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SAMMANFATTNING 

Enligt lagar som styr vården, betonas patientens delaktighet i sin vård. Det är den 

legitimerade specialistsjuksköterskans ansvar att planera, utföra och utvärdera omvårdanden 

för patienten och att involvera patienten och dess närstående. Tidigare forskning visar att det 

finns en vilja till delaktighet hos både sjuksköterskor och patienter, dock är begreppet 

komplext och har olika innebörd beroende på vem som tillfrågas. Inom rättspsykiatrisk vård 

upplever patienten sig som underordnad sjuksköterskan, med ett behov av att anpassa sig för 

att vara till lags. Studiens syfte är att beskriva patienters och sjuksköterskors erfarenheter av 

möjligheter och hinder för delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård. 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. I analysen av intervjuer från sjuksköterskor framkom fem 

kategorier med sju subkategorier. Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskan 

upplevde relationen till patienten som betydelsefull för delaktighet samt att en samsyn fanns.  

I analysen av intervjuer från patienter framkom fyra kategorier med fyra subkategorier. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att patienten upplevde delaktighet när hen fick vara med 

i beslut och fick information. Slutsatsen är att både sjuksköterska och patient har en vilja till 

delaktighet vid omvårdnadsplanering. Studiens resultat diskuteras emot Barker och 

Buchanan- Barkers (2005) Tidvattenmodell.      

 

Nyckelord: delaktighet, omvårdnadsplan, rättspsykiatrisk vård, Tidvattenmodellen  



ABSTRACT  

According to laws governing health care, patient involvement in his/her own care is 

emphasized. It is the responsibility of the specialist nurse to plan, perform and evaluate the 

patient’s care and to involve the patient and his/her family. Previous research show that 

there is willingness in both nurses and patients to participate, however, the term is complex 

and has different meanings depending on who is asked. In the field of forensic psychiatric 

care, the patient experiences him-/herself as a subordinate to the nurse, with a need to adjust 

in order to feel alright. The aim of the study is to describe the experiences of participation of 

patients and nurses in the field of patient care planning in forensic psychiatric care. The data 

collection was conducted through interviews with a semi structured interview guide and 

analyzed with qualitative content analysis. In the analysis of the interviews from nurses, five 

categories were found with seven subcategories. In conclusion, the result shows that the 

nurse experienced the relationship with the patient as an important part of participation and 

that a consensus was found. In the analysis of the interviews from patients, four categories 

were found with four subcategories. In summary, the result shows that the patient 

experienced participation when they were allowed to participate in decision and received 

information. The result of the study is discussed against Barker and Buchanan Barker's 

(2005) tidal model. 
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1 INLEDNING  

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård är ansvarig för patientens omvårdnad. I detta 

ingår att samla in data för att identifiera omvårdnadsproblem samt resurser, skapa 

omvårdnadsåtgärder och utvärdera omvårdnadsresultat. Omvårdnadsprocessen utformas i 

samråd med patient genom ett partnerskap där förutsättningar skapas för delaktighet i 

vården (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Inom rättspsykiatrisk vård 

begränsas rätten till självbestämmande och delaktighet genom lagstiftning. Att trots detta ha 

en vårdande relation präglad av respekt och tillit borde vara av vikt. Utifrån vår erfarenhet 

som yrkesverksamma sjuksköterskor i rättspsykiatrisk vård upplever vi bristande delaktighet 

vid omvårdnadsplanering, och vi vill därför studera detta fenomen närmare. Att patienten 

upplever sig delaktig i vården är för oss som sjuksköterskor av stor vikt, både för den 

vårdande relationen och för följsamheten till vården. Strävan efter god omvårdnad anpassad 

i samförstånd med den unika patienten borde skapa goda förutsättningar för en 

personcentrerad vård med upplevelse av delaktighet.     

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras först en beskrivning av lagar och författningar samt 

rättspsykiatrisk vård. Därefter beskrivs omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård, begreppet 

delaktighet patienters och sjuksköterskors upplevelser av delaktighet . Vidare beskrivs 

delaktighet vid omvårdnadsplanering . Slutligen ges en redogörelse av den teoretiska 

referensramen.   

2.1  Lagar och författningar  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patient och 

sjukvårdspersonal. En proposition gällande patienters delaktighet och ökad 

patientmedverkan inom rättspsykiatrin och psykiatrisk tvångsvård finns som förslag. Där 

beskrivs bland annat patientdeltagande i upprättandet av samordnad vårdplan samt att 

vården och behandlingen ska inkräkta i minsta möjliga mån på värdighet och integritet 

(Prop. 2016/17:94). Även Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver att i den mån det går 

ska vården genomföras och utformas gemensamt med patienten. Rättspsykiatrin har samma 

krav på innehåll och kvalité som övriga hälso- och sjukvården, men ska också arbeta 

förebyggande relaterat till återfall i brott (Socialstyrelsen 2018). 
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2.2  Rättspsykiatrisk vård   

Personer som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och har begått brott kan 

överlämnas till vård, enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Denna lag utgör en av två 

psykiatriska tvångslagar i Sverige. Jämfört med andra länder har Sverige en modell, som gör 

gällande att alla personer som utför en gärning, har förmågan att bära skuld och är ansvarig 

för sina handlingar. I Sverige finns ingen möjlighet för gärningsmannen att hållas fri från 

ansvar avseende det begångna brottet (Kristiansson 2016). År 2014 vårdades ungefär 1600 

personer enligt LRV. Av dessa var majoriteten, drygt 80 % män och cirka 17 % kvinnor. 

Schizofreni var den vanligaste diagnosen bland de dömda personerna (Socialstyrelsen, 2015). 

LRV innefattar ett samhällsskydd och om en person som har dömts till rättspsykiatrisk vård 

bedöms ha risk att återfalla i allvarlig brottslighet, kan särskild utskrivningsprövning (SUP) 

tillämpas. När en person som är överlämnad till LRV bedöms vara aktuell för utskrivning är 

det efter anmälan från chefsöverläkaren, förvaltningsdomstolen som tar det slutgiltiga 

beslutet. (Kristiansson 2016). Enligt lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) får 

tvångsåtgärder endast användas om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om 

mindre ingripande åtgärder anses vara tillräckliga ska dessa användas. 

2.3 Omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård  

Den rättspsykiatriska vården ska syfta till att patienten återhämtar sig, samt rusta hen för att 

kunna återgå till samhället. Vägen till återhämtning för patienten är en process fylld med 

olika känslor och det är därför viktigt att sjuksköterskan som ansvar för patientens 

omvårdnad och arbetar nära hen har ett medkännande engagemang (Olsson, Strand & 

Kristiansen 2014). Även att bevara patientens värdighet inom rättspsykiatrisk vård är viktigt 

och utmanande. För att patientens värdighet ska kunna värnas inom rättspsykiatrisk vård, 

betonas vikten av att göra ”det lilla extra”, visa mänsklighet, skapa trygghet samt bemötas 

med respekt. Genom att stärka patientens självförtroende och självbild skapas trygghet. Det 

kan göras genom att exempelvis lyfta fram förmågor och resurser som patienten besitter 

(Gustafsson, Wigerblad & Lindwall 2013). Vidare redogör Tapp, Warren, Fife-Schaw, Perkins 

och Moore (2016) för betydelsen av att inte vara stigmatiserande och fördömande gentemot 

patienter med psykisk sjukdom. Istället bör stöd ges för att patienten ska komma vidare, där 

kontinuitet är av stor vikt. Emellertid beskriver Rask och Hallberg (2000) att sjuksköterskor 

som arbetar inom rättspsykiatrisk vård i Sverige anser att omvårdnadsarbetet till stor del 

fokuseras på praktiska moment, som exempelvis ADL-funktioner (Aktiviteter i det Dagliga 

Livet) och att betala räkningar.  

Enligt Hörberg (2008) förlitar sig vårdaren på ”sunt förnuft” och tidigare erfarenhet i vården. 

Patienter inom rättspsykiatrisk vård upplever ovisshet, opålitlighet samt otrygghet med en 

känsla av att ”man ska veta sin plats”. En känsla av otydlighet finns hos patienterna i att inte 

veta vilka regler som gäller, detta är beroende av vem som arbetar, alltså bundet till den 

specifika vårdaren. Patienten är utlämnad till vårdaren och helt beroende av dennes 

erfarenheter och sunda förnuft. Det finns en rädsla för straff och ovisshet, dessa tankar och 

känslor hålls tillbaks med hjälp av olika strategier för att istället endast finnas till. Som 
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patient inom rättspsykiatrisk vård upplevs en ovisshet och ett ständigt sökande, utan några 

riktiga svar. Vidare beskriver Vincze, Fredriksson och Wiklund Gustin (2015) att 

omvårdnadsarbetet inom rättspsykiatrisk vård blir avvaktande i väntan på att patienten 

anpassar sig till den struktur som finns på sjukhuset. Sjuksköterskan beskriver att det är av 

betydelse att patienten anpassar sig till de regler som råder samt deltar i de aktiviteter som 

erbjuds och att det är det som är prioritet för vårdarbetet. I omvårdnadsarbetet fokuserar 

sjuksköterskan mer på att ändra patientens beteende än att lindra lidande. Patienter som led 

i det tysta ignorerades av sjuksköterskan, som istället prioriterade den verbala patienten som 

beskrevs som ”problemmakare”. Vidare framställer Hughes, Hayward och Finlay (2009) att 

patienter som vårdas under tvång upplever en känsla av att förlora sig själv, sin värdighet, sin 

självrespekt. Självbilden påverkas också negativt och relationen till personalen är 

betydelsefull. Förlorad känsla av att vara kapabel samt negativa erfarenheter av medicinering 

kan vara ett hinder för återhämtning. Hörberg (2014) menar att rättspsykiatrisk vård måste 

diskuteras och synliggöras utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av 

vårdvetenskap kan vårdaren finna de verktyg som behövs för att stödja patienten i hens 

hälsoresurser, för att sedan tillämpa dessa i praktiskt arbete.  

Enligt Rask och Levander (2001) fokuserar sjuksköterskan inom rättspsykiatrisk vård 

omvårdnaden på sociala faktorer med verbala interaktioner. De fyra vanligaste 

omvårdnadsinventioner är, sociala förmågor, regelbunden verbal kommunikation, social 

träning både inom sjukhusområdet samt utanför sjukhuset. Vid den verbala 

kommunikationen var fokus i samtalet på att förklara konsekvenser samt konfrontera och 

uppmuntra patienten att tala om sitt brott och sitt beteende. Vidare visar Rask och Brunt 

(2006) studie att både sjuksköterskor och patienter anser att verbala och sociala 

interaktioner är betydelsefullt inom rättspsykiatrisk vård, dock finns betydande skillnader 

mellan dessa grupper i huruvida dessa interaktioner faktiskt förekommer. Det indikerar att 

sjuksköterskor har svårigheter att kommunicera sina avsikter och åtgärder.       

2.4 Delaktighet  

Delaktighet som begrepp kan ha olika innebörd beroende på vem som tillfrågas. Enligt 

Svenska akademins (2017) ordbok betyder delaktighet aktiv medverkan. I vårdsammanhang 

kan delaktighet beskrivas som en känsla av kontroll och självtillit, medan odelaktighet 

beskrivs som bristfällig kontroll (Eldh, Ehnfors & Ekman 2004). Vidare beskrivs begreppet 

som att vara välinformerad och ha en förståelse över sin situation (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg 2013). Önskan om delaktighet varierar också mellan patienterna, där en del intar 

en aktiv roll och andra intar en mer passiv roll eller tar helt distans från delaktighet i sin vård 

(Eldh m.fl. 2004). Delaktighet beskrivs av patienter som inflytande i form av god 

kommunikation och att vara involverad i sin vård. Tillit till vården och ömsesidigt förtroende, 

samt eget ansvar i den meningen att ha möjlighet till deltagande i aktiviteter och själv vara 

initiativtagande (Selvin, Almqvist, Kjellin & Schröder 2016). Fyra viktiga faktorer för 

delaktighet är gemensam behandlingsplan, samtal om förväntningar, möjlighet till 

engagemang i aktiviteter samt ge patienten möjlighet till eget ansvar (Daremo & Haglund 
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2008). Patienten är expert på sin egen upplevelse av ohälsa och hälsa, men är beroende av 

vårdpersonalens kompetens och information för delaktighet i sin vård (Socialstyrelsen 2015).   

2.5 Patienters och sjuksköterskors upplevelser av delaktighet  

Tidigare forskning visar att begreppet delaktighet är komplext och kan upplevas olika 

beroende på sammanhang, person och perspektiv (Jansen & Hanssen 2016, Selvin m.fl. 

2016). I en studie av Daremo och Haglund (2008) beskrivs patienters upplevelser av 

möjlighet till att vara aktiv och delaktig i sin vård på en psykiatrisk avdelning. Miljön på 

avdelningen var av betydelse, både den fysiska och sociala, hur patienten blev bemött, det 

stöd hen fick samt kontinuitet gällande samtal med personal. Möjlighet till social samvaro på 

avdelningen var av vikt, många patienter upplevde att de tillbringade stor tid inne på sitt rum 

vilket försvårade möjligheten till delaktighet. Yngre personer samt patienter som vårdas 

under tvång lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) upplevde mindre delaktighet, än de 

patienter som vårdas frivilligt. Inom rättspsykiatrisk vård har patienter en vilja att delta och 

påverka sin egen vård och behandling i så stor utsträckning som möjligt (Selvin m.fl. 2016). 

