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SAMMANFATTNING 

Titel: Sjuksköterskans dilemma inom psykiatrisk slutenvård – en balansgång mellan gott och 

ont 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att lindra patientens lidande orsakat av 

tvångsåtgärder på en sluten psykiatrisk vårdavdelning.  

Teoretisk referensram: Resultatet diskuteras i ljuset av Erikssons teori om lidande och 

vårdrelationen 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserat på fokusgruppsdiskussioner 

Resultat: Resultatet utmynnade i sex kategorier; att skydda patienten, att involvera 

patienten, att inte tappa kontrollen, att stå kvar, att rättfärdiga tvånget samt att bli berörd. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att kunna lindra patienternas 

lidande orsakat av tvångsåtgärder. Vidare framkom att sjuksköterskorna hade en tendens att 

rättfärdiga tvångsåtgärder ju mer erfarenheter de hade av att utföra dessa.  

Slutsats: Resultatet beskriver att sjuksköterskorna har erfarenheter och kunskap av hur man 

kan lindra patienternas lidande orsakat av tvångsåtgärder men också deras upplevelser av att 

utföra dessa. Samtliga sjuksköterskor i studien uttrycker en vilja att göra gott för patienterna 

dock är deras erfarenheter av detta nyanserade och skiljer sig åt. Slutsatsen av denna studie 

är att det är med relativt små medel som sjuksköterskorna anser sig kunna lindra 

patienternas lidande. Genom att ta sig tid till att lyssna, bekräfta och se patienten, att vara 

ärlig och respektfull i bemötandet samt i möjligaste mån försöka tillmötesgå patienternas 

önskemål och behov så kan man förhoppningsvis förhindra att tillfoga patienten onödigt 

lidande. 

Sökord: Tvångsvård, psykiatrisk, upplevelser, ofrivillig, lidande. 

  



 

ABSTRACT;  

Title: The nurse's dilemma in psychiatric inpatient care - a balancing act between good and 

evil 

Objective: To describe the nurse's experience of relieving patient suffering caused by coercive 

measures on a closed psychiatric ward . 

Frame of reference : The results are discussed in light of Eriksson´s theory of suffering and 

caring relationships 

Method: A qualitative analysis based on focus group discussions 

Results: The analysis resulted in six categories, to protect the patient , to involve the patient , 

not to lose control , to remain , to justify compulsion , and to be touched . The results showed 

that nurses had the experience of being able to relieve the suffering of patients caused by 

coercive measures. It was also found that the nurses had a tendency to justify coercive 

measures , the more experience they had of performing these . 

Conclusion: The results describe that nurses have the experience and knowledge of how to 

relieve patients' suffering caused by coercion but also their experiences of performing these . 

All the nurses in the study express a desire to do good for the patients , however , their 

experience of this nuanced and different. The conclusion of this study is that it is relatively 

small means that nurses feel able to relieve the suffering of patients . By taking the time to 

listen , acknowledge and see the patient , to be honest and respectful in their treatment and , 

wherever possible, try to accommodate patients' wants and needs so you can hopefully avoid 

adding unnecessary patient suffering. 

Keywords : Compulsory treatment , psychiatric , experiences, involuntary suffering . 
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1 INLEDNING  

Författarna till studien arbetar båda vid en psykiatrisk slutenvårdsklinik. Ena författaren 

arbetar på en akut allmänpsykiatrisk avdelningen medan den andra författaren arbetar på en 

akutavdelning med inriktning på psykossjukdomar. Båda författarna har erfarenhet av 

tvångsvård såväl som tvångsåtgärder av olika slag samt att detta är förenat med lidande för 

patienterna.  Under åren 2011-2012 deltog båda författarna aktivt i det nationella projektet 

”Bättre vård, mindre tvång” som ordnades av SKL, Sveriges kommuner och landsting. 

Projektets syfte var i stora drag att förbättra vården för patienter inom psykiatrisk slutenvård 

samt att minska antalet tvångsåtgärder. I projektet ingick att utarbeta förbättringsåtgärder 

för sin avdelning. Detta har väckt ett stort intresse hos författarna att fördjupa sig i ämnet. 

Även om tvångsåtgärder kan vara nödvändigt och i vissa situationer oundvikligt har detta 

framkallat tankar och funderingar hos författarna om dessa handlingar ibland tillfogar 

patienten ett onödigt stort lidande, orsakat av vårdpersonal, medvetet eller omedvetet. 

Författarna anser utifrån detta att det är viktigt att sjuksköterskorna får beskriva sina 

erfarenheter av att lindra lidande i samband med tvångsåtgärder. Detta kan förhoppningsvis 

leda till mer kunskap om hur sjuksköterskor bättre kan bemöta patienternas önskemål och 

behov, när tvångsåtgärder är ofrånkomliga, och därmed lindra lidande. 

2 BAKGRUND 

Då författarna valt att göra en studie som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att lindra 

patientens lidande orsakat av tvångsåtgärder på en sluten psykiatrisk avdelningen är det 

nödvändigt att i bakgrunden klargöra begreppen tvångsvårdslagstiftning, tvångsåtgärder 

samt göra en sammanställning av tidigare forskning som berör hur patienter och 

vårdpersonal upplever tvångsvård och tvångsåtgärder. 

2.1 Tvångsvård och tvångsåtgärder  

I Sverige vårdas dagligen cirka 3000 personer med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, 

LPT, eller lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. År 1992 infördes dessa två lagar som 

fortfarande gäller i Sverige. Patienter som vårdas på tvång har ofta stort vårdbehov och 

behöver betydande insatser från samhället (Socialstyrelsen, 2013); (Ottosson, 2009).  
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Författarna nämner båda lagarna men väljer att endast förklara lagen om psykiatrisk 

tvångsvård då studien berör denna patientkategori. LPT får endast tillgripas för personer 

som lider av en allvarlig psykisk störning. Patienten ska till följd av sin allvarliga psykiska 

störning vara i oundgängligt behov av dygnetrunt-vård som inte kan tillgodoses på annat sätt 

än genom vård på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Patienten motsätter sig frivillig vård 

och kan till följd av sin allvarliga psykiska störning inte ta ett grundat ställningstagande till 

erbjuden vård. Patienter som initialt vårdas på frivillig basis kan till följd av sin allvarliga 

psykiska störning komma att konverteras under vårdtiden. Det innebär att den frivilliga 

vården övergår till tvångsvård, kriteriet för detta är att patienten då även utgör en fara för sig 

själv eller för annan person tillföljd av sin psykiska störning (Socialstyrelsen, 2013).  

 

De tvångsåtgärder som idag finns att tillgå i Sverige är tvångsmedicinering, fastspänning och 

avskiljning. Tvångsmedicinering inbegriper både peroral och injektionsbehandling med 

läkemedel. Fastspänning innebär att patienten spänns fast i en särskild utformad bältessäng, 

under en begränsad tid med ständig övervakning av personal. Vid avskiljning isoleras 

patienten från övriga medpatienter i ett särskilt utrymme för detta. Avskiljning får endast 

tillgripas när en patient menligt stör andra medpatienters vård, även denna åtgärd är 

tidsreglerad. Alla tvångsåtgärder måste rapporteras till socialstyrelsen då det finns lagar som 

reglerar hur dessa får tillämpas och utföras (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Studier visar att vanligaste anledningarna till bältesläggning och avskiljning var våld, hot om 

våld, förstörelse av egendom, hot om förstörelse egendom, agitation, desorinteringstillstånd 

samt ospecificerade händelser. Tvångsmedicinering var vanligast förekommande hos 

patienter med schizofreni följt av patienter med drogrelaterade diagnoser och affektiva 

störningar. Ålder, kön, civilstånd eller social tillhörighet har dock inget samband med 

användning av tvångsåtgärder Katiala-Heino m.fl. (2003) vilket även studien av Van Der 

Post m.fl. (2013) påvisar. Men Jarrett, Bowers och Simpson (2008) menar dock att kvinnliga 

patienter i högre grad utsattes för tvångsmedicinering än manliga och medelåldern för 

patienterna som fick tvångsmedicinering var mellan 31-42 år. Här framkom även att social 

tillhörighet hade betydelse för tvångsmedicinering. Studien av Katiala-Heino m.fl. (2003) 

talar för att orsaken till varför tvångsåtgärder tillgreps skiljde dock åt mellan manliga och 

kvinnliga patienter. Gällande kvinnliga patienter användes avskiljning främst vid situationer 

där faktiskt våld uppstod, vid agiterat beteende och vid förvirringstillstånd medan manliga 

patienter avskiljdes eller lades i bälte i ett tidigare skede, redan vid hot om våld.  

 

En stor internationell studie, gjord i 11 europeiska länder, av Fiorillo m.fl. (2012) visar att 

tvångsvårdade patienter, kvinnliga patienter, patienter med positiva symtom vid schizofreni 

samt patienter med lägre funktionsnivå var de grupper som i högre grad utsattes för 

tvångsåtgärder. Upplevelsen av tvångsåtgärderna visade en signifikant variation mellan de 

olika länderna. Detta kan möjligtvis bero på skillnader i ländernas lagstiftning men resultatet 

av studien ansågs ändå trovärdigt.  
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2.2 Patienters upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder 

De framkommer i artiklar som bearbetats till denna studie att majoriteten av patienter som 

vårdats enligt LPT, ansåg att deras tvångsvård varit nödvändig.  Patienterna ansåg att även 

vissa tvångsåtgärder varit nödvändiga och till fördel för deras tillfrisknanden. De patienter 

som framförallt upplevde tvångsvården som positiv menade att de själva inte förstod att de 

var i behov av vård och att tvångsvården därför var befogad. Tvångsvården gav patienterna 

ökad sjukdomsinsikt samt motivation till fortsatt behandling (O´Donoghue m.fl., 2010a, 

2012b); (Katsakou m.fl., 2011). Psykospatienter upplevde sin tvångsvård som god om de blev 

väl bemötta, respekterade, var delaktiga i sin vård samt tilläts bevara sin autonomi 

(Andreasson & Skärsäter, 2012). En uppföljande studie av tvångsvårdade, visar att 

patienterna var som mest nöjda tre månader efter vårdepisoden (Katsakou m.fl., 2010).  

 

Patienternas syn på sin egen tvångsvård, sett ur ett retrospektivt perspektiv, påvisade tre 

kategorier, de som varit positiva, negativa och ambivalenta. Den grupp som var negativt 

inställd till sin tvångsvård var medvetna om att ett vårdbehov funnits men menade att 

tvångsvård inte varit nödvändig. Dessa patienter upplevde att tvångsvården försämrade 

deras psykiska hälsa, på grund av att de blev vårdade mot sin vilja. Den grupp av patienter 

som var ambivalenta till om tvångsvården varit befogad eller inte menade att de varit i akut 

behov av vård men att vårdtiden dels drog ut på tiden, dels att mindre tvångsåtgärder hade 

kunnat tillgripas. Patienterna upplevde därför tvångsvården både som rätt och fel. De med 

positiv inställning motiverade detta med att de fick nödvändig behandling, att tvångsvården 

förebyggde ytterligare skada och att de fick möjlighet till återhämtning i en trygg miljö 

(Katsakou, m.fl., 2011). 

