpersonell relation där fokus ligger på att 

medvetet arbeta mot en miljö där samvaro och samspel kan äga rum (Stevenson, 2002). I en 
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studie beskrivs att sjuksköterskans stöd samt verbala interaktion till patienten är totalt 

avgörande för patientens fortsatta utveckling (Peplau, 1988). Då patienten lider av depression 

så kan negativa attityder vara förödande för patienten då dessa kan tolkas som fördömande 

och avståndstagande. Risken finns därmed att patientens depression förvärras och eventuella 

självmordsbeteenden kan utvecklas (Carstens & Spangenberg, 1997). Som tidigare nämnda 

omvårdnadsmodeller är även KASAM (Känsla av sammanhang) en modell som är viktig att 

ta i beaktning. Att patienten känner en känsla av sammanhang har visats vara viktigt för 

rehabilitering ur en depression. KASAM har även påvisats höjas efter tillfrisknande från en 

depression (Skärsäter, 2011). Informanterna i studien påtalade en vilja att hjälpa den 

deprimerade patienten samt att sjukdomen medförde en känsla av empati för patienten. Det 

kan således diskuteras om informanternas välvilja återspeglar förutsättningar för att skapa en 

sammanhangskänsla för patienten. Det ter sig förhållandevis tydligt att informanterna önskar 

bra förutsättningar i vårdmiljön för att den deprimerade patienten ska kunna återhämta sig i 

sin sjukdom. Dock kan djupare information om KASAM vara önskvärt då det kan tolkas som 

att patientens brott delvis skapar känslor av motsatskaraktär till vad KASAM står för. 

Slutsats 
Sjuksköterskor inom sluten rättspsykiatrisk vård anser att patienter med depression är 

problematiska ur ett känslomässigt perspektiv. Samtidigt som diagnosen väcker glädje och 

empati så beblandas även svåra känslor som frustration och maktlöshet. Sjuksköterskor anser 

att deprimerade patienter är särskilt intressehöjande och ett stort engagemang verkar finnas 

för att hjälpa patientkategorin. Avdelningsmiljön inom rättspsykiatrin framställs som oroande 

då den instängda miljön försvårar utförandet av hälsofrämjande insatser för den deprimerade. 

Sjuksköterskans syn på brottet präglas av en vilja att vara professionell för att skapa 

förutsättningar för behandling av depressionen. Att se människan bakom brottet är inte 

självklart ur denna problemformulering. Denna studie har belyst ett område där bristande 

psykiatrisk omvårdnad är möjlig. Det skulle därför vara viktigt att vidare forska kring 

attityder och stigmatisering kring sjuksköterskans inställning till att vårda patienter med 

pedofili. Vi ställer oss även frågan hur den pedofildömde patienten upplever eventuella 

negativa attityder från personal? Vilka konkreta åtgärder i rättspsykiatrins avdelningsatmosfär 

kan införas för att åstadkomma en mer kvalitetsfylld vardag för den deprimerade patienten? 
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* Underskriften innebär ett godkännande för oss (Fredrik Höglund, Gustav Strid) att 

genomföra semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på Rättspsykiatriska 

Regionkliniken i Sundsvall. Intervjuerna skall användas för att undersöka sjuksköterskans 

uppfattningar och attityder gentemot patienter med depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Förfrågan angående studie gällande sjuksköterskors upplevelser av patienter med 

diagnostiserad depression inom sluten rättspsykiatrisk vård. 
  

Vi är två sjuksköterskor som nu studerar vidareutbildningen inom psykiatri 

på Mittuniversitetet Sundsvall. Vi är anställda inom RPK sedan ett antal år tillbaka och har 

därför erfarenheter inom slutenvård som givit oss en intressant synvinkel på 

stigmatisering bland patienter med depression bland sjuksköterskor. Stigmatisering inom 

denna patientgrupp i samhället är ett problem som finns beskrivet i såväl litteratur som 

vetenskapliga artiklar, dock finns föga svar att få kring temat inom slutenvården från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vi ämnar därför behandla detta ämne i en kvalitativ studie genom 

individuella intervjuer. Målgruppen riktar vi mot sjuksköterskor med erfarenheter av att vårda 

patienter med depression i någon form inom den rättspsykiatriska slutenvården. Intervjuerna 

beräknas att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Banden kommer sedan 

avidentifieras och skrivas ut i text. En innehållsanalys genomförs sedan av texten för att 

urskilja relevanta teman och kategorier för att på ett enkelt sätt utläsa vad som sagts. 