Dock upplever patienter som vårdas inom rättspsykiatrin en osäkerhet inför framtiden samt 

bristfälliga relationer till vårdpersonal. En upplevelse av att vårdarna har en starkare 

ställning, ett övertag, som leder till att patienten ger upp och anpassar sig för att bli 

accepterad (Hörberg, Sjögren & Dahlberg 2012). De senaste årtiondena har ändå 

patienternas möjlighet till delaktighet och inflytande inom vården stärkts med lagstiftning 

(Eldh m.fl. 2004). Enligt Hörberg (2008) kan den rättspsykiatriska vården påskinas av 

delaktighet och att patienten har rätt att uttrycka sina tankar och önskningar, emellertid 

måste patienten anpassa sig till de regler och rutiner som gäller samt vårdpersonalens 

bestämmelser.    

Psykiatrisjuksköterskor beskriver patientdeltagande som viktigt för följsamheten och 

behandlingsresultat, även om innebörden av begreppet delaktighet skiljer sig sjuksköterskor 

emellan. En del beskriver det som möjlighet att välja instickningsställe vid injektion, andra 

att patienten är delaktig i möten, samt vid upprättandet av vårdplan. Vidare beskriver vissa 

sjuksköterskor delaktighet i vården vid varje patientsamtal (Jansen & Hanssen 2016). Trots 

detta är patientdeltagandet bristfälligt, sjuksköterskor är medvetna om detta och beskriver en 

vilja till ökat patientdeltagande, dock finns en känsla av uppgivenhet, på grund av 

upprepande misslyckanden till delaktighet. Även en uppgivenhet hos patienter beskrivs, över 

att inte bli hörda eller sedda (Jansen & Hanssen 2016, Lundqvist & Schröder 2015). Enligt 

Eldh (2006) kan en förklaring vara att patienter och personal definierar begreppet 

delaktighet olika.  

Genom delat beslutsfattande, vilket innebär att tillsammans med patienten ta beslut om 

exempelvis läkemedelsbehandling samt stödinsatser, ökar möjligheten till följsamhet och 

ansvarstagande (Hamann, Cohen, Leucht, Busch & Kissling 2007). Emellertid visar en studie 

av Noble, Douglas och Newman (1999) att patienter inom psykiatrisk vård ofta upplever sig 

hämmade med att komma med förslag eller förfrågningar angående deras egen vård och 

personal misslyckas många gånger med att identifiera vad patienten vill eller önskar. Enligt 
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Barker-Buchanan och Barker (2008) är sjuksköterskans roll av betydelse för att lyfta 

patienten och dennes berättelse. Patienten är expert och sjuksköterskan ska lära av patienten 

och på så vis komma fram till en optimal omvårdnad. Enligt Ward och Gwinner (2015) bör 

sjuksköterskan inneha visa egenskaper. Dessa är att ha färdighet att ge patienten utrymme 

till att få berätta sin historia, vilket innebär att lyssna aktivt, ha en empatisk förmåga, vara 

närvarande, samt vara medveten om sitt kroppsspråk. Att arbeta säkert innebär att 

sjuksköterskan har förmåga att utföra en säker omvårdnad och kunna göra prioriteringar och 

bedömningar relaterat till en säker vård. Med ansvar menas att sjuksköterskan ska ha en 

fallenhet att skapa förutsättningar för patienten att ta eget ansvar i framtiden. Den sista 

egenskapen är kliniska färdigheter i form av att bland annat kunna identifiera biverkningar 

samt skapa en relation till patienten för att möjliggöra delaktighet och välmående.          

2.6 Delaktighet vid omvårdnadsplanering  

Omvårdnadsplanering ska omfatta en datainsamling med prioriteringar av 

omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsmål. Dessa åtgärder och mål utvärderas fortlöpande 

och det är sjuksköterskans ansvar att dessa följs och utvärderas. Vid omvårdnadsplanering 

och dokumentation får inte patientens värdighet kränkas, därav ska dokumentationen och 

planeringen ske i samråd med patienten. Delaktighet vid omvårdnadsdokumentation 

beskrivs också som ett kvalitetskriterium för god omvårdnad, att inte låta patienten vara 

delaktig är kränkande (Wiklund 2003). Det är även viktigt att patienten har en upplevelse av 

delaktighet för att infria hopp (Rydenlund 2010). Enligt lag är sjuksköterskan skyldig att 

dokumentera i patientens journal för att bidra till god omvårdnad (2008:355). Emellertid 

visar en studie av Männynsalo, Putkonen och Kotilainen (2009) från Finland att mer än 

hälften av patienter med intellektuella funktionshinder saknade en omvårdnadsplan som 

motsvarade de nationella riktlinjerna vid överföring från sluten till öppenvård inom 

rättspsykiatrisk vård.  

För delaktighet behövs ett samspel och en gemenskap mellan patient och sjuksköterska där 

bådas kunskap tas tillvara. Patienten med sin kunskap om sig själv och sjuksköterskan med 

sin yrkeskunskap (Socialstyrelsen 2015). Att uppleva en vårdgemenskap främjar patientens 

upplevelse till delaktighet. En vårdande gemenskap är en mänsklig gemenskap, en nära 

relation mellan två personer som präglas av bland annat respekt, ärlighet och tolerans. Vid 

en vårdande gemenskap upplevs inte bara delaktighet vid omvårdnadsplanering, utan 

delaktighet i att vara engagerad i sitt liv och att andra också är det (Wiklund Gustin & 

Lindwall 2012). Att som sjuksköterska beakta livsvärldsperspektivet och försöka förstå den 

unika personen ger en ökad förståelse för patientens delaktighet och inte bara ett val mellan 

olika behandlingsalternativ (Dahlberg 2014). 

2.7 Teoretisk referensram  

Tidvattenmodellen utgör den teoretiska referensramen och syftar till att låta patienten 

genom sin livsberättelse vara styrande i sin vård för möjlighet till återhämtning. Livet är en 
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resa som genomförs på ett hav av erfarenheter. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar 

att människan lär av mänsklig utveckling både vid livsproblem och hälsa. Patienten kan 

genom sin livsberättelse finna svaren till att återerövra sitt liv samt finna hälsa och 

återhämtning. Vid livskriser kan personen behöva vägledning, ofta är det vid dessa kriser 

som personen kommer i kontakt med sjukvården. I Barkers och Buchanan-Barkers teori är 

det patienten som bjuder in vårdaren till att vara delaktig, genom att låta vårdaren ta del av 

hens livsberättelse. Vårdaren måste vara beredd på att lära sig om patientens erfarenheter 

och bli undervisad i hur just denne person upplever ett sammanhang. Vårdaren kan aldrig 

veta hur det är att vara en annan person och vad hen upplever. Vårdaren och patienten 

samarbetar för att komma fram till olika strategier för att uppnå uppsatta delmål på vägen 

mot det slutgiltiga målet (Barker & Buchanan-Barker 2005).Barker och Buchanan-Barker 

(2005) modell är specifikt riktad till psykiatrisk omvårdnad och betonar patienten som 

styrande på skeppet. Tidigare forskning som finns presenterad i bakgrunden beskriver 

patienten som beroende och i underläge vilket leder till att patienten anpassar sig. Vad 

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver är i stort sett raka motsatsen för att hjälpa 

patienter med deras livsproblem, som sjuksköterska är det viktigt att inte ta över patientens 

livsberättelse och kontrollera dennes upplevelser, utan finnas med som stöd och vägledning i 

att identifiera livsproblem samt åtgärder. Patienten måste få tid att reflektera och på så vis 

lära sig av sina erfarenheter. Två nyckelfärdigheter som är av vikt för sjuksköterskan i hens 

vårdande är ödmjukhet och tålamod. Genom reflektionen ger vi patienten rätt till sina 

upplevelser och på så vis kommer förmodligen patienten själv till insikt i vad som behöver 

göras. Att som sjuksköterska hela tiden påminna sig om att jag inte har en aning om hur det 

är att vara en annan person utan ge möjlighet att lära och låta oss bli undervisade av 

patienten. Detta är speciellt inom rättspsykiatrisk vård där patienten redan är begränsad på 

grund av exempelvis lag om frihetsberövande.    

Tidvattenmodellen grundar sig på 10-åtaganden som ska hjälpa sjuksköterskan att tillämpa 

modellen i mötet med patienten och för att tillsammans skapa förutsättningar till att vara 

kapabel att hantera sina livsproblem och finna vägen till återhämtning. I denna studie har tre 

åtaganden valts ut, för att tillsammans bidra till ökad förståelse vid tillämpning av modellen 

för delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård. Dessa är; bli lärjunge, 

använda de verktyg som finns samt synliggöra den personliga visdomen. Att bli lärjunge 

innebär att sjuksköterskan lär av patienten som är expert, för att finna lösningar på sina 

livsproblem. Sjuksköterskan ska försöka skapa en omvårdnadsplan baserat på det patienten 

ger uttryck att vara vid behov av. Sjuksköterskan ska ge patienten stöd i att identifiera 

livsproblem samt vad som behöver göras för att åtgärda dem. Med att använda de verktyg 

som finns menas att varje patient har verktyg för att hantera sina livsproblem, det gäller bara 

att identifiera dem och det är där sjuksköterskan ska finnas med som stöd. Genom att 

patienten delar med sig av sin livsberättelse och berättar hur hen gjort tidigare i livet om vad 

som fungerat, framkommer viktiga verktyg som kan användas på vägen mot återhämtning. 

Viktigt att sjuksköterskan visar ett intresse för att få veta vad patienten själv tänker kan 

hjälpa. Att synliggöra den personliga visdomen innebär att som sjuksköterska försöka lyfta 

fram patientens personliga visdom som hen byggt upp genom livet, genom att identifiera 

styrkor och svagheter. Sjuksköterskan stödjer patienten i att få en tro på sig själv samt ett 

kunnande till självhjälp (Barker & Buchanan-Barker 2005). Vid tillämpning av dessa tre 
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åtaganden vid upprättandet av en omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård ges goda 

möjligheter till delaktighet för patienten. I en studie av Cook, Phillips och Sadler (2005) 

tillämpades Tidvattenmodellen inom den rättspsykiatriska vården, den visade att relation 

mellan sjuksköterska och patient främjades och ett gott samarbete beskrevs. Sjuksköterskan 

kände att hen gjorde skillnad för patienten samt patienten uppskattade att hen kunde 

uttrycka sina känslor av hopp och optimism med egna ord. Vidare beskrev Jacob, Holmes 

och Buus (2008) att sjuksköterskan som arbetar inom rättspsykiatrisk vård kan vara 

begränsad i omvårdnadsinterventioner på grund av lagstiftning, och därför inte alltid kan 

uppfylla alla patientens önskemål. Vid dessa tillfällen är det viktigt att sjuksköterskan inte ger 

upp, utan tillsammans med patienten hittar alternativa lösningar genom att vara nyfiken och 

fråga patienten.  

Tidvattenmodellen har tillämpats på en låst psykiatrisk avdelning i Skottland med goda 

resultat. Efter en förändrad attityd hos personalen samt att varje patient gavs rätt till 

återhämtning, kunde flertalet av patienterna skrivas ut eller överflyttas till öppna avdelningar 

(Henderson 2013).    

2.8 Problematisering  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patient och 

sjukvårdpersonal. I den mån det är möjligt ska vården genomföras och utformas gemensamt 

med patienten. De senaste årtiondena har patienters möjlighet till delaktighet inom vården 

stärkts med hjälp av lagstiftning. Det finns en vilja till delaktighet inom rättspsykiatrisk vård 

hos både sjuksköterskor och patienter. Dock finns en upplevelse hos en del patienter att 

sjuksköterskan har en starkare ställning, som leder till att patienten ger upp och anpassar sig 

för att bli accepterad. Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska arbeta 

personcentrerat, vilket bland annat innebär att involvera patienten i omvårdnadsplanering 

samt genomförandet av vård. För att möjliggöra detta är delaktighet en förutsättning. Inom 

rättspsykiatrisk vård är patientens självbestämmande och autonomi begränsad, vilket ställer 

höga krav på specialistsjuksköterskan att ha förmåga att tillgodose patientens möjlighet till 

delaktighet. Att våga släppa in patienten och bli lärjunge till denne, samt ta del av 

livberättelsen, trots de begränsningar som finns inom rättspsykiatrisk vård, är utmanande för 

specialistsjuksköterskan. Sjuksköterskan ska identifiera och tillgodose patientens resurser 

och använda dem i omvårdnadsplaneringen. Tidvattenmodellen betonar vikten av att 

patienten är delaktig i sin vård, för en optimal omvårdnad. Patienten ska vara styrande och 

sjuksköterskan ska finnas med som stöd. Att belysa hur delaktigheten vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård ser ut idag är av vikt, för möjlighet till ett 

eventuellt utvecklingsarbete samt en personcentrerad vård för patienten. Att involvera 

patienten i omvårdanden är grunden för att arbeta personcentrerat, som medför möjlighet 

att utföra den omvårdnaden den unika patienten är i behov av. Emellertid visar tidigare 

forskning att vissa patientgrupper saknar en omvårdnadsplan som motsvarar de nationella 

riktlinjerna. Vidare beskrivs patientens upplevelse av att vara i underläge, därför borde ökad 

kunskap om begreppet skapa en medvetenhet, som leder till eftertanke och reflektion hos 
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sjuksköterskan. Genom att intervjua både sjuksköterskor och patienter inom rättspsykiatrisk 

vård ges en bild av erfarenheter av fenomenet delaktighet ur två synvinklar, vilket är 

betydelsefullt eftersom begreppet delaktighet är komplext. Mot denna bakgrund samt att det 

finns en kunskapslucka gällande patienter och sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter 

samt hinder för delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård, blir detta 

fenomen angeläget att studera.             