 

I samband med inläggningen på psykiatrisk klinik, enligt LPT, upplevde patienterna brist på 

information och förklaringar till vad som skulle ske. Patienterna beskrev även frustration 

över att inte veta hur lång tid de skulle vara inlagda mot sin vilja, vilket gav upphov till 

känslor som hopplöshet och maktlöshet. Även patienter som sökte vård på eget initiativ 

berättade att de ändå blev inlagda på tvångsvård om de exempelvis nekat till erbjuden 

injektionsbehandling detta på grund av att de inte fick tillräcklig betänketid (McGuinness, 

Dowling & Trimble, 2013). Även patienter som vårdades enligt HSL upplevde sig utsatta för 

tvångsvård och tvångsåtgärder. Patienterna ansåg att de egentligen inte hade några 

valmöjligheter, de kände sig tvungna att acceptera inläggning därför att de annars skulle bli 

tvångsvårdade (Katsakou, m.fl., 2011). Patienterna beskrev också att det förekom hot från 

personalen om tvångsvård om de inte accepterade erbjuden vård och behandling (Johansson, 

Skärsäter & Danielson, 2009). 

 

Tidigare forskning visar en varierande och detaljerad bild av vad patienter ansåg vara 

tvångsåtgärder. De upplevde att bli förd till en psykiatrisk klinik av polis och att inte få den 

medicin de efterfrågade som tvångsåtgärder. De lyfte även fram att restriktioner av olika slag 

var förenat med tvång, som till exempel att känna sig isolerade från omvärlden på grund av 

låsta dörrar, begränsade besökstider och begränsad tillgång till sina mobiltelefoner (Strauss 

m.fl., 2012); (Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007); (Olofsson & 
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Jacobsson, 2001). I den svenska studien av Olofsson och Jacobsson (2001) beskrev 

patienterna även att inte bli hörd och lyssnad till, dålig attityd från personalen, bristande 

kompetens hos personalen och bristfällig information var former av tvångsåtgärder. Liksom 

att inte känna sig respekterade som individer, att kränkas och behandlas som farliga eller 

kriminella. Brist på alternativ och möjligheter att påverka sin egen vård upplevdes som en 

form av tvång, liksom att ingen frågade efter deras önskemål och behov (Johansson, 

Skärsäter & Danielson, 2009). Intressant nog framkom i en studie av Jaeger och Rossler 

(2010) att få patienter upplevde tvång i direkt behandlingssyfte, tvånget var snarare kopplat 

till fortsatt behandlingsföljsamhet och orättvisa bedömningar.  

 

På låsta avdelningar kände patienterna sig som i fångenskap, begränsade, övervakade och 

passiva. De menade också att detta stärkte känslan av personalens makt över dem (Haglund, 

Van Der Maiden, Von Knorring & Von Essen, 2007); (Johansson m.fl., 2009). Men studien 

av Haglund m.fl. (2007) visar också att patienterna upplevde fördelar med låsta avdelningar, 

detta skapade en form av trygghet samtidigt som det förhindrade ovälkomna besökare samt 

införsel av illegala substanser. Aggressiva incidenter ökade markant när avdelningarna var 

låsta medan öppna avdelningar krävde mer personalinsatser och användningen av sederande 

läkemedel ökade.  

 

Det finns inte tillräckligt beskrivet hur patienterna upplever tvångsåtgärder som avskiljning 

och fastspänning enligt (Soininen m.fl., 2013).  Däremot framkommer det att en majoritet av 

patienterna föredrog tvångsmedicinering framför avskiljning. Detta grundade sig i vilka 

tidigare erfarenheter patienterna hade av dessa åtgärder. Patienter som tidigare varit 

avskilda föredrog denna åtgärd om de fick information om hur länge avskiljningen skulle 

pågå (Georgieva, Mulder & Wierdsma, 2012).  

 

Studier visar att patienterna överlag var missnöjda med hela tvångsåtgärdsförloppet, vad 

gäller bristande information, restriktioner, tvångsvården i sig samt vårdmiljön. Oberoende av 

vilken tvångsåtgärd patienten utsatts för upplevde majoriteten att det mest negativa med 

detta var att de inte förstod varför tvångsåtgärden utfördes och bristfällig kommunikation 

med personalen. Patienterna upplevde även att deras åsikter inte togs i beaktande i 

vårdplaneringen och att det fanns brister i en öppen och respektfull dialog mellan vårdaren 

och patienten (Georgieva, m.fl., 2011); (Soininen m.fl., 2013). Även Olofsson och Jacobssons 

(2001) forskning lyfter fram liknande resultat. När patienterna ville få en förklaring till varför 

de exempelvis fått en tvångsinjektion så saknade personalen motivering till detta och 

hänvisade till gällande tvångsvårdlagstiftning.  

2.3 Sjuksköterskornas syn på tvångsvård och tvångsåtgärder 

Psykiatrisjuksköterskor upplevde att vissa tvångsåtgärder var mer etiskt problematiska än 

andra. Tvångsmedicinering var den åtgärd som sjuksköterskor upplevde som mest 

problematisk tätt följd av bältesläggning och avskiljning.  
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En minoritet av sjuksköterskorna ansåg att slutna avdelningar, restriktioner av olika slag 

samt att övertala patienterna till medicinering även var förenat med etiska dilemman, 

(Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi & Välimäki, 2004); (Jarrett, Bowers & Simpson, 

2008). Slutna avdelningar orsakade en otrygg vårdmiljö då patienterna i högre grad blev 

upprörda vilket skapade frustration hos både patienter och personal. Personalen betonade 

även att låsta avdelningar ökade stigmatiseringen kring psykisk sjukdom och att det skapade 

en maktobalans mellan vårdpersonalen och patienterna (Haglund m.fl., 2007). Kvinnliga 

sjuksköterskor uppfattade i högre utsträckning, än manliga, att användning av tvång var 

etiskt problematiskt (Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi & Välimäki, 2004).  

 

I en svensk studie av Olofsson och Norberg (2001) lyfter sjuksköterskorna fram vikten av att 

ha en god vårdrelation men patienten. De upplevde att om de hade en god kontakt var det 

lättare att utföra tvångsåtgärder och att denna blev mindre kränkande för patienten. 

Sjuksköterskornas upplevelse var att vårdrelationen inte påverkades negativt av 

tvångsåtgärden. Trots detta upplevde både psykiatriker och sjuksköterskor att tvångsåtgärder 

många gånger var ovärdigt, både för patienten och för personal. Vårdrelationens betydelse 

vid tvångsåtgärder är inget som författarna funnit i studier gjorda utanför Sverige. I en annan 

svensk av Olofsson, Gilje, Jacobson och Norberg (1998) beskriver sjuksköterskorna att 

tvångsåtgärder var förknippat med något negativt och därmed uppstod en konflikt mellan 

önskan att göra gott samtidigt som de upplevde att hade svårt att hitta alternativ till 

tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna försvarade användningen av tvångsåtgärder med 

patienternas diagnoser, läkarnas ordinationer och/eller lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Därmed fråntog de både sig själva och patienterna ansvaret för detta.  

 

När tvångsåtgärder var ofrånkomligt motiverades detta med att resultatet av handlingen 

skulle göra patienterna gott. Sjuksköterskornas övertygelse var att medicineringen var 

nödvändig för allvarligt psykiskt sjuka patienter. Vid situationer då tvångsmedicinering 

användes, beskrevs patienterna oftast med adjektivet ”verkligen” psykotisk, farlig och 

desperat. Sjuksköterskorna var övertygade att läkemedelsbehandling var bra och att 

obehandlade och återkommande psykoser var dåligt eller till och med farligt, för patienten 

(Vuchovich & Artinian, 2005). Orsaken till att tillgripa tvångsåtgärder var oftast för att 

skydda patienterna från att skada sig, men ibland för att skydda andra medpatienter. 

Tvångsåtgärder användes också för att förhindra patienterna från att uppträda gränslöst eller 

vid aggressivt beteende (Olofsson & Norberg, 2001).  

 

En studie av Jarrett, Bowers och Simpson (2008) visat att tvångsåtgärder, framförallt 

tvångsmedicinering, var en del av vårdkulturen och ansågs av sjusköterskorna vara en 

naturlig del i den psykiatriska vården. Sjuksköterskorna lyfte sällan fram alternativa 

handlingssätt till tvångsmedicinering, då de ansåg att alternativen endast var tillfälliga 

lösningar. Sjuksköterskorna syn på tvångsmedicinering samt avsaknad av forskning kring 

detta gjorde att tvångsmedicinering oftast togs för givet inom sluten psykiatrisk vård. På 

grund av att ämnet är otillräckligt utforskat kan tvångsmedicinering inte ses som 

evidensbaserad vård (). 
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2.4 Teoretisk referensram 

Tidigare forskning som belyser patienternas upplevelser av tvångsvård och tvångsåtgärder 

visar att patienter inom den psykiatriska vården ofta upplever ett lidande i form av skam, 

skuld, kränkningar, förnedring och maktutövning. Utgångspunkten i denna studie är 

Erikssons (1994) teori om lidande och Erikssons (2000) teori om vårdrelationen. Vilket 

författarna anser är passande eftersom begreppet lidande är framträdande i hennes teori och 

studien kommer att beskriva hur sjuksköterskor kan minska lidande orsakat av 

tvångsåtgärder. Den teoretiska referensramen kommer att användas i resultatdiskussionen 

för att fördjupa innebörden av resultatet ur ett vårdteoretiskt perspektiv.   

2.4.1 Lidande i vården 

Eriksson (1994) beskriver tre olika slag av lidande inom vården, sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande uppkommer tillföljd av sjukdom eller 

behandling psykisk såväl som somatisk. Vårdlidande, det onödiga lidandet, är ett lidande 

som vållas av vården och kan orsakas av dåligt bemötande eller tillföljd av fysiskt eller 

psykiskt våld. Livslidande är ett lidande som individen upplever i relation till livet. Lidande 

är en ständig kamp mellan det goda och onda och något människan måste utstå.  

 

Eriksson (1994) menar att lidande kan ses som en kraft som leder människan framåt och att 

människan därmed kan försonas med sitt lidande. Det förekommer olika former av 

vårdlidande. Eriksson menar att varje individ som utsätts för lidande, som orsakats av 

vården eller avsaknad av denna, upplever lidande på sitt eget unika sätt.  

Hon kategoriserar vårdlidande i fyra huvudgrupper; kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den vanligaste formen av 

vårdlidande är kränkning av patientens värdighet. Detta innebär att individen fråntas 

möjligheten att fullt ut vara människa vilket leder till att hennes innersta hälsoresurser inte 

kan tillvaratas. Kränkningarna kan ske både konkret genom exempelvis nonchalans och 

abstrakt till exempel genom bristande etisk hållning.  

 

Värdighet har en inre och yttre dimension. Den inre dimensionen inbegriper trovärdighet, 

hederskänsla och sedlighet. Alla människor har en absolut värdighet just för att hon är 

människa. Den yttre dimensionen innefattar bland annat ära, rang, ställning, utseende och 

anseende. Detta är den relativa värdigheten som individen antingen tillskriver sig själv eller 

tillskrivs av andra (Eriksson, 1994). 

 

Att vara vårdare innebär att förhindra alla former av kränkning och ge patienten möjlighet 

att uppleva sin fulla värdighet. Den fulla värdigheten kan endast bekräftas om vårdaren kan 

se till patientens unika behov och dennes livsvärldsperspektiv. Fördömelse och straff är 

vanligt inom vården och hör nära samman med kränkning av människans värdighet.  
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Vårdare tenderar att besluta vad som är rätt och fel för patienten, under vissa förutsättningar 

kan detta vara befogat, men vårdaren får inte förbise att patienten alltid har frihet att själv 

bestämma. Patienter som på något sätt faller utanför normen för vad som anses vara 

”idealpatient” kan på grund av detta känna sig fördömda. Patienter kan även uppleva olika 

former av straff bland annat genom nonchalant bemötande eller direkta handlingar menar 

Eriksson (1994). Inom den psykiatriska vården kan detta visa sig genom att personalen inte 

tar sig tid för samtal eller på andra sätt inte bekräftar patienter som upplevs som besvärliga.  