  

Studien kommer att behandlas med god forskningsetik då samtliga deltagares identitet i 

studien kommer behandlas med sekretess. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas i 

vilket skede som helst. Om intresse skulle finnas så finns det möjlighet att läsa texten 

innan den publiceras. 
  

Vi hoppas att resultatet medför en ökad kunskap och förståelse kring sjuksköterskans 

arbetssituation och hur denne upplever vårdandet av patienter med depression inom 

rättspsykiatrisk slutenvård. 

  

Vi hoppas att med detta informationsbrev få intervjua sjuksköterskor under arbetstid om inte 

annan möjlighet ges. 

Tack för visat intresse. 

  

Gustav Strid                                         

Tel: 070-5429108                                 

Mail: Gustav.Strid@hotmail.com               
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Förfrågan angående studie gällande sjuksköterskors upplevelser av patienter med 

diagnostiserad depression inom sluten rättspsykiatrisk vård. 
  

Vi är två sjuksköterskor som nu studerar vidareutbildningen inom psykiatri 

på Mittuniversitetet Sundsvall. Vi är anställda inom RPK sedan ett antal år tillbaka och har 

därför erfarenheter inom slutenvård som givit oss en intressant synvinkel på 

stigmatisering bland patienter med depression bland sjuksköterskor. Stigmatisering inom 

denna patientgrupp i samhället är ett problem som finns beskrivet i såväl litteratur som 

vetenskapliga artiklar, dock finns föga svar att få kring temat inom slutenvården från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vi ämnar därför behandla detta ämne i en kvalitativ studie genom 

individuella intervjuer. Målgruppen riktar vi mot sjuksköterskor med erfarenheter av att vårda 

patienter med depression i någon form inom den rättspsykiatriska slutenvården. Intervjuerna 

beräknas att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Banden kommer sedan 

avidentifieras och skrivas ut i text. En innehållsanalys genomförs sedan av texten för att 

urskilja relevanta teman och kategorier för att på ett enkelt sätt utläsa vad som sagts. 

  

Studien kommer att behandlas med god forskningsetik då samtliga deltagares identitet i 

studien kommer behandlas med sekretess. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas i 

vilket skede som helst. Om intresse skulle finnas så finns det möjlighet att läsa texten 

innan den publiceras. 
  

Vi hoppas att resultatet medför en ökad kunskap och förståelse kring sjuksköterskans 

arbetssituation och hur denne upplever vårdandet av patienter med depression inom 

rättspsykiatrisk slutenvård. 

  

Vid intresse för deltagande var vänlig kontakta oss via kontaktuppgifter nedan så kan vi 

planera tid och plats för intervju.  

Tack för visat intresse. 

  

Gustav Strid                                         

Tel: 070-5429108                                 

Mail: Gustav.Strid@hotmail.com               

Fredrik Höglund-Rosén 

Tel: 072-7304722 

Mail: Fredrik.Hoglund@hotmail.com 

 

Karl-Gustaf Norbergh 
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Handledare 

Tel:  

Mail: Karl-Gustaf.Norbergh@miun.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
 
- Kan du berätta för mig om hur du känner inför att vårda patienter som lider av depression?  

- Kan du berätta vad du känner inför patienten i den här berättelsen?  

- Upplever du att berättelsen stämmer överens med en typisk patient som lider av depression? 

- Upplever du att depressiva patienter påverkar dig i ditt dagliga arbete? I så fall hur? 

- Kan du berätta om en egen upplevelse i samband med omvårdnaden av en patient med depression här 

på avdelningen och hur du upplevde den?  

- Hur upplever du andra sjuksköterskors attityder till patienter med depression?  

 

- Kan du berätta vad du Nu känner inför patienten i den här berättelsen?  

- När du nu har läst den här andra delen hur känner du inför att vårda patienten  med denna 

problematik? 

- Hur upplever du din vilja att hjälpa Thord till ett bättre mående när du fått läsa om hans brottshistorik 

som pedofil? 

- Har du något övrigt du vill tillägga hur det är att arbeta med deprimerade människor inom sluten 

rättspsykiatrisk vård?  

mailto:Karl-Gustaf.Norbergh@miun.se