3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva patienters och sjuksköterskors erfarenheter av 

möjligheter och hinder för delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård. 

4 METOD 

I detta avsnitt presenteras vald design, urval, datainsamling och analys av data. Slutligen 

redogörs för studiens etiska överväganden.  

4.1 Design 

En kvalitativ design med induktiv ansats valdes till detta arbete. Kvalitativ design används för 

att studera människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, i detta fall 

sjuksköterskor och patienters erfarenheter av delaktighet vid omvårdnadsplanering inom 

rättspsykiatrisk vård. Kvalitativ design är lämplig när forskaren försöker få förståelse om 

innebörden av det fenomen som studeras (Henricson & Billhult 2012). Hartman (2004) 

menar att kvalitativa undersökningar ger oss möjlighet att förstå varje människas livsvärld 

och den mening eller uppfattning hen har till sin situation. Vidare valdes en induktiv ansats 

för att utgå från forskningspersonernas berättelser och förutsättningslöst analysera dem 

(Danielson 2012). Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats var relevant att tillämpa i 

detta arbete, eftersom avsikten var att studera sjuksköterskor och patienters erfarenheter av 

delaktighet. Vi ville belysa sjuksköterskors och patienters levda erfarenhet och upplevelser av 

fenomenet delaktighet, dock inte dess konkreta innebörd. 
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4.2 Urval  

Kontakt togs med verksamhetschefen för att få tillåtelse att genomföra studien. En första 

kontakt togs via mail med utförlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt, 

missivbrevet bifogades (Bilaga A). Tanken var att intervjua cirka fem sjuksköterskor och fem 

patienter för att få ta del av deras berättelser och erfarenheter av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering. Efter godkännande från verksamhetschefen skickades mail till 

enhetschefer för vårdavdelningarna med bifogat missivbrev (Bilaga B) och med en förfrågan 

om de kunde välja ut forskningspersoner som svarade an till inkluderingskriterierna. Efter 

urval från enhetschefer som svarande an till inkluderingskriterierna, togs kontakt med 

forskningspersonerna via telefon eller personligen för att boka tid för intervju samt för att 

säkerställa att de hade fått missivbrevet. Fem sjuksköterskor medverkade i studien, som var i 

åldrarna 30–65 år, både män och kvinnor som samtliga hade arbetat i minst ett år inom 

rättspsykiatrisk vård. Fem patienter medverkade i studien, dessa var mellan 25–50 år 

samtliga var män och hade vårdats i minst ett år inom rättspsykiatrisk vård.     

Ett års arbetslivserfarenhet valdes eftersom det var först då som författarna kände sig ”varma 

i kläderna” och hade funnit sina roller som sjuksköterskor inom psykiatrin. Att ha minst ett 

års erfarenhet torde också stärka resultatets trovärdighet, då risken för bristande kunskap 

om erfarenheten av delaktighet vid omvårdnadsplanering borde vara mindre. Under ett år 

har sjuksköterskan hunnit upprätta samt utvärdera ett antal omvårdnadsplaneringar, vilket 

kan skapa en kunskap som kan generera i erfarenheter och upplevelser. Inom 

rättspsykiatrisk vård upprättas samt utvärderas omvårdnadsplanen ungefär varannan månad 

eller vid behov, vilket gör att nyanställda sjuksköterskor inte nödvändigtvis deltagit 

självständigt vid så många. Detsamma gäller för patienter, det har upprättats ett flertal 

omvårdnadsplaneringar innehållande alla delar i omvårdnadsprocessen. Att dömas till 

rättspsykiatrisk vård kan vara omtumlande och enligt författarnas erfarenheter kan det ta 

upp till ett år innan patienten har förståelse för situationen. Nyinskrivna patienter kan också 

vara i sämre psykisk form, som exempelvis akut psykotiska, vilket kan försvåra deltagande i 

en intervju.    

4.3 Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod valdes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C & Bilaga D) 

med öppna frågor samt följdfrågor som framtogs innan intervjuerna påbörjades. Frågorna 

var baserade på vår yrkeserfarenhet samt tidigare forskning om begreppet delaktighet och 

dess möjligheter och hinder inom det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Varje 

forskningsperson fick börja med att förklara vad omvårdnadsplanering innebar för dem för 

att skapa en uppfattning om av vad de lade i begreppet, samt för att säkerställa att vi talade 

om samma sak. Vid bristfällig förståelse om begreppet omvårdnadsplanering gavs en kort 

beskrivning om dess innebörd, denna beskrivning hadei sammanställts innan och var i 

princip samma för varje person. Intervjuer användes för att fånga upp forskningspersonernas 

egna erfarenheter och upplevelser av fenomenet, samt med tanke på möjligheten att ställa 

följdfrågor och rikta dessa till det som var i fokus för undersökningen. Det gav också stora 
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möjligheter till förståelse för hur en unik person erfor, upplevde samt uppfattade det 

specifika fenomenet. Enligt Dahlberg (2014) är intervjuer tidskrävande och kräver stor 

koncentration för forskaren. Med detta i åtanke delade författarna på huvudansvaret för 

intervjuerna samt hade max tre intervjuer per dag. En pilotintervju genomfördes med en 

sjuksköterska på sjukhuset, detta för att se om frågorna behövde bearbetas, några små 

justeringar gjordes, som tillägg av vissa följdfrågor. Författarna upplevde att pilotintervjun 

svarade an till syftet och har därför används i studien. Övriga intervjuer genomfördes också 

på sjukhuset under mars och april månad i något av samtalsrummen och varade mellan 15 

och 45 minuter , dessa spelades in på två mobiltelefoner med lösenord. Båda författarna 

närvarade under alla intervjuer men en höll i intervjun varav den andra lyssnade och kom 

med eventuella följdfrågor. Vidare menar Dahlberg (2014) att transkribera texten är 

tidskrävande, därav delade författarna på ansvaret, den som var huvudansvarig för intervjun 

transkriberade den. Det transkriberade materialet förvarades på två lösenordskyddade 

datorer, intervjuerna avidentifierades med hjälp av koder och kommer att raderas när arbetet 

är godkänt.    

4.4 Analys av data        

Bearbetning av data har följt Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Tolkningsprocessen startade med att intervjuerna transkriberades, sedan 

lästes den transkriberade texten igenom flera gånger för att skapa en bild av eller känsla för 

helheten. Vidare togs meningsbärande enheter ut från varje intervju som svarade an till 

syftet, dessa meningsbärande enheter kondenserades till kortare meningar innehållande det 

mest väsentliga som sedan låg till grund för kodning. Vid kodning beskrevs det huvudsakliga 

budskapet med ett eller några ord. Koder med samma eller snarlik innebörd grupperades 

ihop och kategorier med subkategorier växte fram. Kännetecknade för innehållsanalys är att 

ingen kod får passa in under två kategorier eller exkluderas i brist på passande kategori 

(Graneheim & Lundman 2004).  

Enligt Graneheim och Lundmans (2004) samt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

kan tolkning av texten i en innehållsanalys göras på olika nivåer, de delas in i antingen 

manifest eller latent innehåll. Manifest innehåll innebär att återberätta vad som står i den 

transkriberade texten medan en latent analys är djupare och innebär ett tolkande av den 

transkriberade texten i syfte att komma åt den underliggande innebörden (Danielson 2012).  
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Tabell 1. Exempel på analysmatris - sjuksköterskor 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man ger dom 
verktygen, men 
dom gör jobbet 
själva lite gran. 
Med påputtning 
och fallskärmar och 
bollplank.  

Ge verktyg och stöd 
för att patienten 
själv ska göra 
jobbet. 

Skapa 
förutsättningar 

Att öppna upp för 
möjligheter. 

Betydelsen av att 
skapa 
ömsesidighet.  

… bara de här små 
subtila sakerna, så 
tar vi ju ifrån dom. 
Alla våra patienter 
kan ta tag i ett 
dörrhandtag, 
självklart! Ja, dom 
kan inte ens få, ja 
när vi öppnar 
linneskåpet, de kan 
inte ens ta 
handdukar och 
lakan, utan då ger 
vi dom, hur ska 
dom då kunna klara 
det.  

De små subtila 
sakerna som vi tar 
ifrån dem, 
begränsar 
möjligheten till 
delaktighet. 

Rutiner som 
begränsar.   

 Att rutiner blir det 
överordnade.  

            

 

Tabell 2. Exempel på analysmatris - patienter  

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Subkategori Kategori  

Nu i typ en […] tid 
så har ju jag i stort 
sett liksom bara 
varit inne på mitt 
rum och tittat på 
filmer och serier.  

I en […] har jag bara 
tittat på filmer och 
serier. 

Bara varit Att bli övergiven Betydelsen av att 
bli bekräftad  

Jag bad om att få 
läsa journalen och 
då gick vi nästa 
direkt och satte oss 
bakom en dator, så 
fick jag läsa 
igenom. Då kände 
jag mig delaktig, 
det var jättebra. 
Och så förklarade 
han sådär när jag 
inte förstod, så det 
tyckte jag var bra.    

Bra att läsa 
journalen 
tillsammans med 
personal, så de kan 
förklara när jag inte 
förstod.  

Få förklarat när 
man inte förstår. 

 Att skapa förståelse 
för sin situation.  
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4.5 Etiska överväganden 

Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor ska all forskning som 

inkluderar människor innehålla etiska överväganden. Studier på magisternivå behöver inte 

etikgranskas, men forskningspersonen ska få information samt ge sitt samtycke till studien ( 

2003:460). Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts i denna studie. För att 

kunna ge sitt samtycke till studien måste alla forskningspersoner erhålla information om 

studiens syfte, metod, eventuella risker som forskningen kan medföra, vem/vilka som 

ansvarar för studien, att deltagandet är frivilligt samt rättighet att avbryta sin medverkan. 

(2003:460). Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett säkert 

sätt, så att obehöriga inte på något vis kan få tillgång till dem. Dessa uppgifter har förvarats 

på författarnas lösenordskyddade datorer i hemmet, som endast författarna haft tillgång till. 

Resultat har formulerats och skrivits på ett sätt som inte kan härledas till specifik person. 

Detta innefattar även tystnadsplikt jämt emot forskningspersonerna. Nyttjandekrav innebär 

att alla uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamål, även dessa 

uppgifter har förvarats på samma datorer (Vetenskapsrådets 2002). Allt material kommer 

efter godkänt arbete kasseras i sekretess och därmed förstöras.  

Brev har överlämnats till alla forskningspersoner som har deltagit i studien med information 

som ovan nämnts. För att inte påverka forskningspersonerna till att känna sig tvingade att 

deltaga i studien har urval skett via enhetschefer. Vi valde att intervjua patienter och 

sjuksköterskor på samma sjukhus, eftersom det ger ett trovärdigare resultat, då upplägget 

och tillvägagångsättet av omvårdnadsplaneringen kan skilja sig mellan olika kliniker.    

Vissa personer som vårdas inom rättspsykiatrisk vård kan upplevas som känsliga och 

sårbara, dock förlitade vi oss på enhetschefens förmåga till urval. Holloway och Freshwater 

(2007) menar att genom att låta sårbara grupper delta i studier och få berätta om sina 

upplevelser och känslor kan förståelsen och engagemanget hos vårdpersonal för dessa 

personer öka. Ofta blir dessa personer inte hörda just för att de tillhör en sårbar grupp. Med 

detta i åtanke kändes intervjuer av patienter inom rättspsykiatrisk vård motiverat. 

Fenomenet som studerades torde inte beröra på ett djupare plan. Självklart kunde svåra 

ämnen eller områden beröras under intervjuerna men fenomenet i sig var inte ett känsligt 

ämne. Om patienten under intervjun blev upprörd eller ledsen skulle vi frågade om patienten 

behövde en paus eller ville avbryta intervjun. Vi skulle även följa upp det, genom kontakt 

med kontaktperson eller ansvarig sjuksköterska, efter tillåtelse av patienten. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras patienters och sjuksköterskor erfarenheter av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård. Först introduceras patientens perspektiv 
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sedan sjuksköterskans perspektiv.  Citat är valda för att förtydliga det resultat som 

presenteras.   

5.1 Patienters erfarenheter av delaktighet vid omvårdnadsplanering 

inom rättspsykiatrisk vård 

Nedan presenteras resultat från intervjuer med patienter. Analysen gav upphov till fyra 

kategorier varav två kategorier med vardera två subkategorier (tabell 3).  

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier - patienter 

Kategori  Subkategori  
Betydelsen av att få vara med Att göra det tillsammans  

Att få göra det själv 
 

Betydelsen av att bli bekräftad  Att bli sedd 
Att bli övergiven  

Att kunna välja  

Att skapa förståelse för sin situation   
 

5.1.1 Betydelsen av att få vara med 

Denna kategori beskriver patientens erfarenhet och känsla av betydelsen av att få vara med 

vid omvårdnadsplanering. Två subkategorier framträdde, att göra det tillsammans samt att få 

göra det själv.  

Att göra det tillsammans 

Vid upprättandet av en omvårdnadsplan beskrev patienten det betydelsefullt att tillsammans 

med sjuksköterskan komma fram till mål och åtgärder. Att de gemensamt samtalade om 

önskemål, resurser och eventuella problem som skulle ingå i omvårdnadsplanen. Samtalet 

och diskussionen var viktig för upplevd delaktighet. Samtalet mellan patient och 

sjuksköterska skulle innehålla bådas upplevelser och tankar kring omvårdnadsplanen, vilket 

var viktigt framför allt vid utvärderingen, när mål inte var uppnådda. Det var då 

betydelsefullt för patienten att sjuksköterskan vågade fråga varför det hade blivit som det 

blivit och vad det berodde på och vad som kunde göras annorlunda. 