 

Maktutövning enligt Eriksson (1994) har många uttrycksformer men utmynnar i att vårdaren 

berövar patienten hennes frihet på ett eller annat sätt. Detta kan ske både direkt eller 

indirekt. Patienten kan uppleva maktlöshet om hon inte blir lyssnad till eller tagen på allvar. 

Tvingande handlingar kan ses som direkt maktutövning. Inom slutenvårdspsykiatri kan detta 

inbegripa till exempel tvångsmedicinering, fastspänning och/eller restriktioner av olika slag. 

Maktutövning blir särskilt påtaglig när vårdare håller fast vid avdelningsrutiner och förbiser 

patientens livsvärld. Utebliven vård förekommer bland annat när vårdaren har bristande 

förmåga att bedöma patientens omvårdnadsbehov. Icke-vård uppstår när vårdaren saknar 

den vårdande dimensionen, vilket kan resultera i utebliven vård. För patienten innebär detta 

alltid en kränkning av värdigheten. 

2.4.2 Vårdrelationen  

Enligt Eriksson (2000) är vårdrelationen den relation som uppstår mellan patient och 

vårdare. Ett möte dessa två emellan innebär att man delar något och är medveten om den 

andra. Att möta någon är också att bekräfta den personen och hans eller hennes känslor.  

Vid mötet med en annan människa bör man erkänna varandras identitet.  

 

Det är i mötet med vårdaren som patienten skall ges möjlighet för att uttrycka sina aktuella 

begär, behov och problem. I mötet med en patient som lider kan patienten finna tröst och 

tillförsikt i att få lidandet bekräftat av vårdaren. Detta kan ske genom en blick, beröring att 

ett litet ord. Om patientens ges utrymme för själva lidandeprocessen kan hon också försonas 

med sitt lidande. Hon menar att graden av djup och intensitet berättar om mötets helande 

kraft. Eftersom mötet inte sker i ett utrymme som tillhör någon utan båda, så kan ingen av 

parterna förutse vad som kommer att hända i stunden av ömsesidigt erkännande.  

 

Ett möte handlar alltid om att båda parter ger och tar och själva vårdrelationen utvecklas 

utgående från beredskapen hos båda parterna. Vårdaren får aldrig forcera fram en relation 

utan låta det ta den tid som krävs för att bygga relationen. Det kräver stort mod av den som 

försöker nå ett möte men också en trygghet med tanke på den egna identiteten (Eriksson, 

2000). Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) beskriver att vårdare anser att 

vårdlidande främst är kopplat till vårdrelationen. Detta på grund av försummelse och brister, 

ogenomtänkta handlingar och hållning vid bemötandet av patienter. Då vårdaren har makt 

genom sin yrkeskunskap råder en ojämlikhet i vårdrelationen. Detta måste vårdaren ha i 

beaktande så hon inte tillfogar ytterligare lidande.  
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3 PROBLEMFORMULERING  

Sett ur ett historiskt perspektiv har all vård och vårdande uppkommit för att lindra 

människors lidande på olika sätt. Inom den psykiatriska vården finns inslag som istället för 

att lindra lidande orsakar mänskligt lidande. Idag är en av de största utmaningarna inom 

vården och vårdforskningen att försöka avskaffa eller åtminstone tydligt minska allt lidande 

inom vården. Detta inte minst inom psykiatrisk slutenvård där patienterna många gånger 

vårdas mot sin vilja och även utsätts för tvångsåtgärder av olika slag. 

 

Sjuksköterskan inom den psykiatriska vården ställs ofta inför stora utmaningar då hon 

nästan dagligen möter patienter som vårdas mot sin vilja. Detta medför att patienten även 

utsätts för handlingar som de motsätter sig. Dessa handlingar, så kallade tvångsåtgärder, kan 

utgöras av tvångsmedicinering, fastspänning och avskiljning samt andra restriktioner, vilket i 

allra högsta grad påverkar patienten på något sätt. I tidigare forskning framkommer att 

patienter som utsatts för tvångsåtgärder både har positiva och negativa upplevelser av detta. 

 

Att som sjuksköterska utföra handlingar som är emot patientens vilja och i samband med 

detta även kränka patientens värdighet och rätt till autonomi är ett stort intrång i en patients 

liv. Det finns idag bristfällig forskning som beskriver hur sjuksköterskor upplever att utföra 

tvångsåtgärder samt eventuella alternativ till detta.  

 

Snarare talar den forskning som finns idag för att det inom psykiatrisk slutenvård fortfarande 

tas förgivet att man använder sig av tvångsåtgärder. Så som den psykiatriska tvångsvården 

ser ut idag kommer det kanske aldrig bli helt ofrånkomligt med tvångsåtgärder. Vårdens 

yttersta uppgift är dock att försöka lindra all form av lidande hos patienter. Med denna studie 

avser författarna att få inblick i vad sjuksköterskor anser lindra patienters lidande orsakat av 

tvångsåtgärder samt deras egna upplevelser av att utföra dessa.  

4  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att lindra patientens lidande som orsakats av 

tvångsåtgärder på en sluten psykiatrisk vårdavdelningen.  

 

Studien söker svar på följande frågeställningar: 

1. Hur kan sjuksköterskan minska patientens lidande vid tvångsåtgärder? 

2. Hur upplever sjuksköterskan det är att utföra någon form av tvångsåtgärd? 
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5 METOD  

5.1 Design 

Författarna har valt en kvalitativ och induktiv design för denna studie. Designen valdes med 

studiens syfte och frågeställningar i åtanke. En kvalitativ studie kan med fördel användas då 

den kan beskriva sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av ett fenomen mer 

djupgående. Insamlade data kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2010). 

5.2 Urval 

Urvalet av informanter har skett vid en psykiatrisk slutenvårdsklinik i Mellansverige. 

Enhetschefen för verksamheten samt avdelningscheferna för respektive avdelning har genom 

(BILAGA A) informerats om studien och godkänt genomförandet av denna.  

 

Författarna valde att involvera samtliga fyra slutenvårdsavdelningar för vuxna på kliniken för 

att få ämnet belyst från olika vinklar och erfarenheter, därmed gjordes valet att exkludera 

sjuksköterskor som arbetade på BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Via enhetschefen och 

respektive avdelningschef har författarna fått kontaktuppgifter till avdelningarnas 

samordnare som bistått författarna med att missivbreven (BILAGA B) delats ut till samtliga 

sjuksköterskor som uppfyllt kriterierna för att delta i studien, vilket berörde cirka 30 

sjuksköterskor. Kriterier för deltagande i studien var dels att vara legitimerade sjuksköterska, 

dels att sjuksköterskan arbetat minst ett år inom slutenvårdspsykiatri. Av alla tillfrågade var 

det tolv som tackade ja till deltagande i studien, dock var två av dessa förhindrade att delta 

när datumen för genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna fastställdes.  

5.3 Datainsamling 

Då studien handlar om huruvida sjuksköterskor kan lindra patienters lidande orsakat av 

tvångsåtgärder, väljer författarna att använda sig av semistrukturerade 

fokusgruppsdiskussioner som metod för datainsamling. Med fokusgrupper menas enligt 

Wibeck (2000) att en grupp individer sitter tillsammans under en begränsad tid och 

diskuterar ett givet ämne som berör samtliga parter. Gruppen leds av en samtalsledare i 

sammanhanget kallad moderator.  Moderatorn är inte en traditionell intervjuare utan har till 

uppgift att förse gruppdeltagarna med teman som deltagarna sedan diskuterar utifrån. Vid 

behov introducerar moderatorn nya aspekter eller ställer relevanta uppföljningsfrågor av 

ämnet. Modertorn styr samtalet så till vida att alla deltagare håller sig till ämnet och att 

samtliga får komma till tals.  
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För att underlätta under själva tillfället för fokusgruppsdiskussionen kan en bisittare från 

forskarteamet finnas med i gruppen. Bisittarens uppgift är att anteckna utförligt, framförallt 

ickeverbal kommunikation, samt ansvara för att gruppdiskussionen spelas in. En fördel med 

att ha både moderator och bisittare är att dessa två direkt efter avslutad fokusgruppssession 

kan reflektera med varandra över sina spontana intryck av diskussionen. Samtalet dessa två 

emellan kan med fördel spelas in för att sedan ha som komplement till analysen (Wibeck, 

2000).  

 

Studien baseras på två fokusgrupper och författarna har varit moderator till varsin 

fokusgrupp, samt suttit som bisittare till medförfattarens fokusgrupp. Den första 

fokusgruppsdiskussionen ägde rum i oktober och den andra i början av november år 2013. 

Gruppdiskussionerna varade cirka 1,5 timme per tillfälle. Fokusgruppsdiskussionerna ägde 

rum i en lokal på den aktuella kliniken. Vid båda tillfällena deltog fem sjuksköterskor från 

klinikens olika avdelningar, alla med olika lång arbetserfarenhet från psykiatrin som 

varierade mellan 1- 25 år.  Nio av tio deltagare var kvinnor och åldern var från 30 år till 65 år 

varav fyra av sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom psykiatri. 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades in på digital handbandspelare såväl som på 

mobiltelefon. Författarna använde sig av en intervjuguide se (BILAGA C) som utarbetades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fokusgruppsdiskussionen inleddes med en 

öppningsfråga för att sedan mynna ut i öppna diskussionsfrågor utifrån två huvudteman, 

”erfarenheter av att lindra lidande” samt ”upplevelser av att utföra tvångsåtgärder ”. 

5.4 Analysmetod 

Författarna har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2010) eftersom denna metod ger utrymme för att 

beskriva erfarenheter av ett eller flera fenomen. Inom omvårdnadsforskning används denna 

metod med fördel just för att granska och tolka texter. Med induktiv ansats i detta 

sammanhang menas att författarna till studien förutsättningslöst analyserar det insamlade 

materialet.  

 

Författarna spelade in fokusgruppsdiskussionerna och lyssnade på inspelningarna vid 

upprepade tillfällen, både enskilt och tillsammans.  Materialet transkriberades därefter 

ordagrant. Texterna lästes upprepade gånger av båda författarna, var och en för sig, för att 

kunna urskilja meningsenheter som svarade på studiens syfte och frågeställningar.  Därefter 

satt författarna tillsammans och gick igenom texterna för att sedan enas kring 

meningsenheter. En meningsenhet är meningsbärande del av texten och kan bestå av ord, 

meningar och stycken. Meningsenheterna är grunden för analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2010).  
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Först markerades alla utsagor som handlade om sjuksköterskans erfarenheter av att lindra 

patienters lidande i samband med tvångsåtgärder. Därefter markerades de utsagor som 

svarade på hur sjuksköterskan upplever det är att utföra tvångsåtgärder. När författarna var 

enade kring de meningsenheter som tagits fram ur materialet påbörjades arbetet med att 

kondensera dessa. Detta innebar att meningsenheterna kortades ned till mer lätthanterlig 

text utan att innehållet ändrades och att inget väsentligt försvann. Efter detta inleddes 

processen med att koda och abstrahera materialet. Att koda materialet innebar att materialet 

fick etiketter som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2010). 