Ja, att man börjar sätta sig ner och börjar diskutera saker, det upplevs det här, här har vi 

börjat märka på senaste tiden, vad beror det på? Och så går man igenom, kan det vara det där, 

eller kan det vara det där? Man hittar gemensamt vad det kan bero på. (3) 

Viktigt för patienten var att det fanns ett samarbete och en samsyn mellan patient och 

sjuksköterska. Omvårdnadsplanen upplevdes som bäst när båda parter var nöjda och bådas 

perspektiv hade beaktats och diskuterats fram och tillbaka. Det var då lättare för patienten 
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att uppnå målen, när hen hade varit delaktig vid upprättandet av omvårdnadsplanen. Det 

beskrevs som en upplevd förståelse av att vissa beslut var svårare att medverka i och att 

delaktigheten då kunde vara begränsad eftersom de var dömda och överlämnade till vård. 

… man kan ju inte vara delaktig i alla beslut […] men i så mycket som möjligt vara delaktig. (5) 

Patienten beskrev betydelsen av att var delaktig i det som gick och förväntade sig av 

sjuksköterskan att hen såg till att det blev så. Att själv ta initiativ till delaktighet upplevdes 

som svårt för patienten. Detta var relaterat till osäkerhet kring vad eller vilka beslut de kunde 

vara delaktiga i då regler och rutiner kunde förändras utan att en tydlig förklaring gavs.      

Den senaste tiden upplevde patienten en ökad möjlighet till att vara delaktig i beslut som 

rörde hen. Detta relaterade patienten till ett nytt arbetssätt där patienten var inbjuden att 

deltaga i möten och konferenser som berörde hens vård och välbefinnande. Det beskrevs som 

något positivt att nu få vara en del av sammankomsterna och få komma med egna tankar och 

förslag. 

Nu pratar man med patienten, inte om patienten. (3) 

Detta gav patienten en känsla av kontroll, genom att hela tiden få vara med, istället att för att 

bara få beslut återberättade, med mindre möjlighet att kunna påverka. När patient inte fick 

möjligheten att vara med, väcktes en känsla av misstänksamhet och osäkerhet över om 

information undanhölls. Patienten hade svårt att förstå varför hen inte fick vara med och ta 

del av all information, både i form av möten och vid dokumentation. 

Att få göra det själv 

Vikten av att patienten fick göra saker på egen hand var betydelsefullt för delaktighet och 

särskilt för att kunna uppfylla målen i omvårdnadsplanen. En känsla av oro inför framtiden 

fanns och hur hen skulle klara livet utanför sjukhuset. Detta på grund av att patienten kände 

sig uppassad under vårdtiden, eftersom vårdpersonal utförde sysslor som patienten uppgav 

att hen skulle ha klarat av att utföra självständigt. 

Ja, vi får medicin vid ett särskilt klockslag och måltid vid särskilda klockslag och nån som 

påminner en om aktiviteter och så vidare. Det blir lite bekvämt, eller vad man ska kalla det för. 

(2) 

En upplevelse av hospitalisering fanns hos patienten, detta blev särskilt tydligt vid 

permissioner, när ansvaret lades på patienten, som att exempelvis passa tider. Att inte få 

utföra det som patienten upplevde sig klara på egen hand gav känslor av förminskning och 

ledde till att patienten inte ansträngde sig för att vara delaktig i lika stor utsträckning Detta 

ledde till att patienten inte självständigt kunde uppnå de mål som fanns i omvårdnadsplanen 

samt upplevde en känsla av begränsning i form av att inte komma med egna önskemål och 

förslag i omvårdnadsplaneringen. Istället anpassade sig patienten till de rutiner som rådde 
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och hörsammade dem med risk för att tappa förmågor som hen besatt. Detta ledde till en 

känsla av maktlöshet hos patienten eftersom det inte var något som hen kunde påverka.       

5.1.2 Betydelsen av att bli bekräftad  

Nedan beskrivs kategorin betydelsen av att bli bekräftad, både vad patienten upplever vid 

bekräftelse samt känslan av att bli bortglömd. Två subkategorier framträdde dessa är att bli 

sedd samt att bli övergiven.  

Att bli sedd 

Att bli sedd innebar att patienten upplevde sig bekräftad som människa och inte endast som 

en patient. Patienten upplevde att personal bemötte dem med respekt och ödmjukhet samt 

hade ett humant förhållningssätt. Detta skapade en känsla av trygghet och att någon brydde 

sig om dem. Trots tvångsvården så beskrev patienten att hen trivdes tack vare personalens 

fina bemötande, hen fick en god känsla som kunde vara svår att sätta ord på, men hen 

upplevde sig bli sedd. Patienten upplevde att en förutsättning för delaktighet vid 

omvårdnadsplanering var att bli sedd som en människa och att personalen visade omtanke. 

Att bli bekräftad som människa både i handlingar och i tal skildrades som något positivt och 

som patienten upplevde att vårdpersonal gjorde, vilket också förbättrade förutsättningarna 

för delaktighet. 

… de sitter och pratar ett tag med mig, det är ganska svårt att förklara, men det verkar va, man 

får nån form av respekt fast man är patient och har ja du vet, får man av personalen här, de 

visar omtanke och respekt, så det är positivt.  (5) 

Att ha en meningsfull sysselsättning där patienten kände att personal litade på hen genom att 

patienten gavs ansvar, skapade en känsla av att bli bekräftad som människa. Att i aktivitet 

fått göra något som var betydelsefullt för patienten, där hen kände sig behövd, stärkte 

personen och skapade välbefinnande samt ökade möjligheterna till delaktighet vid 

omvårdnadsplanering. 

… och då kände jag mig verkligen, då kände jag mig stolt. (4) 

Vid tillfällen när patienten fick lära personalen vissa saker växte patienten och kände att hen 

gjorde något meningsfullt. Detta gav en känsla av ökat självförtroende och att det hen gjorde 

var betydelsefullt för en annan person, och då bli sedd som människa inte bara patient. När 

personal gick utanför ramarna och gjorde ”det lilla extra”, det som inte förväntandes eller 

krävdes av vårdpersonal, utan det som gjordes av välvilja och för omsorg av patienten, då 

upplevde patienten sig värdefull och betydelsefull som person och en känsla av att inte enbart 

var en patient som vårdas under tvång. Detta främjade relationen mellan patient och 

vårdpersonal vilket möjliggjorde delaktighet vid omvårdnadsplanering.           
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Att bli övergiven 

Till skillnad från att bli sedd kunde patienten uppleva en känsla av att bli övergiven, vilket 

skapade en förnimmelse av att inte bli bekräftad. En känsla av att inte komma vidare i sin 

vård beskrevs, trots att patienten försöktet vara delaktig vid omvårdnadsplaneringen bland 

annat genom att i samtal berätta hur hen tänkte och mådde. Patienten upplevde att 

vårdpersonal inte lyssnade eller brydde sig, eftersom det inte blev någon förändring. 

Patienten upplevde sig inte få någon vård, utan uttalade en känsla av bestraffning och 

övergivenhet. En uppgivenhet beskrevs på grund av att den begränsning som var relaterat till 

instängdheten som tvångsvården förde med sig. Även de långa vårdtiderna bidrog till känslan 

av uppgivenhet, eftersom en del av vårdtiden kändes bara som ett varande. Detta skapade en 

känsla av övergivenhet som ledde till bristfällig motivation och vilja till delaktighet vid 

omvårdnadsplanering.  

Nu i typ en [...] tid så har ju jag i stort sett liksom bara varit inne på mitt rum och tittat på 

filmer och serier. (4) 

Patienten beskrev att det spelade ingen roll vad hen gjorde utan personalen kunde ändå inte 

göra någon skillnad eftersom tvångsvården var ett faktum och förde med sig en känsla av 

isolering, bestraffning och ensamhet. Isolering i den mening att ingen brydde sig om hur hen 

mådde eller vad hen gjorde, om det inte var ett fel som begicks för det uppmärksammades 

och ledde till upplevd bestraffning i form av indragna friförmåner, aktiviteter eller ökad 

medicinering. Ensamhet innebar att stor del av dygnet spenderades ensam på rummet utan 

en känsla av att vara saknad. Detta upplevdes på grund av, att få försök till kontakt togs från 

vårdpersonal.  

5.1.3 Att kunna välja 

Valmöjligheter och frihetskänsla gav upplevelse av delaktighet. Patienten beskrev sig som 

delaktig vid omvårdnadsplanering när hen hade möjlighet att välja om hen ville deltaga i 

aktiviteter eller inte. Denna känsla av delaktighet var starkt kopplad till patientens 

friförmåner och möjlighet att få välja att lämna sjukhusområdet under permissioner och 

aktiviteter. Även om patienten inte deltog vid alla tillfällen så gav ändå valmöjligheten en 

känsla av delaktighet. Patienten var inte delaktig i alla bitar av vården, ändock gav 

möjligheten att välja en tillfredställelse som patienten upplevde var tillräcklig.   

 … för det finns möjligheter på olika sätt. Jag kan ju göra en jäkla massa på mina permissioner, 

så jag har ju möjligheter på ett annat sätt […] Första gången man fick gå ner till kiosken, bara 

det var en enorm frihetskänsla. […] Det var värt enormt mycket. Även om jag inte går ut, jag 

har ju den möjligheten. (1) 

När patienten inte hade friförmåner eller aktiviteter som exempelvis i början av vårdtiden 

eller vid försämrat mående så skildrades en känsla av att inte vara delaktig. Detta eftersom 

möjligheten att kunna välja minskade och frihetskänslan försvann. Att inte kunna påverka 

sina valmöjligheter gav en känsla av maktlöshet som ledde till upplevd minskad delaktighet. 
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En förståelse fanns för att tvångsvården i sig medförde begräsningar i att kunna välja, men 

patienten uttryckte en stark känsla av tillfredställelse när möjligheten att välja gavs. Att 

kunna påverka sina val i livet även om det var i det lilla, som att kunna gå ut på egen hand 

utan personal eller välja maträtt till middagen, var av betydelse för upplevd delaktighet i 

omvårdnadsplaneringen.      

5.1.4 Att skapa förståelse för sin situation 

Det fanns en osäkerhet hos patienten kring begreppet omvårdnadsplan och dess innebörd. 

Den blandades lätt ihop med den vårdplan som läkaren skrev. Oklarheter kring hur ofta 

omvårdnadsplanen skulle uppdateras fanns hos patienten. På grund av denna osäkerhet och 

brist på förståelse om omvårdnadsplanens innehåll blev delaktigheten påverkad negativt. 

Trots detta upplevde patienten att när hen fick veta vad som hände och hur planen såg ut 

skapades en känsla av trygghet. Information var viktigt för tryggheten och något som 

patienten värdesatte och gärna ville ha mer av i form av möten eller i samtal med 

vårdpersonal. Genom information kunde patienten hålla sig uppdaterad kring omvårdnaden 

och en förståelse skapades. 

Jag bad om att få läsa journalen och då gick vi nästan direkt och satte oss bakom en dator, så 

fick jag läsa igenom. Då kände jag mig delaktig, det var jättebra. Och så förklarade han sådär 

när jag inte förstod, så det tyckte jag var bra. (5) 

När informationen var bristfällig eller när sjuksköterskan upplevdes förutsätta att patienten 

förstod och därav inte gav någon information, skapades osäkerhet hos patienten. Att 

sjuksköterskan var tydlig och ärlig i samtal var värdefullt för möjlighet tilldelaktighet vid 

omvårdnadsplanering, detta kunde gärna göras genom att förtydliga det som stod i 

omvårdnadsplanen, med konkreta förslag eller exempel. Detta skapade en acceptans hos 

patienten när hen förstod hur sjuksköterskan tänkt och resonerat. När informationen var 

ofullständig kunde patienten inte enbart bli osäker utan även misstänksam, huruvida 

information undanhölls och varför hen inte fick ta del av allt gällandeomvårdnadsplanen.             

5.2 Sjuksköterskors erfarenheter av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård  

Här nedan presenteras sjuksköterskornas erfarenheter av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård. Analysen gav upphov till fem kategorier 

och sju subkategorier (tabell 4). Citat är valda för att förtydliga det resultat som presenteras.  
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Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier - sjuksköterskor 

 

5.2.1 Betydelsen av tid 

Tiden beskrevs som både en möjlighet och ett hinder till delaktighet vid 

omvårdnadsplanering. Med tid menades den långa tid som patienterna vårdades på 

sjukhuset, den möjliggjorde ett relationsskapande och ett förtroende mellan sjuksköterska 

och patient, vilket gav goda förutsättningar till delaktighet. Men tiden upplevdes inte bara 

vara av godo, utan kunde även skapa bristfällig motivation hos sjuksköterskan, när hen såg 

att patienten tappade viljan till delaktighet. 

Att vara beroende av tiden  

När tiden upplevdes vara något positivt beskrevs möjligheten att skapa en relation och att 

bygga upp ett förtroende över tid. Sjuksköterska och patient lärde känna varandra, vilket 

kunde möjliggöra en god relation, där sjuksköterskan upplevde att patienten kände 

förtroende för hen och vågade dela med sig av sin berättelse. Att bygga upp detta förtroende 

kunde ta tid och krävde närvaro och samtal under en lång tid. Detta erfors vara en 

förutsättning för att patienten skulle våga och vilja delta i omvårdnadsplaneringen.  