 

Utifrån det kodade materialet skapade författarna abstraherande kategorier, vilka utgjordes 

av koder med liknande innehåll. Inga data fick falla mellan två kategorier och inte heller 

passa in i mer än en kategori. Inga data som framkom har uteslutits från resultatet med 

anledning av att lämplig kategori saknades. Ett exempel på hur denna process gick till ses 

nedan. Citat kan komma att användas för att belysa både likheter och skillnader i 

gruppdeltagarnas utsagor samt återkommande teman i materialet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2010). 

 

Ett omfattande arbete med den transkriberade texten utmynnade i 127 meningsbärande 

enheter vilka kondenserades till mindre enheter för att göra texten mer lätthanterlig. 

Därefter kodade författarna varje kondenserad enhet för sig. För att göra materialet mer 

överskådligt skrevs samtliga koder ner. Efter detta moment sorterade författarna koderna 

med liknande innehåll i grupper. Varje grupp fick ett arbetsnamn och markerades med 

olikfärgade ”post-it” lappar, för att lättare särskilja grupperna. Efter noggrant analysarbete 

utkristalliserades sex kategorier, varav fyra kategorier svarade på sjuksköterskans 

erfarenheter av att lindra patientens lidande vid tvångsåtgärder och två kategorier beskrevs 

sjuksköterskans upplevelser av att utföra tvångsåtgärder. Vardera kategori innehöll två-tre 

subkategorier, sammanlagt 16 stycken. Detta åskådliggörs i en tabell på nästa sida. 
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Meningsbärande 
Enheter 

Kondenserad 
Text 

        Kod Subkategori Kategori 

Ifall att man inte tror 

på det man gör 

bottnar i någonting 

gott, bättre än 

alternativet, så 

skulle man ju inte 

kunna jobba med det 

kanske.  

  

Ifall att man inte 
tror på det man gör 
bottnar i någonting 
gott… så skulle man 
ju inte kunna jobba 

med det kanske  

Tro på att göra 
gott 

Tron på att 
göra gott 

Att rättfärdiga 
tvånget 

… man blir tagen av 

det och man kan bli 

tagen av livsödet och 

liknande…  

 

… man kan bli tagen 

av livsödet… 

 

Bli berörd av 
livsödet 

Att beröras av 
individen 

Att bli berörd 

..men jag mår ju inte 

dåligt i såna 

situationer, det har 

jag i stort aldrig gjort 

heller, man kan bli 

omtöknad… 

 

..men jag mår ju inte 

dåligt i såna 

situationer, det har 

jag i stort aldrig 

aldrig gjort heller… 

 

Vara oberörd av 
handlingen 

Att handla 
rutinmässigt 

Att rättfärdiga 
tvånget 
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5.5 Etiska överväganden 

Denna studie förutsätter forskningsetik utifrån HSFR:s fyra forskningskrav: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Etikregler 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1999). Informationskravet innebär att 

berörda parter är både skriftligt och muntligt informerade om studien och dess syfte.  

 

Samtyckekravet innebar att parterna godkände sin medverkan och att de genom både 

missivbrevet och muntligen vid intervjutillfället blev välinformerade om vad de medverkade 

till, att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. All persondata och 

insamlat material var konfidentiellt och placerat i en lösenordsskyddad mapp. Deltagarna 

informerades om detta samt att materialet skulle förstöras efter avslutad studie. Deltagarna 

informerades även om nyttjandekravet vilket innebar att allt material endast användes för 

den aktuella studien och inte i något annat sammanhang.  

6 RESULTAT 

Inledningsvis redovisas resultatet av analysarbetet i en överskådlig bild på kommande sida. 

Därefter presenteras de sex olika kategorierna som analysprocessen resulterade i, 

kategorierna i sin tur består av två till tre subkategorier. För att belysa resultatet ytterligare 

och göra texten mer lättförståelig, kommer citat från informanterna att användas. 

Sjuksköterskorna i studien var tio stycken till antalet, i varierande ålder från 30-65 år. Nio av 

dessa tio var av kvinnligt kön. Fyra av dessa hade specialistutbildning inom psykiatri. 
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Upplevelser av tvång 

 

Kategori 6 

Att bli berörd 

 

Subkategorier 

* Att beröras av personen 

* Att beröras av situationen 

* Att reflektera över 

nödvändigheten 

 

 

Erfarenheter av att lindra 

 

Kategori 4 

Att stå kvar 

 

Subkategorier 

* Att stå kvar 

* Att vara närvarande 

* Att vara ärlig 

 

Erfarenheter av att lindra 

 

Kategori 3 

Att bibehålla 

kontrollen 

 

Subkategorier 

* Att inte förhasta sig 

* Att samverka i personalgrupp 

* Att hantera sin egna känslor 

 

 

Erfarenheter av att lindra 

 

Kategori 2 

Att involvera 

patienten 

 

Subkategorier 

* Att informera patienten 

* Att göra patienten delaktig 

* Att utvärdera 

 

Erfarenheter av att lindra 

 

Kategori 1 

Att skydda 

patienten 

 

Subkategorier 

* Att inte kränka 

* Att göra det smidigt 

* Att inte skada 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter av att lindra lidande 

orsakat av tvångsåtgärder 

 

Frågeställningar 

 

* Hur kan sjuksköterskan lindra 

lidande vid tvångsåtgärder? 

* Hur upplever sjuksköterskan det 

är att utföra någon form av 

tvångsåtgärd? 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av tvång 

 

Kategori 5 

Att rättfärdiga 

tvånget 

 

Subkategorier 

* Att tro på att man gör gott 

* Att handla rutinmässigt 
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De fyra första kategorierna i resultatet; ”Att skydda patienten”, ”Att involvera patienten”,  

”Att bibehålla kontrollen” samt ”Att stå kvar” beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att 

lindra patientens lidande orsakat av tvångsåtgärder. 

6.1 Att skydda patienten 

I analysen framkom att sjuksköterskorna strävar efter att lindra patienters lidande genom att 

hitta olika sätt att skydda patienten vid tvångsåtgärder. Detta mynnade ut i tre subkategorier; 

att inte kränka, att göra det smidigt samt att inte skada.  

6.1.1 Att inte kränka 

I resultatanalysen framkom det att sjuksköterskan i samband med tvångsåtgärder kunde 

lindra lidande genom att bemöta patienten på ett medmänskligt sätt och genom att skydda 

patienten från kränkande situationer i samband med utförandet av en tvångsåtgärd. 

Sjuksköterskorna framhöll vikten av att värna om patienternas integritet i alla situationer och 

att vid utförandet av tvångsåtgärden göra det på ett respektfullt sätt. Detta kunde innebära 

att utförandet skedde med så lite våld som möjligt och avskilt, utan närvaro av andra 

patienter. 

 

”Bort med andra patienter, ingen ska titta på eller bli förlöjligad, utan det ska vara respekt, man gör… 

och sen stannar någon kvar” (Fokusgrupp 1) 

 

Sjuksköterskorna framförde också att de försökte minimera risken för att kränka patienten, 

genom att bland annat ta hänsyn till kön vid utförandet av tvångsåtgärden. Det framkom 

också att den makt man har i egenskap av att vara sjuksköterska inte på något sätt fick 

missbrukas. 

 

”Det ingår i bemötandet att inte vara översittare… missbruka sin makt” (Fokusgrupp 2) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att i och med sin arbetsuniform och tillgång till avdelningens nycklar 

så antog man en annan roll och att detta gav dem både befogenheter och ansvar. Detta gav 

sjuksköterskorna en maktposition som inte under några omständigheter fick missbrukas. 

Här nämndes att till exempel en tvångsinjektion som för sjuksköterskorna var en ofta 

förekommande arbetsuppgift, kunde för patienterna vara något helt främmande och en 

fruktansvärd upplevelse. Därför ansåg sjuksköterskorna det viktigt att alltid ha i bakhuvudet 

att det som var vardag för dem, inte alls var det för patienterna. 
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6.1.2 Att göra det smidigt  

Sjuksköterskorna betonad vikten av att när man var tvungen att tillgripa någon form av 

tvångsåtgärd, skulle detta utföras så smidigt som möjligt. Här ansåg sjuksköterskorna att det 

var viktigt att alla i personalgruppen hade en tydlig arbetsfördelning, för att utförandet skulle 

gå så smidigt som möjligt och att patienten åsamkades minsta möjliga lidande.  

 

”Att det är några få som går in och gör det man ska, man är saklig och ser till att det blir gjort och att 

någon stannar kvar och pratar om vad man håller på med ” (Fokusgrupp 1) 

 

När en tvångsåtgärd var oundviklig ansåg sjuksköterskorna att själva handlingen skulle 

utföras så snabbt och effektivt som möjligt. Detta var möjligt om personalgruppen var 

samspelta och inte tveksamma i situationen. 

 

”Sen när det inte går längre, liksom då kan man inte dra ut på det, då är det bättre att handla och 

försöka göra det så bra och smidigt som möjligt istället för att nää…man måste vara handlingkraftig…” 

(Fokusgrupp 2) 

 

6.1.3  Att inte skada 

I analysen visar det sig att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att inte skada patienten i 

samband med tvångsåtgärder och åsamka patienten ytterligare lidande. Det framkom att 

tillvägagångssättet, alltså hur man utförde handlingen, hade stor betydelse. Att även vid 

akuta situationer där tvångsåtgärder var ofrånkomligt ha förmågan att kunna arbeta lugnt 

och metodiskt för att undvika att skada patienten. 

 

”Sen tänker jag rent praktiskt, jag kommer att tänka på TERMA, hur man gör det liksom utan att 

skada någon… man kan faktiskt göra det på ett schysst sätt ändå, även fast man gör ett övergrepp 

liksom” (Fokusgrupp 1) 

 

Sjuksköterskorna påtalade att TERMA-utbildningen1 gett dem redskap för att hantera 

situationer präglade av hot och våld, vilka inte sällan brukade leda till att tvångsåtgärder 

måste tillgripas. Genom att alla vet hur man ska agera och har en gemensam målbild kan 

personalen undvika att patienten kommer till skada under tvångsåtgärden. 

                                                        

1 Terapeutiskt möte med aggression, enligt Bergenmodellen 
(http://www.slso.sll.se/upload/Kommunikation/Bergenmodellen.pdf) 
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6.2 Att involvera patienten 

I analysen framkom även vikten av att involvera patienten även vid tvångsåtgärder. Efter 

vidare analys utkristalliserades tre subkategorier; att informera patienten, att göra patienten 

delaktig och att utvärdera med patienten. 

6.2.1 Att informera patienten  

I resultatanalysen framkom det att sjuksköterskorna ansåg att information var ett sätt att 

involvera patienten i sin egen vård och behandling. Att berätta för patienten vad syftet med 

tvångsåtgärden var och vad som skulle komma att hända i samband med denna ansågs 

viktigt. Även under själva utförande av tvångsåtgärden, oavsett om det gällde 

tvångsinjektion, bältesläggning eller avskiljning, poängterade sjuksköterskorna vikten av att 

hela tiden ha en dialog med patienten och fortlöpande berätta vad och hur man tänkte göra. 

Detta kunde ha en lugnade inverkan på patienten och lindra dennes lidande i stunden. 

 

”Just det här med information är jätteviktigt och jag tror det är med hjälp av information och att 

kommunicera sinsemellan och i bemötande av patienter kan det hjälpa till, de kanske inte har lika 

stort vårdlidande” (Fokusgrupp 2) 

 

Det var även viktigt att anpassa informationen utifrån patientens förmåga att tillgodogöra sig 

den. Om patienten vid tillfället för tvångsåtgärden hade svårt att ta till sig informationen, 

framhöll sjuksköterskorna att det var nödvändigt att upprepa informationen i efterhand. 

6.2.2 Att göra patienten delaktig 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att patienterna så långt det är möjligt fick ha kvar 

sin självbestämmanderätt genom delaktighet i beslut även rörande tvångsåtgärder. Detta 

kunde tillgodoses genom att ge patienten tid i samtal, att patienten hade möjlighet att 

uttrycka önskemål som exempelvis när och vem som skulle ge en tvångsinjektion, genom att 

lyssna på patienten. 

 

”Men att öppna upp så att patienten upplever att han har någonting att bestämma om… och det är 

ganska mycket, men att… inte bara det här är doktorns bedömning, utan att man försöker bemöta 

patienten i dennes situation” (Fokusgrupp 2) 

 

Att som sjuksköterska kunna vara flexibel och ha förmågan att avläsa vilka signaler patienten 

sände ut. Sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att kunna ”ta ett steg tillbaka” och överlåta 

ansvaret till en kollega i situationer om patienten tydligt visade att hon upprörde en massa 

känslor hos denne. Detta gjorde patienten mer delaktig då man försökte tillgodose dennes 

önskemål och behov även i en tvångssituation.  
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6.2.3 Att utvärdera med patienten 

 

Ett annat sätt att involvera patienten som sjuksköterskorna lyfte fram var utvärderingssamtal 

med patienten efter utförd tvångsåtgärd. Detta gav patienten tillfälle att reflektera över 

händelsen och känslor denna väckt tillsammans med sjuksköterskan. 

 

”Jag tror det är viktigt också att just efter det har skett, att man på något sätt följer upp det, fråga 

patienten. – Hur känner du nu? Vad har du, kommer du ihåg vad som har hänt... vad upplevde du, 

vilka känslor har du?” (Fokusgrupp 2) 

 

Utvärderingssamtalet efter utförd tvångsåtgärd var ett viktigt tillfälle för patienten att 

bearbeta sina känslor och reflektera över händelsen tillsammans med sjuksköterskan. 

Detta för att försöka förhindra att patienten vid senare tillfälle skulle brottas med en massa 

obearbetade känslor, upplevelser och obesvarade frågor. Vid utvärderingssamtalet kunde 

patienten delge viktig information som kunde ligga till grund för patientens fortsatta vård 

och omhändertagande i akuta situationer. Detta ansåg sjuksköterskorna gjorde patienterna 

mer involverade och delaktiga i sin egen vård. 

6.3 Att bibehålla kontrollen 

Sjuksköterskorna beskrev hur vårdpersonal sinsemellan agerade för att bibehålla kontrollen 

vid tvångssituationer och därmed lindra patientens lidande. Olika strategier för att inte tappa 

kontrollen framträder i tre subkategorier; att inte förhasta sig, att samverka i 

personalgruppen samt att kunna hantera sina egna känslor.   

6.3.1 Att inte förhasta sig 

Att inte tappa kontrollen handlade om att lita till sin magkänsla och sin egen kapacitet i en 

hotfull situation och att då också våga avvakta för att se hur situationen utvecklade sig. 

Genom att låta patienterna avreagera sig och få utrymme att förmedla sin frustration, ansåg 

sjuksköterskorna att regelrätta tvångsåtgärder kunde förhindras till viss del.  

 

”Att man väntar och vågar vänta, det är ju förhållandevis sällan vi larmar ändå, fast det ändå 

är otroligt många fler tillfällen och incidenter som sker” (Fokusgrupp 1) 

 

Det framkom att våga ”ha is magen” och inte tappa kontrollen i hotfulla situationer, kunde ha 

en gynnsam utveckling på händelseförloppet för patienterna. Detta handlade mycket om att 

ha fingertoppskänsla och förmågan att kunna bedöma om det skulle vara till fördel för 

patienterna att ”våga avvakta” och ”ta ett kliv tillbaka”.   
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6.3.2 Att samverka i personalgruppen 

De meningsbärande enheterna som framträdde i analysen visade hur viktigt det är med en 

välfungerande och samkörd personalgrupp för att inte tappa kontrollen i hotfulla situationer. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att kunna avläsa en situation, att ha kontroll och att 

hela tiden vara steget före.  

 

Detta möjliggjordes bland annat genom att varje patient hade en kontaktperson som hela 

tiden fanns i patientens närhet och som gav fortlöpande information till ansvarig 

sjuksköterska om dennes mående.  

 

”När tvångsåtgärder är ett måste för att ingenting annat hjälper, så återigen, då att vi är… vi är liksom 

ett team som hjälps åt… så vi kanske ringer på mera förstärkning…det kanske inte blir så att man 

måste trycka på larmet så att hela huset kommer och springer…” (Fokusgrupp 2) 

 

”Åh, ja, känna varandra väldigt väl i arbetsgruppen är ju viktigt. Ju mer risk det är för 

tvångssituationer desto viktigare är det att känna sina kollegor…och att man är väldigt olika, där man 

liksom kan känna då att…här får jag vara den som tar initiativet till det här så att min kollega kan 

fortsätta vara…och nå fram efteråt…och så kan…ja, man får lite grann dela upp det…jag tar det här nu 

så får du ta samtalen efteråt och försöka nå fram och försöka prata och få i mediciner och sådand där 

saker…” (Fokusgrupp 1) 

 

Genom bra samarbete i personalgruppen ansågs det lättare att planera och styra situationen 

vid eventuella tvångsåtgärder med syftet att göra det mindre traumatiskt för patienterna. Om 

personalgruppen var samlad och fokuserad och tog den aktiva kontakten med patienten i 

hotfulla situationer så gick oftast själva utförandet av tvångsåtgärden lugnt till väga.  

6.3.3 Att kunna hantera sina egna känslor 

Att hantera sina egna känslor vid utförande av tvångsåtgärder samt vid andra hotfulla 

situationer, ansåg sjuksköterskorna var en viktig del i att inte tappa kontrollen. Även vid 

situationer där våld riktades direkt mot personal, var det viktigt att fortfarande agera 

professionellt och inte låta sina känslor speglas i handlingarna.  

 

”Det blir inte gjort i aggression, det är ingen personal som reagerar på känslor… utan det blir alltså 

välutbildad, samlad personal…” (Fokusgrupp 1) 

 

Sjuksköterskorna betonade att även om situationen rörde upp känslor hos personalen, så fick 

tvångsåtgärder aldrig användas i bestraffningssyfte. Även om personal utsatts för någon form 

av våldshandling och reagerat med ilska fick tvångsåtgärder under inga omständigheter 

utföras som någon slags hämndaktion.  
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6.4 Att stå kvar 

Enligt sjuksköterskorna kunde patienternas lidande vid tvångsåtgärder lindras genom att 

sjuksköterskorna stod kvar hos patienterna även i situationer präglade av hot och våld. 

Denna kategori innehåller två subkategorier; att vara närvarande och att vara ärlig som båda 

ses som aspekter av att stå kvar. 

6.4.1 Att vara närvarande 

Det som framkom i resultatet var vikten av att våga vara närvarande på olika sätt och i alla 

situationer. Att vara närvarande innebar att som sjuksköterska finnas där för patienten i alla 

lägen genom att bekräfta, se och lyssna till dennes behov och önskemål. Att förmedla 

stabilitet och trygghet ansågs som viktiga egenskaper hos sjuksköterskan för att kunna skapa 

en allians och en vårdande relation med patienten.  

”Skapa den här alliansen att man visar att man är en trygg och stabil person som lyssnar och är 

lyhörd… det räcker liksom att – vill du säga någonting till mig så finns jag här och lyssnar… när man 

väl fått den kontakten tror jag man har ett gratisredskap för att kunna läsa ut när det börjar svaja.” 

(Fokusgrupp 2) 

 

Sjuksköterskorna framhöll hur betydelsefullt det var att arbeta utifrån ett patientfokuserat 

perspektiv och att se varje patient som en unik individ med unika behov. För att kunna vara 

närvarande måste sjuksköterskan vara lyhörd och ha förmågan att kunna avläsa vad 

patienten signalerar i olika situationer.  

 

”Ja och liksom inte bara när man ger läkemedel eller ska ge en injektion…man har på nåt vis någon bra 

kontakt med patienten…eller allians med patienten…att man ser patienten, att man bekräftar …och 

liksom att man… sånt fungerar, så bygger man upp…nån slags inte förtroende, men nästan, lite 

förtroende och man lyssnar och man hör…” (Fokusgrupp 2) 

 

Det ansågs viktigt att som personal vara närvarande och tillgänglig ute i vårdmiljön. Detta 

kunde ha en lugnande inverkan på patienterna och även förhindra att hot- och 

våldsituationer uppstod. Vidare framkom det att sjuksköterskorna under inga 

omständigheter fick ”överge patienterna” utan att man i egenskap av sin profession hade ett 

ansvar att alltid finnas till för patienterna. 

6.4.2 Att vara ärlig 

Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att våga vara ärlig mot patienten även i svåra 

situationer där eventuella tvångsåtgärder varit ofrånkomliga, dels för att klargöra syftet med 

tvångsåtgärden för patienten, dels för att informera densamme varför tvångsåtgärder 

behövde tillgripas.  
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Att vara uppriktig inför patienten gjorde sjuksköterskan mer medmänsklig och tillitsfull.  

Detta ansågs skapa ett förtroende mellan patienten och sjuksköterskan. Om patienten blev 

ärligt bemött kunde hon lita på att sjuksköterskan ”stod kvar” i alla lägen. 

 

”Att man vågar säga det så att man faktiskt blir en människa i stället för någon som begår ett 

övergrepp… sen behöver det inte bli bra för det, men för mig är det väldigt viktigt att säga… att försöka 

vara så ärlig som möjligt i situationen…för man tjänar ingenting på att mygla, det är ju då man spär på 

den här distansen emellan…då får man ju ingen allians någonstans…” (Fokusgrupp 1) 

 

Bemötande, ansåg sjuksköterskorna, vara A och O för trovärdigheten. Vidare framkom att 

såväl verbal som ickeverbal kommunikation hade stor betydelse samt att vara tydlig och inte 

ge patienten dubbla budskap. 

 

 

Nästföljande två kategorier i resultatet; ”Att rättfärdiga tvånget ” samt ”Att bli berörd” 

beskriver sjuksköterskans upplevelser av att utföra tvångsåtgärder. 

6.5 Att rättfärdiga tvånget 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att utföra någon form av 

tvångsåtgärd och byggs upp av två stycken subkategorier; att tro på att man göra gott och att 

handla rutinmässigt. 

6.5.1 Att tro att man gör gott 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna överlag var enade om att syftet med tvångsåtgärder 

i slutänden skulle innebära någonting gott för patienten och gynna dennes tillfrisknande.  

 

Sjuksköterskorna såg det som sin skyldighet, i sin profession, att hjälpa patienten då de oftast 

i samband med tvångsåtgärder saknade sjukdomsinsikt och själva inte kunde ta välgrundade 

beslut kring sin vård. Sjuksköterskorna upplevde också att de lindrade lidande i och med 

själva tvångsåtgärden då de hade i åtanke vilka konsekvenser det skulle kunna leda till om 

patienten var fortsatt obehandlad. Ju mer erfarenhet sjuksköterskorna hade av att utföra 

tvångsåtgärder desto mer ökade tron på att göra gott och att de såg vårdandet i tvånget.  