”Den biten kan ju ta längre tid också, men man har ju ändå byggt upp något under en längre 

tid, som gör att dom känner det här förtroendet, som gör att dom kan dela med sig. (5) 

Den direkta närheten till patienten, eftersom de var på samma avdelning och träffades vid 

varje arbetspass under ibland flera års tid, gav sjuksköterskan många tillfällen till kontakt 

och samtal med patienten.  

… vi har ju liksom så enormt mycket tid och möjligheter att söka kontakt med dom och ha 

samtal med dom, försöka få dom att vara delaktiga. (1)  

Även om sjuksköterska och patient träffades under många års tid, så var det inte självklart att 

ett förtroende byggdes upp, men tiden gav ändå sjuksköterskan oerhörda möjligheter att 

försöka skapa förtroende. Sjuksköterskan beskrev tid som en trygghet eftersom den gav goda 

Kategori Subkategori  
Betydelsen av tid Att vara beroende av tiden 

Att inte kunna göra skillnad  

Att rutiner blir det överordnade   

Betydelsen av att vara närvarande   

Att vilja åt olika håll Betydelsen av samsyn 
Att styra patienten  

Betydelsen av att skapa ömsesidighet  Att lyssna 
Att respektera patientens vilja  
Att öppna upp för möjligheter  
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förutsättningar för sjuksköterskan att söka upp patienten och inte förhasta sig i 

omvårdnadsplaneringen. Att misslyckas med en omvårdnadsplanering exempelvis med för 

höga mål gav inga drastiska följder då tiden att reparera detta fanns, till skillnad från en 

akutvårdsavdelning med korta vårdtider och troligtvis bara ett försök till en god 

omvårdnadsplanering.  Vid misslyckanden gav även tiden en möjlighet att reparera 

relationen mellan sjuksköterska och patient, och återupprätta ett förtroende som kanske 

hade blivit försämrats av misslyckandet. Förtroendet som byggts upp över tid samt 

möjligheten till reparation vid misslyckanden gav sjuksköterskan mod att våga ta ut 

svängarna i omvårdnadsplaneringen.       

Att inte kunna göra skillnad 

Inom rättspsykiatrisk vård är det ofta långa vårdtider, vilket kunde försvåra sjuksköterskans 

arbete till att få patienten delaktig vid omvårdnadsplanering. Upplevelsen var att patienten 

tappade viljan och motivationen till delaktighet, när hen inte kom vidare i vården. Det var 

svårt att hålla patienten motiverad över tid, speciellt när patienten själv uttryckte en 

frustration över att hen arbetade hårt för att uppnå sina mål utan att hen fick något tillbaka.  

… dom berättar för mig att det händer ingenting. Det är en svårighet, uthålligheten alltså hos 

patienterna. Dom måste orka kämpa länge. (2) 

Den långa vårdtiden skapade ibland uppgivenhet hos sjuksköterskan och en känsla av att inte 

kunna göra skillnad för patienten. En känsla av frustration skapades när patienten ibland 

blev kvar på sjukhuset längre än vad hen var i behov av, det vill säga när patienten bedömdes 

vara färdigvårdad, i väntan på lämpligt boende från hemkommunen.  

Så det kan vara lite frustrerande när man känner att patienten liksom är färdig, men så får dom 

gå här och dra och risken finns ju då att dom tappar gnistan och blir försämrade igen… Vi blir 

ju också ledsna för patienternas skull. Och det är klart, det känner dom ju av. Men hoppet är ju 

det sista som dör. (4)  

Vid dessa tillfällen beskrevs en svårighet att motivera patienten till delaktighet, och även 

dölja sin egen besvikelse och uppgivenhet till den förlängda vårdtiden. Sjuksköterskan kunde 

då ha svårt att motivera sig själv till att fortsätta kämpa och att uppmuntra patienten till 

delaktighet. Risken var att omvårdnadsplaneringen krackelerade och inte blev 

individanpassad och inget som sjuksköterskan kände sig stolt över. En uppgivenhet infann 

sig hos sjuksköterskan som hen var rädd skulle kunna smitta av sig på patienten.     

5.2.2 Att rutiner blir det överordnade 

Målet med omvårdnadsplanen var att sjuksköterskan och patienten tillsammans skapade 

möjligheter till en optimal omvårdnad för patienten. Dock beskrevs att detta ibland 

åsidosattes relaterat till den rådande kulturen på sjukhuset och de regler och rutiner som 

sjuksköterskan skulle förhålla sig till.. Genom införandet av vissa rutiner upplevde 

sjuksköterskan att patienten blev fråntagen möjligheten till delaktighet, i form av att 

personalen tog ifrån patienten uppgifter de klarade själva. Detta upplevdes passivisera 
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patienten och hen fråntogs möjligheten att uppnå vissa mål i omvårdnadsplanen. Exempelvis 

ADL-funktioner som på grund av rutiner hindrade patienten att självständigt utföra dem från 

början till slut.  

… bara de här små subtila sakerna, så tar vi ju ifrån dom. Alla våra patienter kan ta tag i ett 

dörrhandtag och öppna dörren, självklart! Ja, dom kan inte ens få, ja när vi öppnar 

linneskåpet, dom kan inte ens ta handdukar och lakan, utan då ger vi dom, hur i hela fridens 

namn, om vi tar ifrån dom de mest basala, hur ska dom då kunna klara det?  (3) 

En vilja till att göra patienten delaktig fanns, dock upplevdes att patienten inte var med hela 

vägen. Sjuksköterskan samtalade med patienten innan upprättandet av omvårdnadsplanen, 

samt gick igenom den färdiga planen tillsammans med patienten. Dock beskrevs att 

patienten sällan var närvarande vid dokumentation, eftersom den utfördes på expeditionen 

där patienten inte fick vara. Dokumentationen var något som sjuksköterskan upplevde som 

viktigt för att säkerställa god omvårdnad för patienten.  

… att det inte bara skrivs för att det ska skrivas, för att vi ska visa våra köpare och så bockar vi 

av det på någon lista…(3) 

Emellertid ansågs framförallt dokumentationen kring omvårdnadsplanen men även hela 

omvårdnadsplanen snarare som ett måste än som en omvårdnadsintervention, något som 

sjuksköterskan gjorde på rutin.   

5.2.3 Betydelsen av att vara närvarande 

Denna kategori handlade om att sjuksköterskan skulle ha förmåga att se patienten i nuet och 

därefter tillsammans med patienten skapa en aktuell omvårdnadsplan, utifrån patientens 

unika behov. För detta krävdes att sjuksköterskan var närvarande för att kunna se vad 

patienten klarade här och nu. Dock fanns upplevelsen av att målen ibland var för högt ställda 

eller för många och att brister i grundläggande färdigheter missades.  

… en patient ser ut att fungera ganska bra han är liksom hel och ren och sådär. Och sen när 

han snart är på väg ut, skit han kan inte städa han vet inte hur man bäddar sängen. (4) 

Orsaken till detta kunde vara att sjuksköterskan missade detaljer, till exempel brister i ADL-

funktioner som exempelvis rumshygien. Istället såg sjuksköterskan en patient med rena 

kläder, god personlig hygien som fungerade väl i sociala situationer och gjorde sin 

bedömning utefter det. Vidare beskrev sjuksköterskan betydelsen av att vara närvarande i 

nuet och forma omvårdnadsplanen utifrån det. Som exempelvis vid sämre mående som 

psykosutbrott eller missbruk, att då uppdatera omvårdnadsplanen med aktuella mål och 

åtgärder var viktigt. Dock upplevdes detta som bristfälligt och ibland var omvårdnadsplanen 

inaktuell med mål som inte var relevanta i nuet.   

… vi som personal behöver börja tänka lite, alltså att vara här och nu, för det är ju de det 

handlar om. Alltså det är ju bra men vi jobbar ju inte med det, det finns i det gamla. (4)  
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När sjuksköterskan inte var närvarande i nuet gick det ut över patientens möjlighet till 

delaktighet i omvårdnadsplaneringen. Den inaktuella omvårdnadsplanen var inte patienten 

involverad i, utan bestod av sjuksköterskans bedömning. 

5.2.4 Att vilja åt olika håll 

Kategorin handlar om när sjuksköterskan och patienten var oeniga och ville åt olika håll i 

omvårdnadsplaneringen. Betydelsen av samsyn var viktig för delaktighet, en svårighet till 

samsyn kunde var när patienten upplevdes ha bristfällig sjukdomsinsikt. Ibland kunde 

sjuksköterskan styra patienten i den riktig som hen ansåg vara bäst för patienten. 

Betydelsen av samsyn 

När samsynen brast påverkades patientens möjlighet till delaktighet negativt. Detta eftersom 

sjuksköterskan hade svårt att finna lösningar, när hen uppfattade att patienten saknade 

sjukdomsinsikt och vilja till delaktighet. Att involvera patienten i omvårdnadsplaneringen 

upplevdes som svårt när patienten uttryckte ovilja till deltagande och inte upplevdes sig ha 

några problem, utan sade att problemet fanns hos sjuksköterskan som borde lösa det. Det 

kunde skapa konflikter i att försöka tala med patienten om problem som hen inte upplevde 

sig ha.   

 … svårigheten att få patienten att acceptera en plan som är mer realistisk eller där patienten 

kanske måste tillstå att man har problem eller att man har bidragit till att det har blivit eller ja, 

eller att ja man har sjukdomen eller ohälsa och att man själv måste arbeta med det. (1) 

Svårigheter fanns i att finna en samsyn angående omvårdnadsplaneringen då patienten 

upplevdes vilja gå snabbare framåt än vad som ansågs lämpligt. Risken med att följa 

patienten i hens tempo var att patienten skrevs ut och misslyckades, och därefter kom 

tillbaka till sjukhuset igen.  

… det är ju inte säkert att alla gånger att patienten tycker likadant eller hur dom ska prioriteras 

och så. Det är inte alltid det stämmer överens alls.(5) 

När sjuksköterskan och patienten ville åt olika håll upplevdes det som utmanande och en 

balansgång för sjuksköterskan, att inte köra över patienten men samtidigt inte följa med i ett 

orealistiskt och riskfyllt tempo, som kunde leda till återfall i brott.    

Att styra patienten 

När sjuksköterskan och patienten ville åt olika håll kunde sjuksköterskan ibland försöka styra 

patienten åt det håll sjuksköterskan ansåg vara lämpligast. Detta gjordes av välvilja från 

sjuksköterskan med avsikten att patienten skulle må bra och på så vis komma vidare i 

omvårdnadsplaneringen. En upplevelse över att ha ett krav på sig fanns hos sjuksköterskan 



22 

om att hen skulle veta eller kunna ta reda på vad som var bäst för patienten och utifrån det 

skapa omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsmål.          

För att vi som personal ska ju klara av att se vad patienten behöver och sen är det ju många 

gånger svårigheten att få patienten att förstå vad den behöver.  (2) 

Sjuksköterskan skapade övertygelse hos patienten genom att använda tips och knep, utan att  

peka med hela handen vilket upplevdes kunna få motsatt effekt. Vidare kunde sjuksköterskan 

använda sig av list och fantasi för att få patienten följsam i omvårdnadsplaneringen. Det 

upplevdes vara utmanande och en svårighet till delaktighet när patienten inte ville samma 

sak som sjuksköterskan. Därav lades mycket energi ned på för att övertala patienten att göra 

eller tycka som sjuksköterskan. När följsamhet uppnåddes beskrevs goda möjligheter till 

delaktighet vid omvårdnadspanering samt goda förutsättningar för sjuksköterskan att bjuda 

tillbaka. Detta kunde innebära fördelar för patienten i form av positiv särbehandling vid 

ronder och rapportering.           

5.2.5  Betydelsen av att skapa ömsesidighet  

Under denna kategori beskrivs förutsättningar för delaktighet vid omvårdnadsplanering. Att 

lyssna innebar att låta patienten få komma till tals, att respektera patientens vilja betydde att 

vara inbjudande och engagera patienten. Att öppna upp för möjligheter med sjuksköterskan 

som stöd. Att besitta ett ömsesidigt förhållningssätt skapade förutsättningar för 

sjuksköterskan att möjliggöra delaktighet vid omvårdnadsplanering, detta gjorde hen genom 

att lyssna, respektera patientens vilja samt öppna upp för möjligheter.   

Att lyssna 

Genom att lyssna till patienten och låta hens röst bli hörd gavs möjlighet till delaktighet. 

Såväl när patienten var positiv till omvårdnadsplanen som vid missnöje var det av vikt att ge 

patienten utrymme att uttrycka sina känslor och åsikter. Sjuksköterskan hade lättare att 

lyssna till en nöjd patient som uttryckte positivitet gentemot omvårdnaden än vid missnöje. 

Vid uttryckt missnöje fanns en risk att sjuksköterskan slutade lyssna och istället avbröt för att 

argumentera emot. Dock beskrevs att kunna lyssna även vid missbelåtenhet som en 

betydelsefull konst.  

Delaktighet för mig är när patienten får komma till tals, föra fram sin åsikt och framföra sina 

önskningar… (5)  

Med att lyssna menades inte enbart att höra vad patienten sa utan att även försöka i den mån 

det gick tillmötesgå det patienten gav uttryck för. I samtal med patienten lyssnade 

sjuksköterskan till vad patienten hade för intressen och önskemål, och utefter det skapades 

en omvårdnadsplan.      



23 

Att respektera patientens vilja 

Att respektera patientens vilja och vara inbjudande till dennes tankar ansågs som viktigt för 

delaktigheten och för relationsskapandet. Genom att fråga patienten vad hen ville samt att 

möjligheter gavs för patienten att självständigt komma fram till lösningar skapades 

förutsättningar till delaktighet vid omvårdnadsplanering.  