 

”… jag tycker alltså är det uppenbart att patienten inte har den här förmågan själv så…så man får väl 

vända sig till teorin, etik och paternalism och om patienten är oförmögen så får vi kliva in och hjälpa 

till…” (Fokusgrupp 2) 
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Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att sjukdomen, oftast vid psykoser, var mer 

lidandeskapande än tvångsåtgärden i sig. Detta bidrog till att sjuksköterskorna såg det som 

sitt ansvar att lindra patienternas lidande genom att bryta sjukdomsförloppet, genom 

exempelvis tvångsinjektioner. Att tro på att man gör gott för patienterna, var en avgörande 

faktor för att orka arbeta som sjuksköterska inom den psykiatriska vården. 

 

”… vad är syftet med tvångsåtgärden… det måste vara solklart för mig…” (Fokusgrupp 2) 

 

Eftersom sjuksköterskorna alltid utförde tvångsåtgärder med patienternas bästa i åtanke och 

i tron på att göra gott, kunde man på detta sätt rättfärdiga tvånget. Sjuksköterskorna 

framhöll att konsekvenserna av uteblivna tvångsåtgärder, skulle ha orsakat ett större lidande 

för patienterna. 

 

”…jag måste ju direkt då säga…att jag tror ju att vi lindrar lidande med det tvång vi använder…därför 

att det är ändå ett vårdande… det är grunden annars skulle jag inte orka jobba med det…de gånger det 

tas till tvång kan jag ändå hitta vårdandet i det…så jag hittar lindrande av lidande i alla våra 

tvångsåtgärder…” (Fokusgrupp 1) 

6.5.2 Att handla rutinmässigt 

Resultatanalysen visar att sjuksköterskan upplevelser av att utföra tvångsåtgärder skiljer sig 

åt beroende på erfarenheter av dessa. Ju mer erfarenhet sjuksköterskan hade av 

tvångsåtgärder, desto mindre känslomässigt engagemang kopplades till dessa situationer. 

 

”… nää jag har inte mått… mått dåligt för mitt eget görande… snarare för personens livsöde eller 

smärta för sjukdomen och inte för händelsen…” (Fokusgrupp 1) 

 

Sjuksköterskorna såg tvångsåtgärderna som en arbetsuppgift likt alla andra, något som var 

nödvändigt att göra och som inte hade någon negativ inverkan på deras eget mående. De 

framkom vidare att sjuksköterskorna inte mådde dåligt av att utföra tvångsåtgärden då de 

såg nödvändigheten med den och att syftet med åtgärden var tydligt motiverad och 

alternativa handlingssätt uttömda.  

 

”… det är just därför jag kan säga att jag känner mig bekväm i det…” (Fokusgrupp 2) 

6.6 Att bli berörd 

Denna kategori baseras på tre subkategorier; att beröras av personen, att beröras av 

situationen samt att reflektera över sina handlingar.  
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6.6.1 Att beröras av personen 

Sjuksköterskorna beskriver även hur de berördes av patienternas lidande mer än själva 

utförandet av tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna berördes av människoödet ”bakom” 

patienten samt deras psykiska ohälsa med alla dess påföljder. Patienterna upplevdes ofta 

vara oförstående inför situationen eller att de helt saknade sjukdomsinsikt vilket kunde 

utlösa känslor som rädsla, ångest och misstänksamhet.  

 

Relaterat till detta uppfattade sjuksköterskorna att patienterna kände sig orättvist 

behandlade, vilket på olika sätt berörde sjuksköterskorna känslomässigt. 

 

”… och personligen så brukar jag… man blir tagen av det…man blir tagen av livsödet och liknande…” 

(Fokusgrupp 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de berördes starkt av när yngre patienter utsattes för 

tvångsåtgärder. Om patienterna saknade tidigare erfarenheter av tvångsåtgärder gjorde detta 

dem mer utlämnade och sårbara.  

6.6.2 Att beröras av situationen 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att de berördes starkt av att behöva utföra 

tvångsåtgärder. Detta väckte många blandade känslor hos sjuksköterskorna som maktlöshet 

och hjälplöshet inför hela situationen. De kände sig ibland tvingade att utföra handlingar 

som gick emot deras egna värderingar. Vid akuta tvångsåtgärder framkom att 

sjuksköterskorna kunde känna sig omskakade och skärrade, med detta var mer förknippat 

med situationen som sådan än själva utförandet av tvångsåtgärden. 

 

”… men jag tror minnet sitter kvar, jag mådde jättedåligt när jag gick hem den dagen…vi är inte vana 

att ge sånt, jag mådde jättedåligt…” (Fokusgrupp 1) 

 

Enligt sjuksköterskorna framkom det att de arbetat med personer hos vilka det väckt så 

starka negativa känslor att utföra tvångsåtgärder att detta inte alls varit förenligt med deras 

människosyn. 

 

”Jag har ju kollegor som har utfört… men har slutat sin tjänst… för att de gick dem emot att utföra 

tvångsåtgärder…” (Fokusgrupp 2)
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6.6.3 Att reflektera över nödvändigheten 

Sjuksköterskorna upplevde att de på ett eller annat sätt blev berörda av tvångsåtgärder och 

att de i efterhand hade behov av att reflektera över sina handlingar med såväl patienterna 

som kollegorna. Därför uppfattas det som viktigt att ha någon form av reflektionsträff i 

arbetsgruppen när tvångsåtgärder varit ofrånkomliga. 

 

”… men däremot kan man ibland behöva reflektera med andra och komma på att man kan göra sådär 

nästa gång… kanske kan prata med patienten, hur jag gjort eller något…” (Fokusgrupp 2) 

 

Utförandet av tvångsåtgärder väckte tankar hos sjuksköterskorna om det eventuellt funnits 

alternativa handlingssätt och om det verkligen varit nödvändigt att tillgripa tvång. Detta var 

något sjuksköterskorna hade stort behov av att reflektera över i arbetsgruppen.  

 

”…jag är trygg i mig själv, jag är jättetrygg i det jag gör…men jag tänker alltid…var det 

nödvändigt…kunde man inte gjort det här på något annat sätt…” (Fokusgrupp 1) 

 

Efter utförda tvångsåtgärder erbjöds även alltid patienterna ett uppföljningssamtal där deras 

tankar och reflektioner kring händelsen fick komma till uttryck. Detta ansåg 

sjuksköterskorna även kunde vara ett bra tillfälle för dem att få direkt återkoppling från 

patienterna om deras upplevelser och eventuellt kunna dra lärdom av detta vid ett senare 

tillfälle. 

7 DISKUSSION 

I diskussionen reflekterar författarna över valet av metod och dess lämplighet för denna 

studie. Därefter följer resultatdelsdiskussion med koppling till Eriksson teori som även utgör 

studiens teoretiska referensram samt i relation till tidigare forskning. Författarna diskuterar 

även studiens utförande och informanternas deltagande ur ett etiskt perspektiv. 

Diskussionsdelen avslutas med att författarna redogör för en kortare slutsats av hela studien. 

7.1 Metoddiskussion 

Författarna till studien har arbetat inom slutenvårdspsykiatri under flertalet år. Ämnesvalet 

till denna studie utkristalliserades i ett tidigt skede.  
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Författarna var eniga om att studien skulle beröra tvångsåtgärder på ett eller annat sätt. 

Intresse för detta ämne väcktes i samband med att båda författarna aktivt deltog i det 

nationella projektet ”Bättre vård, mindre tvång” under åren 2011-2012. Projektets mål var att 

utarbeta arbetssätt för att minska antalet tvångsåtgärder. Till en början avsåg författarna att 

belysa patienternas upplevelser i samband med tvångsåtgärder för att ytterligare kunna 

utveckla vården. Efter noggrant övervägande kom författarna fram till att i stället belysa 

ämnet ur ett sjuksköterskeperspektiv då det fanns relativt lite forskning om detta. 

Författarnas egna erfarenheter av tvångsåtgärder samt bearbetning av vetenskapliga artiklar 

som berörde ämne ledde fram till studiens syfte; ”Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter 

av att lindra patientens lidande orsakat av tvångsåtgärder”.  

 

När syftet var klarlagt bestämde sig författarna att studien skulle vara av kvalitativ karaktär 

eftersom den berörde sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser. Fördelen med en 

kvalitativ studie är att man kommer närmare informanternas tankar, känslor och upplevelser 

av en företeelse. Initialt avsåg författarna att samla in material genom enskilda intervjuer 

med sjuksköterskorna men detta kom senare att ändras till fokusgruppsdiskussioner. När 

författarna fått klartecken om deltagande i studien av informanterna indelade författarna 

dessa i två grupper vid två olika tillfällen. För att få så stor bredd som möjligt på grupperna 

sammansattes de med åtminstone en informant från varje avdelning på kliniken.  

 

Svagheten med fokusgruppsdiskussioner kan vara att en eller ett par informanter ”tar över” 

diskussionen och/eller att gruppdynamiken inte är optimal. Att valet ändå föll på just denna 

metod berodde på att den verkade intressant, utmanande och var passande för studiens syfte. 

Författarna ansåg att styrkan med en fokusgruppsdiskussion var just möjligheten att utifrån 

givna frågeställningar få igång en diskussion informanterna emellan och att alla i gruppen 

hade mer eller mindre erfarenhet av ämnet. Den bredd som fokusgruppsdiskussionerna ger 

kan även komma till gagn för vårdutvecklingen med förhoppningen att kunna lindra 

patienternas lidande orsakat av tvångsåtgärder.  

 

Författarna anser att antalet informanter, tio stycken och att den bredd på information som 

framkom var tillräckligt för studiens syfte. Författarna tror att ytterligare en fokusgrupp inte 

hade tillfört studien så mycket mer information, utan att kategorierna hade blivit detsamma, 

dock möjligtvis med en viss nyansskillnad. Däremot kan resultatet ha blivit annorlunda om 

informanterna varit verksamma på olika kliniker i landet, då författarna tror att varje klinik 

har sin egen vårdkultur. Att författarna arbetar på kliniken där studien utfördes och är 

kollegor med några av informanterna kan ha haft både för- och nackdelar vid genomförandet 

av fokusgruppsdiskussionerna. Fördelen kan ha varit att det var en avslappnad atmosfär 

under diskussionstillfällena då allas ”ansikten” var bekanta för varandra och samtliga var 

involverade i samtalet. Diskussionerna flöt på utan större styrning från moderatorn. Vid 

några tillfällen var det någon enskild informant som tog ”över” diskussionen, då fick 

moderatorn på ett finkänsligt sätt se till att även övriga informanter fick komma till tals. 

Nackdelen med att vara kända för informanterna kan ha varit att författarna upplevde att 

deltagarna sökte bekräftelse om deras uttalanden och åsikter kring ämnet var rätt eller fel.  
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På grund av att författarna dels har haft en förförståelse av fenomenet, dels kände 

informanterna så har författarna aktivt arbetat för att förhålla sig neutrala och inte tagit 

ställning för eller emot och inte heller ställt ledande frågor under gruppdiskussionerna. 