Alltså på något sätt kom vi fram till det och det är ju helt suveränt tycker jag, alltså just det här 

inte knäppa dom på näsan utan mera fråga dom, ofta kommer dom ju på. (4) 

På sjukhuset hade man nyligen infört ett nytt arbetssätt som syftade till att involvera 

patienten i större utsträckning, detta innebar att patienten om hen så önskade var 

närvarande vid alla möten. Sjuksköterskan upplevde detta arbetssätt som positivt och det 

gavs goda förutsättningar för patienten till engagemang. Genom att engagera patienten i 

omvårdnadsarbetet överlämnade sjuksköterskan ett ansvar till patienten för sin hälsa och 

återhämtning, istället för att sjuksköterskan skulle bära det ansvaret. Vid dokumentation 

upplevde sjuksköterskan att ett ökat deltagande skapade en trygghet hos patienten.  

… nedskrivet precis så som dom, att dom får sitta med och se, att nu står det ju där. Det som vi 

har kommit fram till, det som vi har sagt tillsammans. Dom gångerna tycker jag har känts 

riktigt bra. (5) 

När omvårdnadsplanen innehöll det som patienten önskade upplevde sjuksköterskan en 

tillfredställelse över att ha gjort ett bra jobb.    

Att öppna upp för möjligheter  

Sjuksköterskan upplevde det som roligt att arbeta tillsammans med en patient som var 

motiverad och driven och som kom med egna förslag och var nyfiken på att prova nya saker. 

Att tillsammans med patienten komma fram till lösningar och planera omvårdnaden 

tillsammans upplevdes som stimulerande.  

Man ger dom verktygen men dom gör jobbet själva lite grann. Med påputtning och fallskärmar 

och bollplank.(3) 

Sjuksköterskan skulle finnas med som stöd men patienten utförde arbetet själv. Det beskrevs 

som viktigt att sjuksköterskan förmedlade en tro på sig själv till patienten, att kunna se till 

hens styrkor och förmågor och att lita på att hen kunde samt att det var ok att misslyckas och 

inte vara rädd för det utan såg det som en naturlig del av livet.  

… att inte skuldbelägga dom i det misslyckandet som har varit. För då kommer man ingen vart 

utan istället försöka lyfta. (3) 

Humor var något som användes av sjuksköterskan för att lätta upp stämningen och öppna 

upp för möjlig kontakt. Detta beskrevs som en balansgång för att inte gå över gränsen och 
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upplevas som oprofessionell. Om humorn användes på rätt sätt kunde det vara ett verktyg för 

möjlighet till att öppna upp för en ömsesidig kontakt mellan sjuksköterska och patient. 

6 DISKUSSION  

Nedan presenteras metoddiskussion, följt av etikdiskussion samt resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen består av en reflektion av vald metod, analys och design för studien. 

Etikdiskussionen belyser de etiska forskningsaspekterna som författarna tagit hänsyn till 

under studiens gång. Slutligen följer resultatdiskussionen där tidigare forskning samt 

Tidvattenmodellen diskuteras emot denna studies resultat.        

6.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ studie syftar till att skapa förståelse för en person eller flera personers livsvärld, 

vilket innebär att ta del av personens levda erfarenhet. Genom att studera den levda 

erfarenheten eftersöks inte en absolut sanning, utan varje individs upplevelse, där inga rätt 

eller fel finns, förståelse för hur individen upplever sin situation undersöks. Vid en kvalitativ 

studie vill man inte ha svar på hur mycket eller hur många utan nå en förståelse till varje 

individs upplevelse av sin livsvärld och dess relation till omgivningen (Hartman 2004, 

Henricson & Billhult 2012).  Syftet med studien var att beskriva patienter och sjuksköterskors 

erfarenheter av delaktighet vid omvårdnadsplanering och därför var en kvalitativ design 

tillämpningsbar och bäst lämpad, eftersom upplevelser och erfarenheter av fenomenet 

eftersträvades. Vi var inte ute efter mätbara egenskaper av fenomenet. Sedan torde en 

kvantitativ design kunna bli ifrågasatt då begreppet delaktighet är komplext, vilket både 

beskrivs i bakgrunden och i resultatet. Tanken var att från början analysera vårt material 

utefter en fenomenologisk hermeneutisk analysmetod, dock gav inte forskningspersonerna 

uttryck för känslor och upplevelser i den utsträckning som hade behövts för att kunna 

tillämpa den metoden. Författarna märkte att det var svårt att i intervjun få sjuksköterskan 

att beskriva sina egna känslor, hen talade mer om vad hen trodde patienten kände och 

upplevde. Detta var dock av omtanke för patienten, med interventionen att vilja väl och skapa 

god omvårdnad. Men tanke på ovan beskrivna orsaker valdes istället Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys där erfarenheter tolkas i större utsträckning än 

upplevelser och känslor, därav kommer metoden att diskuteras utifrån kriterierna giltighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet.            

Giltighet innebär huruvida resultatet svarar an till syftet och hur sanna resultaten är 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2017). Giltigheten i studien stärks eftersom 

forskningspersonerna hade egna erfarenheter av fenomenet samt att ett av 

inkluderingskriterierna var minst ett års erfarenhet av arbetet eller vårdformen. Författarna 

deltog inte i urvalsprocessen, därför fanns ingen möjlighet att påverka vilka som deltog. 
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Urval av sjuksköterskor gjordes av respektive enhetschef och urval av patienter gjordes av 

erfaren vårdpersonal efter delegation av enhetschef, personalen arbetade på samma 

vårdavdelning som patienten vårdades på. Om urvalsprocessen hade skett slumpmässigt 

hade risk funnits att forskningspersonerna inte hade erfarenhet av det beskrivna fenomenet. 

En fördel med att författarna inte deltog i urvalet kan vara att forskningspersonerna inte 

kände sig tvingade att deltaga, framförallt med tanke på att studien utfördes på författarnas 

arbetsplats. Sjuksköterskorna som deltog var i olika åldrar med olika lång erfarenhet från 

rättspsykiatrisk vård. Dessa var både män och kvinnor, vilket ger ett giltigt resultat då det 

speglar verksamheten. Patienterna som deltog hade olika lång vårdtid och var i olika åldrar, 

dock deltog endast män vilket kan vara en negativ aspekt. Önskvärt hade varit att minst en 

kvinna deltog och då hade vårdverkligheten speglats på ett rättvisare sätt. Detta uppstod på 

grund av att författarna helt stod utanför urvalsprocessen, men med facit i hand kunde 

inkluderingskriterierna varit tydlig vad gäller könsfördelning.     

Tillförlitlighet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att författarna under 

hela studiens gång säkerställer uppsatsens kvalitet. Eftersom vi var två som intervjuade kan 

det ha inneburit att vissa personer fått olika följdfrågor, men det kan även ha givit en större 

möjlighet att fånga upp olika nyanser av erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 

2017). En stryka i denna studie borde vara att den pågått under relativt kort tid, vilket 

innebar att författarna hade intervjuerna färskt i minnet under analysprocessen. En risk med 

att intervjua på egen arbetsplats torde vara att framförallt sjuksköterskorna tillrättalägger 

sina svar, då de visste att författarna var införstådda i verksamheten. Emellertid borde detta 

även kunna vara en stryka eftersom forskningspersonerna kände en trygghet och därmed 

vågade dela med sig av sina erfarenheter. För att ytterligare öka tillförlitligheten har vår 

metod för datainsamling och analys varit tydligt beskriven och följt Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Detta möjliggör en tydlig struktur där 

författarnas varje steg i analysen kan följas samt upprepas av utomstående.  

Överförbarhet innebär huruvida resultatet kan tillämpas i andra sammanhang (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2017). Då studien genomfördes inom tvångsvården kan resultatet 

överföras till andra verksamheter som vårdar personer under tvång, exempelvis slutenvården 

med patienter under LPT. Vidare borde resultatet kunna vara tillämpningsbart inom 

kriminalvården, där personen är frihetsberövad och eventuellt kan uppleva liknande känslor 

som patienterna i studien, som att bli övergiven eller bristande möjlighet till frihet. Även 

sjuksköterskor inom tidigare nämnda verksamheter kan ta del av resultatet och applicera i 

omvårdnaden.  

En utmaning var vår förförståelse då båda författarna arbetat inom rättspsykiatrisk vård och 

på det sjukhus som studien utfördes, detta medför både erfarenheter och egna upplevelser av 

delaktighet vid omvårdnadsplanering. Förförståelsen kunde både vara något positivt och 

negativt. Positiv i den bemärkelsen att den kunde bidra till en säkerhet, då författarna var 

trygga i begreppens innebörd samt uppmärksammade på vad som svarande an till syftet, 

utan att vara för styrande. I detta sammanhang kunde även vår förförståelse vara ett hinder 

för att eventuellt kunna upptäcka nya perspektiv och komma på viktiga frågeställningar för 

vidare utveckling av forskningspersonernas berättelser (Dahlberg 2014). Tidigare 

erfarenheter och kunskap påverkar en individs förförståelse till olika sammanhang, vilket 



26 

leder till att det aldrig går att vara helt objektiv till ett fenomen (Wiklund 2003). Trots vår 

förförståelse med risk att påverka resultatet i studien, kände författarna ändock att ämnet var 

av stor betydelse för specialistsjuksköterskans kompetens och för en vårdvetenskaplig 

omvårdnad av patienter inom rättspsykiatrisk vård. Att ha patienten i fokus och involvera 

hen upplevde författarna vara av stor betydelse för god omvårdnad. Därav tyglades 

författarnas förförståelse genom en tydlig beskrivning och diskussion om vad vi upplevde och 

erfor av fenomenet både innan, under och efter arbetes gång. För att minska risken att 

förförståelsen påverkade forskningspersonerna under intervjun framställdes en intervjuguide 

med ett antal frågor och följdfrågor. Då studien hade en induktiv ansats tillämpades inget 

teoretiskt perspektiv under datainsamlingen (Hartman 2004). Eftersom båda författarna 

närvarade under alla intervjuer, en som höll i intervjun och en som observatör, kunde den 

som observerade styra om den andra drog iväg och lät förförståelsen ta över.  

Författarna delade på arbetet sinsemellan genom att söka artiklar självständigt och därefter 

bearbeta dem som var av relevans till studien enskilt. Efter detta gjordes gemensamt en 

sammanställning av tidigare forskning som finns presenterad i bakgrunden. Ansvaret för 

intervjuerna delades, båda närvarade under samtliga intervjuer, men en var ansvarig. Vidare 

transkriberades intervjuerna enskilt, hälften var med ansvar för de intervjuer som författaren 

höll i. Analysen av data gjordes tillsammans för att inte missa viktiga fynd samt för möjlighet 

till gemensam reflektion.    

6.2 Etikdiskussion 

Författarna var medvetna om att patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård kan vara en 

sårbar grupp. Detta beaktades och en plan för att hantera eventuella känslomässiga 

påfrestningar fanns, men behövdes inte användas. Emellertid upplevde författarna det som 

viktigt att få denna grupps röst hörd, i ett ämne som berör dem i allra högsta grad, då det 

gäller deras omvårdnad inom tvångsvård med en lång genomsnittlig vårdtid. Författarna fick 

positiv feedback från patienterna som deltog och responsen till deltagande upplevdes som 

god. En tanke författarna hade innan studien påbörjades var att sjuksköterskans röst oftare 

blir hörd inom detta område än patientens. Vidare är delaktighet ett komplext begrepp, därav 

stärks nytta kontra risk för denna studie, eftersom både patienter och sjuksköterskor deltog. 

Eftersom studien genomfördes på författarnas arbetsplats var det svårt att hitta 

forskningspersoner som inte visste vilka författarna var, framförallt gällande 

sjuksköterskorna. För att minska risken att kollegor kände sig tvingade att delta i studien 

gjordes urvalet av enhetschefer och inte personligen av författarna. Sedan upplevde 

författarna att fenomenet som beskrevs var av intresse för samtliga sjuksköterskor, vilket 

bidrog till viljan att delta.  

Författarna följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) i studien. Alla 

forskningspersoner fick skriftlig information om studiens syfte med kontaktuppgifter till 

författarna samt vad det skulle innebära för dem att delta, innan medgivandet gavs. Innan 

intervjun påbörjades informerades forskningspersonerna muntligen om att deltagande var 

frivilligt och möjligheten att avbryta sitt deltagande fanns. Samtliga forskningspersoner hade 
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innan intervjun skrivit på samtyckesblanketten. Alla intervjuer genomfördes på sjukhuset i 

enskilda rum där ingen annan än forskningspersonen och författarna kunde höra vad som 

sades.             

Med tanke på antal vårdplatser och anställda sjuksköterskor valde författarna att presentera 

ålder och kön på forskningspersonerna. Att kunna identifiera person torde vara svårt med 

tanke på detta. Emellertid har sjukhusets namn inte presenterats då författarna upplevde att 

relevans för det saknades.  

6.3 Resultatdiskussion  

Omvårdnadsplanering är sjuksköterskans ansvarsområde och en specialitet som innefattar 

stora delar av patientens vård, allt från praktiska moment till emotionella och existentiella 

frågor. Författarna menar att omvårdnadsplaneringen är ett levande dokument som hela 

tiden utvärderas och utvecklas. Därav kan eventuellt studiens resultat verka brett och den 

tydliga kopplingen till omvårdnadsplanering kanske inte alltid är självklar för läsaren, men 

med det ovan nämnda, borde ökad förståelsen för resultatet skapas.  

Det framträdande i denna studie var att både patienter och sjuksköterskor strävar efter 

delaktighet vid omvårdnadsplanering, men att vägen för att nå upplevelsen av delaktighet 

kunde skilja sig åt. Antingen försökte sjuksköterskan styra patienten för att sedan erbjuda 

delaktighet, detta skedde när patienten och sjuksköterskan var oeniga. Eller så låg fokus på 

att skapa en relation för att underlätta delaktigheten, vilket de långa vårdtiderna 

möjliggjorde. Rutiner kunde vara ett hinder för delaktighet. Upplevd delaktighet hos 

patienten var kopplad till att få en förståelse genom information, möjlighet att välja att delta i 

aktiviteter samt att få ta eget ansvar. Hinder som patienter upplevde var när möjligheten att 

välja inte gavs, upplevelse av frihetsberövning samt bristfällig information. Vidare fanns en 

förståelse hos patienten att hen inte kunde vara delaktig i alla beslut, men en strävan efter att 

vara delaktighet i omvårdnadsplaneringen i så stor utsträckning som möjligt fanns, hos både 

patient och sjuksköterska. Detta återspeglas i studiens titel. 

Tidigare forskning visar att patientens delaktighet är viktig för sjuksköterskan och något som 

eftersträvas, emellertid finns brister vilket sjuksköterskan är medveten om (Jansen & 

Hanssen 2016, Lundqvist & Schröder 2015). Resultatet i denna studie tyder på det samma; 

sjuksköterskan har en vilja och önskan om att patienten ska vara delaktig i sin 

omvårdnadsplanering. Vägen dit beskrevs ibland som svår med utmaningar som exempelvis 

bristfällig motivation från patienten samt att vilja åt olika håll. Både sjuksköterskor och 

patienter hade en strävan efter delaktighet och upplevde att omvårdnadsplanen blev som 

bäst när detta uppnåddes. Emellertid kunde hinder uppstå under processens gång, som när 

patienten och sjuksköterskan var oeniga, därför försökte sjuksköterskan få patienten att 

anpassa sig, vilket patienten många gånger gjorde. Hörberg, Sjögren och Dahlberg (2012) 

beskriver även i sin studie att patienten anpassar sig för att bli accepterad. Det fanns olika 

tillvägagångsätt för att uppnå samsyn och ett samarbete med patienten. När sjuksköterskan 

försökte styra patienten i den riktning som hen trodde var bäst, i syfte att möjliggöra en 

samsyn och ett samarbete för att sedan bjuda in patienten till att vara delaktig, talar emot 
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Barkers och Buchanan-Barker (2005) teori om att patienten är expert och sjuksköterskan 

lärjunge. Här försöker sjuksköterskan istället ta över expertrollen, vilken hen tror sig vara 

förpliktad att göra med tanke på sin yrkesroll. Istället för att lyssna och låta patienten berätta 

om sina livsproblem tar sjuksköterskan över och tror sig veta vad som är bäst för patienten. 

Detta sätt att arbeta på kan vara riskfyllt med tanke på en studie av Noble, Douglas och 

Newman (1999) som visar att personal inom psykiatrisk vård många gånger misslyckas med 

att identifiera patientens önskemål.  

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att patienten ska vara styrande på skeppet som 

seglar på sin ”ocean av erfarenheter” och att sjuksköterskan ska följa med som stöd. Inom 

rättspsykiatrisk vård finns en skyldighet att skydda samhället, samtidigt som patientens 

självbestämmande är begränsat med lagstiftning. Författarna ställer sig frågande till i hur 

stor utsträckning Tidvattenmodellen kan tillämpas inom rättspsykiatrisk vård. I en studie av 

Jacob, Holmes och Buus (2008) beskrivs att sjuksköterskan som arbetar inom 

rättspsykiatrisk vård är begränsad på grund av lagar och kan därmed inte tillgodose 

patientens alla önskningar. Sjuksköterskan som arbetar efter Tidvattenmodellen bör därför 

vara nyfiken och fråga patienten och inte ge upp. Författarna upplever således att tillämpning 

av Tidvattenmodellen blir begränsad inom rättspsykiatrisk vård och inte kan följas fullt ut. 

Detta eftersom patientens möjlighet att vara styrande begränsas.  I subkategorin Betydelsen 

av samsyn framkom att det kan finnas risker med att låta patienten vara för styrande och 

därmed bli utskriven för tidigt, vilket kan leda till ett personligt misslyckande samt ett 

misslyckande ur ett samhällsperspektiv med risk för återfall i brott. En tanke som väcks hos 

författarna är att vid dessa motgångar kanske sjuksköterskan inte varit med som stöd på 

skeppet utan låtit patienten styra utan segel och livbåt. Samtidigt visar resultatet att långa 

vårdtider utan att se någon förändring kunde leda till bristfällig motivation hos 

sjuksköterskan, när hen såg att patienten tappade viljan till delaktighet. Att hitta rätt tempo 

torde utifrån detta vara en balansgång, som borde underlättas genom att skapa möjlighet för 

delaktighet vid omvårdnadsplanering, samt tillämpa Tidvattenmodellen inom 

rättspsykiatrisk vård i så stor utsträckning som möjligt. Författarna anser med detta som 

bakgrund att vårdvetenskapen måste implementeras i större utsträckning inom 

rättspsykiatrisk vård, både ur ett individ– och samhällsperspektiv. Vidare menar Hörberg 

(2014) att rättspsykiatrisk vård måste synliggöras samt diskuteras utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av vårdvetenskap kan specialistsjuksköterskan inom 

psykiatrisk omvårdnad finna de verktyg som behövs för en optimal omvårdnad för patienten. 

Författarna menar att genom tillämpning av vårdvetenskap stärks den kvalitativa, goda och 

säkra personcentrerade vården för patienten, vilket även beskrivs som ett ansvarsområde för 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad. Specialistsjuksköterskan ska ha 

förmåga att i omvårdnadsplanering ombesörja patient och närståendes behov och mål för att 

kunna genomföra god omvårdnad (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014).   

Vidare visade resultatet att rutiner kan begränsa möjligheten till delaktighet, samt ta ifrån 

patienten förmågor som hen besitter. Detta var något som både sjuksköterskan och patienten 

beskrev. Detta skapade en oro hos patienten samt en osäkerhet kring vad patienten kunde 

vara delaktig i, eftersom regler och rutiner kunde ändras utan att patienten förstod varför. I 

en studie av Hörberg (2008) betonas denna upplevelse hos patienten, en känsla av otydlighet 

beskrivs över att inte veta vilka regler som gäller, utan det beror på vem som arbetar den 
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dagen. Vidare beskriver Vincze m.fl. (2015) att sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård 

anser det av vikt att patienten anpassar sig till de regler som råder och att det prioriteras i 

omvårdnadsarbetet. Resultatet visar att patienterna upplever det som Hörberg (2008) 

beskriver att rutiner kunde ändras utan att en tydlig förklaring gavs, vilket begränsade deras 

möjlighet till delaktighet. Emellertid skiljer sig vår studies resultat från det som Vincze m.fl. 

(2015) kom fram till, i denna studie beskriver sjuksköterskan rutiner som ett hinder snarare 

än som prioritet för omvårdnadsarbete. Författarna upplever att sjuksköterskan har en vilja 

att arbeta i enighet med Barker och Buchanan-Barker (2005) genom att använda de verktyg 

som patienten besitter, men blir begränsad på grund av de rådande rutiner som finns på 

avdelningen. En tanke som väcks är att personcentrerad vård är av vikt för att begränsa den 

överdrivna tillämpningen av rutiner inom rättspsykiatrisk vård. Att begränsa en patient som 

är kapabel genom att ta ifrån hen förmågor och eget ansvar är enligt oss inte förenat med god 

omvårdnad. Dessa följder blir på såväl individ- som samhällsnivå, eftersom patienten blir 

osäker på sin förmåga att leva ett liv utanför sjukhuset, vilket i sin tur kan leda till behov av 

stöd från kommunen, vilket hade kunnat undvikas om patient hade fått ta eget ansvar och 

visa sig kapabel även under vårdtiden. I stort kan detta leda till ökade kostnader för 

samhället och ett onödigt lidande för individen. Vidare anser författarna att detta sätt att 

arbeta på inte stämmer överens med vad Olsson m.fl. (2014) menar hur sjuksköterskor inom 

rättspsykiatrisk vård ska arbeta. De menar att den rättspsykiatriska vården ska främja 

återhämtning samt rusta patienten för att återgå till samhället. Författarna upplever att 

förhållningsättet som sjuksköterskorna tvingas arbeta efter leder till det motsatta, framförallt 

när det gäller att förbereda patienten för ett liv utanför sjukhuset. Barker och Buchanan-

Barker (2005) menar att sjuksköterskan ska göra så lite som behövs för att stödja personen 

och på så vis bevaras hens resurser, vilket även bidrar till eget ansvar genom att se patienten 

som kapabel.   

Resultatet visade att när patienten hade valmöjligheter som var nära kopplade med 

möjligheten till friförmåner skapades en känsla av delaktighet. Patient som kunde välja om 

hen ville delta i aktiviteter upplevde delaktighet vid omvårdnadsplanering. Det var inte själva 

deltagandet i sig, utan möjligheten att välja om hen ville delta eller inte som skapade känslan 

av delaktighet. I en studie av Selvin m.fl. (2016) beskrivs även att möjlighet till engagemang i 

aktiviteter samt möjlighet till eget ansvar skapade en känsla av delaktighet. Med detta i 

åtanke borde patienten som vårdas inom rättspsykiatrisk vård någon gång uppleva bristfällig 

delaktighet. Eftersom patienter som nyligen blivit överlämnade till vård saknar friförmåner, 

samt är begränsade i deras valmöjligheter då de är beroende av personal för att exempelvis 

komma ut på promenad. Vid bristfälliga valmöjligheter och eget ansvar borde sjuksköterskan 

lägga extra krut på övriga faktorer som skapar en känsla av delaktighet, vilka enligt Selvin 

m.fl. (2016) är skapandet av en gemensam behandlingsplan samt samtal om förväntningar. 

Resultatet visade att patienten som inte hade valmöjligheter eller inte gavs eget ansvar 

upplevde sig som övergiven och bortglömd. Patienten tillbringade stor tid inne på sitt rum 

med en upplevelse av att inte vara saknad. Selvin m.fl. (2016) menar att den sociala miljön 

och att det ges möjlighet till socialt umgänge är av betydelse för delaktigheten. Som 

specialistsjuksköterska inom rättspsykiatrisk vård borde det vara av stor vikt att bjuda in 

patienten till social samvaro genom exempelvis samtal eller sociala aktiviteter. Framförallt 
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när patienten spenderar mycket tid på rummet, är det viktigt som vårdpersonal att vara 

observant på ensamhet.  

Tiden var av betydelse för sjuksköterskan, både i positiv och i negativ bemärkelse. Detta är 

något som författarna inte har funnit i tidigare forskning, gällande delaktighet och 

omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård. En anledning till detta kan vara att majoriteten av de 

artiklar som presenteras i bakgrunden gällande upplevd delaktighet inte genomförts inom 

rättspsykiatrisk vård, där vårdtiderna är betydligt längre än inom allmänpsykiatrin. 

Intressant är att vårt resultat visar att tiden var av stor betydelse för möjligheten för 

sjuksköterskan att skapa en relation, men även en faktor som kunde bidra till bristfällig 

motivation hos sjuksköterskan, som då även upplevde att patienten tappade motivationen. 

Inom rättspsykiatrisk vård är vårdtiden obestämd, vilket innebär att varken sjuksköterska 

eller patient vet hur lång vårdtiden kommer att bli. Detta borde skapa en osäkerhet till 

skillnad från kriminalvården där straffen är tidsbestämda.     

6.3.1 Att använda de verktyg som finns 

Resultatet visade också prov på andra arbetssätt för att uppnå delaktighet, dessa stämmer in 

på vad Barker och Buchanan-Barker (2005) menar med att använda de verktyg som finns. 

Detta återspeglas i subkategorin Att öppna upp för möjligheter där sjuksköterskan fanns 

med som stöd till patienten, men lät patienten ta tillvara på sina egna resurser. Detta gjorde 

sjuksköterskan genom att skapa en relation till patienten över tid och förmedla en tro på sig 

själv, samt att patienten inte ska vara rädd för att misslyckas. Tidigare forskning visar att 

upprepade misslyckanden kan ge bristfällig delaktighet (Jansen & Hanssen 2016). Att arbeta 

i enlighet med Tidvattenmodellen genom att använda de verktyg som patienten har, samt 

som subkategorin Att öppna upp för möjligheter tyder på att sjuksköterskan ska förmedla en 

tro på sig själv till patienten och att misslyckanden är en naturlig del av livet, vilket torde 

främja delaktigheten. Emellertid visar resultatet att patienten upplevde delaktighet både när 

sjuksköterskan försökte styra patienten och när sjuksköterskan respekterade patientens vilja. 

Denna känsla av delaktighet var kopplad till information från sjuksköterskan för att skapa 

förståelse för innehållet i omvårdnadsplanen. Författarna ställer sig frågande om patienten 

verkligen är delaktig trots patientens känsla av delaktighet. Kan detta förklaras med vad 

Hörberg (2008) säger om att rättspsykiatrisk vård kan ge sken av delaktighet då patienten får 

uttrycka sina tankar och åsikter, men egentligen måste anpassa sig till vårdpersonalens 

bestämmelser? Ytterligare en tanke författarna får är om den rättspsykiatriska vården i sig 

medför att patienten anpassar sig i större utsträckning än i öppnare vårdformer? 