Författarna lät också informanterna tala relativt fritt utifrån frågeställningarna i 

intervjuguiden. När författarna utvärderade första fokusgruppsdiskussionen kom de fram till 

att intervjuguiden behövde justeras något till kommande diskussionstillfälle. Detta innebar 

att vissa av frågeställningar förtydligades för att komma till kärnan i ämnet, att lindra lidande 

orsakat av tvångsåtgärder. I direkt anslutning till gruppdiskussionerna upplevde författarna 

en viss skillnad mellan de två gruppernas utsagor. Om detta berodde på att frågorna justerats 

eller gruppernas sammansättning vill författarna låta vara osagt. Vid djupare analys av 

materialet var skillnaderna i fynd dock marginella. Även vid resultatanalysen hade 

författarna sin förförståelse i beaktande och försökte att hålla den tillbaks genom att under 

hela analysen arbetat strukturerat utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

kvalitativa innehållsanalys.  

 

Inom kvalitativ forskning enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2010) används 

begreppen trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Studiens mål var att 

finna ny kunskap men inte nödvändigtvis en sanning. Det finns lika många tolkningar som 

antalet individer. Vad gäller denna studies trovärdighet får den ändå anses som hög då 

författarna trots sin förförståelse antagit en så neutral hållning som möjligt genom hela 

studiens utförande. Dock anser författarnas att deras egna erfarenheter och att de är insatta i 

forskningsämnet, terminologin samt tvångsvårdslagstiftningen har varit en tillgång för hur 

man tar sig an forskningsmaterialet och därför kan bidra till att höja studiens trovärdighet. 

Studiens resultat kan anses giltigt utifrån informanternas utsagor om deras erfarenheter och 

upplevelser av ett fenomen. Dessa kan man på intet sätt ifrågasätta eftersom det är en 

subjektiv uppfattning som ägs av informanten. I resultatet har författarna försökt att återge 

informanternas utsagor så nära ursprungsmaterialet som möjligt och styrkt detta med citat. 

Citaten har markerats så att det framgår från vilken fokusgruppsdiskussion de är hämtade.  

 

Då författarna i urvalsprocessen sökt en bredd hos informanterna gällande 

arbetserfarenheter, ålder och kön torde detta ha ökat möjligheten till att ämnet belyst från 

olika perspektiv, vilket också stärker studiens giltighet. Tillförlitligheten i studien ökar genom 

att båda författarna lyssnat, transkriberat och läst materialet, från båda 

fokusgruppsdiskussionstillfällena och gemensamt genomfört delar av analysen. När det 

gäller överförbarheten av resultatet till andra kontext anser författarna det vara svårt då 

ämnesvalet är så specifikt för psykiatrisk slutenvård. Författarna har dock förhoppningen att 

studien kan bidra med kunskap om hur förfarandet vid tvångsåtgärder kan skapa så lite 

lidande som möjligt (Lundman & Hällgren Graneheims, 2008). 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att lindra patientens 

lidande som orsakats av tvångsåtgärder på en sluten psykiatrisk vårdavdelningen.  

 

Författarna sökte svar på frågeställningarna: 

Hur kan sjuksköterskan minska patientens lidande vid tvångsåtgärder? 

Hur upplever sjuksköterskan det är att utför någon form av tvångsåtgärd? 

Resultatanalysen utmynnade i sex kategorier; ”Att skydda patienten”, ”Att bibehålla 

kontrollen”, ”Att stå kvar”, ”Att rättfärdiga tvånget” samt ”Att bli berörd”. I 

resultatdiskussionen avser författarna att diskutera resultatet mot tidigare forskning samt i 

ljuset av Erikssons (1994) teori om lidande och Erikssons (2000) teori om vårdrelationen för 

att förankra resultatet ur ett teoretiskt perspektiv. Både utifrån författarnas förförståelse 

samt egna erfarenheter av att utföra tvångsåtgärder motsvarade resultatet av denna studie till 

viss del författarnas förväntningar dock framkom ny information från informanterna som 

författarna inte tidigare tagit del av. 

 

7.2.1 Lindra lidande 

Under fokusgruppsdiskussionerna framkom att samtliga sjuksköterskor ansåg att 

tvångsåtgärder var förenligt med lidande på ett eller annat sätt.  Eriksson (1994) lyfter fram 

tre lidandeformer inom vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Vårdlidande 

menar hon är det onödiga lidandet som kan orsakas av dåligt bemötande eller tillföljd av 

psykiskt eller fysiskt våld. Hon indelar vårdlidande i: kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att lindra patienters lidande orsakat av tvångsåtgärder 

genom att inte kränka och att inte skada patienterna liksom att utföra tvångsåtgärden på ett 

respektfullt sätt. Sjuksköterskorna ansåg att kränkningar kunde förhindras genom att 

bemöta patienterna på ett medmänskligt sätt och genom att värna om patienternas integritet. 

Detta är i linje med vad Eriksson (1994) anser är vårdarens yttersta ansvar, att förhindra alla 

former av kränkningar vilka hon anser orsaka det största vårdlidande. Vårdarens ansvar är 

också att ge patienten möjlighet att uppleva sin fulla värdighet.  

 

I studien framkom vidare att den makt sjuksköterskan hade i egenskap av sin profession 

under inga omständigheter fick missbrukas då detta kunde uppfattas som kränkande 

gentemot patienterna. Även Eriksson (1994) talar om maktutövning som en form av 

kränkning. Att som patient fråntas sin frihet och bli utsatt för tvingande handlingar eller att 

inte bli lyssnad till eller tagen på allvar ger en känsla av maktlöshet. Detta bekräftas av 

Olofsson och Jacobsson (2001) som beskriver att patienter blev kränkta av att inte bli hörda 

och lyssnade till, att inte bli respekterade som individer men även av dåligt bemötande från 

personal. Om patienterna däremot blev väl bemötta, respekterade och tilläts bevara sin 

autonomi kunde de trots allt ha en positiv upplevelse av tvångsvården (Andreasson & 

Skärsäter, 2012). 
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Författarnas tycker att det är positivt att sjuksköterskorna har denna inställning, men tror 

dock att detta är något som inte alltid efterföljs. Beroende av tidsbrist, situation och patient 

så är det kanske inte alltid möjligt att handla på det sätt som är önskvärt och som går i linje 

med sjuksköterskornas egna värderingar. Ingen tidigare forskning som författarna tagit del 

av beskriver att skydda patienten som ett sätt att lindra lidande, förvisso nämns ”att skydda 

patienten” men detta var för att förhindra patienterna från att tillfoga sig själva eller 

medpatienter skada (Olofsson & Norberg, 2001). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de lindrade lidande genom tvångsåtgärder, då de hade 

övertygelsen om att tvångsåtgärden i sig skulle göra gott för patienterna, vilket även 

framkommit i tidigare forskning. Där sjuksköterskorna menade att obehandlade och 

återkommande psykoser till och med kunde vara farligt för patienten (Vuchovich & Artinian, 

2005). Författarnas slutsats kring detta är att man i stunden kanske orsakade patienterna ett 

vårdlidande men att detta inte stod i proportion till patientens sjukdomslidande, varför man 

försvarade utförandet av tvångsåtgärden. Enligt Eriksson (1994) är sjukdomslidande det 

lidande som uppstår till följd av sjukdomen eller behandling av denna, psykisk eller fysik. 

Inom psykiatriska vården kan tvångsmedicinering vara en del av behandlingen, vars syfte är 

att lindra sjukdomslidandet. Detta medför dock att det inom psykiatrisk vård uppstår etiska 

dilemman då patienterna stundom saknar sjukdomsinsikt och därför har svårt att ta grundad 

ställning till erbjuden behandling. Enligt Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi och 

Välimäki (2004) och Jarrett, Bowers och Simpson (2008) var tvångsmedicinering den åtgärd 

som var mest förknippad med etiska dilemman. Resultatet i studien talar dock för att 

sjuksköterskorna utförde tvångsåtgärder i tron att de gjorde det bästa för patienterna.  

Forskning visar att sjuksköterskor ansåg att tvångsåtgärder var förknippat med något 

negativt vilket ledde till en konflikt hos sjuksköterskan mellan önskan att göra gott samtidigt 

som hon utförde en tvångsåtgärd (Olofsson, Gilje, Jacobson & Norberg, 1998). 

Sjuksköterskor och patienter, inom psykiatrisk vård, kan många gånger ha olika 

uppfattningar om sjukdom och behandling. Då är det viktigt att reflektera över ”vem äger 

sanningen över vad som orsakar det största lidandet för patienterna”? För patienterna kan 

sjukdomens symtom vara bekanta och en del av deras liv, medan tvångsåtgärder troligtvis är 

oerhört skrämmande och upplevs som ett regelrätt övergrepp som är svårhanterligt. Detta är 

något all vårdpersonal bör ha i åtanke i varje enskild situation. Tvångsåtgärder må vara en 

”vanlig” arbetsuppgift för sjuksköterskan men kan för patienterna vara oerhört kränkande 

och lidandeskapande. 

 

Något som förvånade författarna till studien var att det i resultatet framkom att samarbete 

och tillit till sina kollegor, det vill säga relationen vårdare emellan ansågs ha stor betydelse 

för att minska patienternas lidande orsakat av tvångsåtgärder. Att ingen personal handlade i 

affekt vid hotfulla situationer eller vid utförandet av tvångsåtgärder kunde till och med 

förhindra regelrätta tvångsåtgärder. Detta var något som författarna inte funnit belägg för i 

tidigare forskning. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att arbeta i ett team nära patienterna, 

bland annat genom att ha kontaktpersoner som kontinuerligt rapporterade om patienternas 

mående till ansvarig sjuksköterska.  
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Detta möjliggjorde bättre planering och att vårdpersonalen hela tiden ”låg steget före” även 

vid hotfulla situationer. När sjuksköterskorna hade kontrollen kunde man ofta undvika 

”storlarm” och allmänt kaos kring patienterna. Genom att en mobiliserad personalgrupp tog 

den aktiva kontakten med patienten så kunde tvångsåtgärden utföras under mer ordande 

former med välgrundade ordinationer och så lite personal som möjligt närvarande.  

 

 

Författarna anser att detta fynd är mycket positivt och ett steg i rätt riktning inom den 

psykiatriska tvångsvården och något som all vårdpersonal bör uppmärksamma och fästa vikt 

vid då samarbetet personal emellan är något som vi faktiskt kan påverka och förbättra. 

 

7.2.1 Vårdrelationens betydelse 

Det är i vårdrelationen som vårdare och patient möter varandra och där vårdaren kan ge 

patienten utrymme att uttrycka sina behov, begär och problem samt bekräfta dennes känslor 

(Erikssons, 1994). De erfarenheter som sjuksköterskorna i studien lyfter fram som är av stor 

betydelse för att lindra patienternas lidande kan på ett eller annat sätt knytas an till att ha en 

god vårdrelation med patienterna.   

Liknande resultat finns i tidigare forskning där det framkom att sjuksköterskorna upplevde 

att en god vårdrelation till patienterna underlättade användandet av tvångsåtgärder och att 

tvångsåtgärden i sig blev mindre kränkande för patienterna (Olofsson & Norberg, 2001). 