6.3.2 Att synliggöra den personliga visdomen  

Subkategorin Att bli seddvisade att när vårdpersonal gjorde ”det lilla extra” eller lyfte fram 

patientens förmågor skapades en känsla av att bli sedd som människa och självförtroendet 

ökade vilket främjar delaktigheten. Detta återspeglas i en studie av Gustafsson m.fl. (2013) 

där liknade erfarenheter beskrivs av att ”göra det lilla extra” samt lyfta patientens förmågor 

och resurser, genom dessa handlingar värnar vårdpersonal om patientens värdighet. 

Författarna menar att genom att lyfta patientens förmågor ges patienten eget ansvar och det 
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som Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver som den personliga visdomen synliggörs. 

Att som specialistsjuksköterska ta del av patientens personliga visdom som hen byggt upp 

under livets gång, skapar en förståelse för vilka styrkor och svagheter patienten har. På så vis 

läggas tonvikten på styrkorna och delaktigheten vid omvårdnadsplanering främjas.   

6.3.3 Att bli lärjunge  

I resultatet framkom att begreppet omvårdnadsplan inte var helt klart vad det betydde eller 

innebar för patienten. Detta återspeglas i subkategorin Att skapa förståelse för sin situation 

där en osäkerhet synliggjordes.. En otydlighet fanns kring hur ofta omvårdnadsplanen skulle 

utvärderas och uppdateras, men vid vidare samtal under intervjun skapades en förståelse hos 

patienten om vad det innebar. Enligt författarna är det av stor betydelse att patienten förstår 

vad begreppet innebär samt vad de har för möjligheter att påverka omvårdnadsplanen. Enligt 

författarna är det specialistsjuksköterskans ansvar att skapa förståelse hos patienten genom 

att vid upprepade tillfällen samtala om omvårdnadsplanens innebörd. Detta är enligt 

författarna en förutsättning för delaktighet vid omvårdnadsplanering samt betydelsefullt för 

att sjuksköterskan ska kunna bli lärjunge. Vidare visade resultatet att patienten upplevde en 

osäkerhet och misstänksamhet vid bristfällig information, tankar om att något undanhölls 

patienten uppkom. Med detta i åtanke borde det vara av vikt att specialistsjuksköterskan ger 

kontinuerlig information samt säkerställer att patienten förstår. 

6.3.4 Resultatet i ett vidare sammanhang  

Resultatet i ett vidare sammanhang tyder på att specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk 

omvårdnad kan göra mycket för att skapa en känsla av delaktighet för patienten. Därför är 

det viktigt att ha kunskap om vilka delar och insatser som skapar känslan av delaktighet för 

patienten. Genom att tillämpa vårdvetenskap, som exempelvis Barker och Buchanan-Barkers 

(2005) Tidvattenmodell inom rättspsykiatrisk vård skapas bättre förutsättningar för att 

förstå vad den unika personen upplever att delaktighet är, genom att ta del av dennes 

livsberättelse. Framförallt med tanke på vad Eldh (2006) lyfter fram gällande att begreppet 

är komplext och att delaktighet definieras olika mellan patienter och vårdpersonal. Vidare 

beskrev patienterna att delaktighet kan skapas av saker som faktiskt går att påverka av 

antingen vårdpersonal eller av patienten själv. Patienten talade inte om tvångsvården i sig 

som orsak till bristfällig delaktighet, inte heller om lösningen till delaktighet. De beskrev 

information från vårdpersonal, valmöjligheter och ansvar som faktorer till upplevd 

delaktighet, alltså allt som går att påverka inom tvångsvårdens ramar. 

Genom att skapa förutsättningar för delaktighet vid omvårdnadplanering borde patienten 

vara bättre rustad för att återgå till samhället. Vårt resultat visar att både sjuksköterskan och 

patienten upplever att förmågor som patienten besitter tas ifrån hen under vårdtiden, vilket 

passiviserar patienten som i sin tur skapar en osäkerhet inför utskrivning. En patient som 

inte är rustad för de förväntningar och krav som finns i samhället kan skapa ökade kostnader 

för samhället genom exempelvis särskilt boende eller förlorad arbetskraft.       
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7 SLUTSATSER  

Det finns en vilja till delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård, både 

från sjuksköterska och från patient. Insatser som kan verka små och som kan upplevas som 

självklara eller som en rättighet för gemeneman, kan emellertid göra att patienten som 

vårdas inom rättspsykiatrisk vård känner sig delaktig i sin omvårdnadsplanering. Både 

patienter och sjuksköterskor beskrev betydelsen av att inte frånta patienten resurser hen 

besatt, när detta gjordes uppstod hinder för delaktighet vid omvårdnadsplanering. De 

rådande reglerna och rutinerna var en betydande orsak till detta.    

7.1 Kliniska implikationer 

Denna studie visar att små insatser kan vara av stor betydelse för upplevd delaktighet för 

personer som vårdas under tvång. Det är inte endast inom rättspsykiatrisk vård som 

människor vårdas under tvång eller är frihetsberövade och resultatet borde därför kunna 

implementeras inom andra verksamheter, som kriminalvården eller vid vård enligt LPT. 

Eftersom studien innefattar både sjuksköterskans och patientens perspektiv borde detta 

resultat vara av intresse för både personal inom vården och kriminalvården samt för 

patienter och interner. Denna studie borde vara av betydelse eftersom patientens röst blev 

hörd och enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) är det i patientens berättelse som 

livsproblem kan identifieras. Därav är det av vikt, för att nå en förståelse för patienten att hen 

själv får komma till tals och inte bara lyssna till vad sjuksköterskan anser. Under intervjuerna 

med patienter uttrycktes en positiv känsla av att få säga sin mening samt att vissa frågor 

väckte eftertanke, likaså hos författarna. Som till exempel kan frågan om vad som är viktigt 

för dig i vården inte ställas för ofta, men enligt vår erfarenhet och utifrån patientens reaktion 

när frågan ställdes, dras slutsatsen att patienten får frågan alldeles för sällan.  

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska prioritera, leda och fördela 

omvårdnadsarbetet, hen ansvarar för omvårdnadsplanen och att dess innehåll är av relevans 

för den unika patienten (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Emellertid 

visar resultatet att patienten var osäker på vad omvårdnadsplanen var och blandade ihop den 

med läkarens vårdplan, vilket författarna inte har funnit i tidigare forskning, utan något som 

framkom under denna studie. Specialistsjuksköterskan bör ta större plats i vården av 

patienten och se till att omvårdnadsplanen prioriteras i större utsträckning för att öka 

patientens förståelse och förbättra omvårdnaden för patienten. 

Friförmåner bidrog till en ökad känsla av delaktighet, att som specialistsjuksköterska därför 

vara uppmärksam på de patienter som saknar friförmåner borde vara av vikt för att öka deras 

välmående. Medkunskap om att avsaknaden av friförmåner ger bristfällig delaktighet kan 

specialistsjuksköterskan sätta in andra omvårdnadsåtgärder för att öka känslan av 

delaktighet.  

Sammanfattningsvis borde ökade kunskaper hos vårdpersonal inom rättspsykiatrisk vård 

skapa ökade möjligheter för patienten att vara delaktig i sin omvårdnadsplanering. Med 

ökade kunskaper menas begreppets innebörd för den unika individen och genom att arbeta i 
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enlighet med Barkers och Buchanan-Barkers (2005) Tidvattenmodell kan vården bli mer 

personcentrerad. När patientens röst blir hörd genom att hen får delge sin livsberättelse 

skapas förståelse för livsproblemen samt hur dessa kan hanteras.      

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom begreppet delaktighet är komplext, samt då personer som vårdas inom 

rättspsykiatrisk vård är begränsade i sina valmöjligheter, är fortsatt forskning av betydelse. 

Forskning med beröring kring andra yrkeskategorier som exempelvis skötares erfarenheter 

och upplevelser, eller jämförande studier mellan allmänsjuksköterska och 

specialistsjuksköterska skulle ge ytterligare perspektiv. Fortsatta studier utifrån 

patientperspektiv med andra infallsvinklar som exempelvis tidens betydelse för 

välbefinnande, delaktighet och upplevd hälsa inom rättspsykiatrisk vård torde också vara av 

betydelse. Det vore intressant att fördjupa sig i tidens betydelse inom rättspsykiatrisk vård ur 

patientens perspektiv, eftersom denna studie visade att sjuksköterskan var beroende av 

tiden. Vår förförståelse är att även patienten borde påverkas av den långa vårdtiden, men 

frågan är hur?     
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BILAGA A FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETCHEFEN 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola  

Datum 180316  

 

Till: XXX 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Vi heter Emelie Arvidsson och Linda Gravem och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård.    

 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att intervjua sjuksköterskor samt patienter om deras upplevelser av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering. Vi önskar att intervjua 5–6 sjuksköterskor samt 5–6 patienter och 

intervjuerna beräknas ta cirka 30-60 minuter. Vi kommer behöva tillgång till ett rum på 

sjukhuset där intervjuerna genomförs, samt någon som kan hjälpa oss i urval gällande 

deltagande.       

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Intervjuerna kommer ta av verksamhetens tid då vi önskar intervjua sjuksköterskor samt 

uppehålla samtalsrum under några veckors tid. Fördelar för er verksamhet är att eventuella 
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utvecklingsområden synliggörs samt en bild av hur detta fungerar på just ert sjukhus 

kommer presenteras.   

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

I den mån det är möjligt ska vården genomföras och utformas gemensamt med patienten. 

Dock finns en upplevelse hos en del patienter att sjuksköterskan har en starkare ställning 

som leder till att patienten ger upp och anpassar sig för att bli accepterad. 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska arbeta personcentrerat vilket innebär att 

bland annat involvera patienten i omvårdnadsplanering samt genomförandet av vård. För att 

möjliggöra detta är delaktighet en förutsättning. Inom rättspsykiatrisk vård är patientens 

självbestämmande och autonomi begränsad, vilket ställer höga krav på 

specialistsjuksköterskan att ha förmåga att tillgodose patientens möjlighet till delaktighet. 

Därav upplever vi att denna studie är av vikt och nytta för att tydliggöra hur det ser ut inom 

rättspsykiatrin idag, både ur sjuksköterskans och patientens perspektiv och för att eventuellt 

synliggöra utvecklingsområden eller förbättringsarbete.  

 

Information om studiens resultat  

Resultatet kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Arvidsson         Oona Lassenius handledare 

Tel: xxx               Tel: xxx 

E-post: xxx              E-post: xxx 

Linda Gravem  

Tel: xxx 

E-post: xxx  
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Samtycke till genomförande av projektet, ”sjuksköterskor och patienters upplevelser av 

delaktighet vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrin.” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

”SJUKSKÖTERSKOR OCH PATIENTERS UPPLEVELSER AV 

DELAKTIGHET VID OMVÅRDNADSPLANERING INOM 

RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD”.  

Vi heter Emelie Arvidsson och Linda Gravem och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser av delaktighet vid 

omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrisk vård.    

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att medverka vid en intervju på ca 45–60 

minuter. Vi kommer att vara närvarande båda två, men en av oss håller i intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras för att upptäcka eventuella 

samband och mönster. Genom din medverkan kommer du ha möjlighet att dela med dig av 

dina erfarenheter gällande ämnet, medverka till ny kunskap samt eventuellt vara bidragande 

till ett utvecklingsarbete. Ha i beaktande att intervjun kommer uppta cirka en timme av din 

tid.   

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så 

att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer 

inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. 

Efter givet samtycke kommer vi ta kontakt med dig för att boka in en intervju, detta kommer 

ske under perioden vecka 13–15. Intervjun kommer att genomföras på sjukhuset.   

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer någon av oss att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 

studiens syfte och genomförande.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare Oona, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

  

Emelie Arvidsson Tel: xxx  

Epost: xxx 

Linda Gravem Tel: xxx  

Epost: xxx  

Oona Lassenius 

Handledare Tel: xxx  

Epost: xxx 



 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, sjuksköterskor och patienters upplevelser av delaktighet 

vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrin. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på 

den skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”sjuksköterskor och patienters upplevelser av delaktighet 

vid omvårdnadsplanering inom rättspsykiatrin”, och jag samtycker till att de uppgifter 

jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide patient  

 Är du bekant med begreppet omvårdnadsplan? 

 Berätta vad omvårdnadsplanen innebär för dig? 

 Berätta hur arbetet kring omvårdnadsplanen går till? 

 Vad är viktigt för dig i vården? 

 Vad innebär delaktighet för dig? 

 Hur upplever du att vårdpersonal arbetar för att göra dig delaktig? 

- Svårigheter 

- Möjligheter 

- Hinder  

 

Följdfrågor 

- Kan du berätta mer 

- Kan du utveckla 

- På vilket sätt 

- Kan du ge ett exempel 

- Vad är dina erfarenheter  

- Vad tänkte/gjorde/kände du 

 

 

Har du något mer att tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide sjuksköterskor 

 Är du bekant med begreppet omvårdnadsplan? 

 Berätta vad det innebär för dig. 

 Vad har du för erfarenhet av att göra en omvårdnadsplan tillsammans med 

patient? 

 Vad innebär delaktighet för dig? 

 Kan du ge exempel på hur du går tillväga när du arbetar fram en 

omvårdnadsplan?  

 Hur gör du patienten delaktig? 

- Svårigheter 

- Möjligheter 

- Hinder   

 

Följdfrågor 

- Kan du berätta mer 
- Kan du utveckla 
- På vilket sätt 
- Kan du ge ett exempel 
- Vad är dina erfarenheter  
- Vad tänkte/gjorde/kände du 
 

 

Har du något mer att tillägga?  

  



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