Dock visar en forskning av (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008) att vårdarna 

själva anser att vårdlidande främst är kopplat till vårdrelationen på grund av försummelse, 

brister, ogenomtänkta handlingar samt på vilket sätt man bemöter patienter.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna poängterade vikten av att vara närvarande och att vara 

ärlig liksom att finnas till hands och att aldrig överge patienterna oavsett vilken situation som 

uppstod . Detta anser författarna vara grunden för en god vårdrelation. Sjuksköterskorna 

ansåg vidare att det var viktigt att stå för sina handlingar och beslut och förmedla stabilitet 

och trygghet för att skapa en god vårdrelation med patienterna. De lyfte också fram hur 

viktigt det var att låta patienten i möjligaste mån behålla sin självbestämmanderätt genom få 

vara delaktiga i beslut även vid tvångsåtgärder och att anpassa information utifrån 

patienternas unika behov. Emellertid visar tidigare forskning att patienter var mest 

missnöjda med sin tvångsvård då de ansåg att deras åsikter inte togs i beaktande och att det 

fanns brister i en öppen och respektfull dialog vårdare och patienter emellan (Georgieva, 

m.fl. 2011); (Soininen, m.fl. 2013); (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

 

Eriksson (1994) menar att patienterna alltid har frihet att själva bestämma men att 

vårdpersonal ofta tror sig veta vad som är rätt och fel för patienten, vilket ibland kan vara 

befogat. Författarna anser att det är eftersträvansvärt att bevara patienternas 

självbestämmanderätt, men att det inte alltid är möjligt inom psykiatriskt kontext eftersom 

patienterna i vissa fall inte kan ta grundad ställning till erbjuden vård och behandling tillföljd 

av sitt psykiska mående. Vid situationer där tvångsåtgärder anses vara ofrånkomligt kan 
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patienterna ändå göras delaktiga genom att få utrymme att komma till tals och uttrycka 

önskemål och behov både före och efter utförd tvångsåtgärd. Detta kan bidra till att 

patienterna trots allt, känner att det har en viss självbestämmanderätt. Författarna kopplar 

detta till Eriksson (2000) som beskriver att det i vårdrelationen sker ett möte mellan vårdare 

och patient där båda parter ger och tar. Vårdaren får aldrig forcera fram en relation utan bör 

vänta in patienten och ge denne den tid han eller hon behöver för att skapa en vårdrelation. 

 

7.2.3 Sjuksköterskans upplevelser 

Enligt Jarrett, Bowers och Simpson (2008) ansåg sjuksköterskorna att tvångsåtgärder och 

utförandet av dessa var en naturlig del i den psykiatriska vården. Liknande resultat framkom 

även i denna studie då författarna såg ett samband mellan upplevelser av och förhållningssätt 

till att utföra tvångsåtgärder hos de sjuksköterskor som arbetade på avdelningar där detta var 

vanligt förekommande. Författarna noterade att de sjuksköterskorna med liten erfarenhet av 

tvångsåtgärder blev mer känslomässigt berörda av att utföra handlingen och ”tog med sig 

arbetet hem”. De sjuksköterskor med större erfarenhet såg tvångsåtgärden och utförandet av 

denna som en arbetsuppgift bland alla andra och något som ”bara måste göras”. Detta kunde 

inte kopplas till utbildningsnivån hos sjuksköterskorna snarare till antalet utförda 

tvångsåtgärder. Eriksson (1994) talar om ”icke vård” vilket kan uppstå om vårdpersonal 

saknar den vårdande dimensionen och lägger för stor vikt vid att efterfölja avdelningsrutiner. 

Detta innebär att patientens livsvärldsperspektiv förbises vilket i sin tur kan resultera i 

”utebliven vård” som alltid innebär en kränkning av patientens värdighet. Författarna tror att 

det finns en risk med att på avdelningar där tvångsåtgärder är vanligt förekommande så kan 

detta leda till att man blir mer ”avtrubbad” och att man handlar mer rutinmässigt vilket i 

värsta fall kan leda till att man tappar känslan och empatin för patienten.  

 

 

Samtliga sjuksköterskor i denna studie berördes på ett eller annat sätt av att utföra 

tvångsåtgärder. Däremot framkom att somliga berördes mer av patienternas livsöden medan 

andra berördes mer av att vara tvungna att utföra själva handlingen mot patienternas vilja. 

Sjuksköterskorna upplevde känslor som maktlöshet och hjälplöshet och att de ibland 

tvingades utföra handlingar som gick emot deras egna värderingar. Tidigare forskning 

belyser sjuksköterskornas syn på tvångsåtgärder men inte upplevelser av att utföra dessa.  

Dock framkommer att sjuksköterskor anser att tvångsåtgärder är förknippat med något 

negativt och att det i och med detta uppstår ett etiskt dilemma mellan önskan att göra gott 

samtidigt som de upplevde att var svårt att hitta alternativa handlingssätt (Olofsson m.fl. 

1998). Ur ett genusperspektiv visade resultatet av denna studie inga skillnader angående 

upplevelser av att utföra tvångsåtgärder, dock bör det poängteras att majoriteten av 

informanter var kvinnliga. Tidigare forskning visar dock att det finns skillnader mellan 

könen, där kvinnliga sjuksköterskor i högre grad upplevde tvångsåtgärder som etiskt 

problematiska ( Lind m.fl., 2004).  
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Författarna har reflekterat över konflikter som kan uppstå då sjuksköterskor försätts i en 

situation där de blir ”tvungen” att utföra tvångsåtgärder som inte alltid går i linje med deras 

egna bedömningar och värderingar. Så som den psykiatriska tvångsvården är uppbyggd idag 

kommer etiska dilemman som dessa troligtvis vara oundvikligt, men att man som 

sjuksköterska ändå gör sitt yttersta för att minska all form av lidande hos patienterna.  

 

Författarna anser att denna studie varit nödvändig då det finns relativt lite forskat kring just 

detta område i bakgrunden finns ingen forskning som belyser sjuksköterskornas erfarenheter 

av att lindra lidande orsakat av tvångsåtgärder. Därmed anser författarna att den 

kunskapslucka som lyftes fram i problemformuleringen delvis uppfyllts.  

 

Eftersom det framkommer i denna studie att sjuksköterskorna på ett eller annat sätt berörs 

av att utföra handlingar som många gånger går emot deras egna värderingar skulle det vara 

av intresse att ta reda på hur detta påverkar sjuksköterskorna sett ur ett längre perspektiv. 

Under studiens gång har författarna även funderat mycket kring hur patienterna upplever 

regelrätta tvångsåtgärder och vad de anser att vårdpersonal kan göra för att minska det 

lidande detta orsakar. Författarna anser att ett patientperspektiv skulle vara intressant och 

viktigt att belysa i en kommande forskning då det trots allt är patienterna som äger 

sanningen av sina upplevelser.  

 

Författarna tror att nyttan och en positiv följd av denna studie kan vara att sjuksköterskor 

inom psykiatrisk slutenvård får tillgång till att ta del av andra sjuksköterskor upplevelser och 

erfarenheter hur man kan handla vid situationer där tvångsåtgärder är oundvikligt. 

Författarnas förhoppning med studien är dels att mindre erfarna sjuksköterskor kan få en 

form av vägledning i hur man kan handla i olika situationer där tvångsåtgärder förekommer, 

dels att det för sjuksköterskor överlag kan öppna upp för reflektion och nya tanke- och 

förhållningssätt i dessa situationer. 

 

Denna studie baserar sig på sjuksköterskornas erfarenheter av att lindra lidande men är 

också delvis förankrat ur ett patientperspektiv, eftersom varje tvångsåtgärd ska utvärderas 

tillsammans med patienten på denna klinik. Många av sjuksköterskornas tankar kring vad 

som lindrar patienternas lidande bygger på patienternas utsagor från dessa utvärderingar.  

7.3 Etikdiskussion 

Författarna till studien har tagit hänsyn till forskningsetik utifrån HSFR:s fyra 

forskningskrav (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1999), vilka är 

beskrivna i metoddelen. Då studien baserats på fokusgruppsdiskussioner har informanterna 

inte varit anonyma inför varandra, dock har samtliga informerats om detta i missivbreven. 

Författarna har reflekterat kring om att varken vara anonym inför övriga informanter eller 

inför författarna kan ha medfört etiska dilemman.  
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Samtliga informanter var dock medvetna om studiens tillvägagångssätt och frivillighet trots 

detta valde alla att fullfölja sitt deltagande. I resultatet och diskussionsavsnittet har 

författarna i möjligaste mån tagit hänsyn till att enskilda informanters utsagor inte ska 

utmärka sig och kunna spåras av utomstående. Dock har citat använts i resultatet för att 

styrka de enskilda kategoriernas innehåll. Resultatredovisningen innehåller formuleringar 

som ”sjuksköterskornas erfarenheter/upplevelser…”, det är även viktigt att poängtera att 

utsagorna inte alltid är samstämmiga men att resultatet redovisas på detta sätt för att 

undvika kvantifieringar. Författarna har även medvetet valt att vara könsneutrala i 

resultatredovisningen, med hänsyn till konfidentialitetskravet. 

8  SLUTSATS 

Författarna anser att de erfarenheter som informanterna delgett i denna studie är viktiga att 

ta till vara på och förvalta väl eftersom det handlar om hur vi bemöter patienter i utsatta och 

svåra situationer. När tvångsåtgärder är ofrånkomligt medför detta nästan alltid etiska 

dilemman och frågeställningar hos vårdpersonal. Ämnet är fortfarande relativt outforskat 

men författarna har kommit en liten bit på vägen med denna studie. Den slutsats som kan 

dras av denna studie är att det krävs relativt små medel för att kunna lindra patienternas 

lidande vid tvångsåtgärder. Genom att ta sig tid till att lyssna, bekräfta och se patienten, att 

vara ärlig och respektfull i bemötandet samt i möjligaste mån försöka tillmötesgå 

patienternas önskemål och behov så kan man förhoppningsvis förhindra att tillfoga patienten 

onödigt lidande, enligt Eriksson (1994) kallat vårdlidande. 

 

Författarna anser att denna studie kan vägleda och ge upphov till nya tankesätt hos 

vårdpersonal men det är viktigt att poängtera att varje patient är unik och har unika behov 

varför livsvärldsperspektivet måste beaktas i varje enskilt fall och att man därför bör akta sig 

för generaliseringar.  
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BILAGA A: 

FÖR KÄNNEDOM ATT GENOFÖRA STUDIEN; 

”KAN SJUKSKÖTERSKAN LINDRA PATIENTERS LIDANDE I 

SAMBAND MED TVÅNGSÅTGÄRDER” PÅ ER AVDELNING 

  

Vi heter Annika Källbom och Maria Mitts-Boduroglu 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 erhålla kunskap om huruvida sjuksköterskor kan lindra patienters lidande i 

samband med tvångsåtgärder, inom slutenvårdspsykiatri. 

 

Solveig Landqvist har gett sitt godkännande att studien får bedrivas inom 

slutenvårdspsykiatriska enheterna. Rent konkret skulle det innebära att vi vid två tillfällen 

har fokusgruppsdiskussioner med sjuksköterskor som arbetar eller arbetat inom 

slutenvårdspsykiatri, beräknad tidsåtgång cirka två timmar per diskussionstillfälle.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagarna  kan  dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Gruppdiskussionerna kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer att förvaras 

inlåst/kodat. Endast uppsatsskrivarna och handledare kommer ha tillgång till materialet. 

 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  
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Forskning visar att tvångsåtgärder i dess olika former ofta är förknippat med mer eller 

mindre upplevelser av lidande hos patienter. Vår förhoppning med studien är att stimulera 

sjuksköterskans reflektionsförmåga så att hon i sitt bemötande och agerande, i en situation 

då en tvångsåtgärd måste tillgripas, kan förbättra patientens upplevelser och erfarenheter i 

samband med denna och därmed minska lidandet.  

Författarna till studien har båda varit involverade i det nationella projektet 

”Bättre vård, mindre tvång” och ser denna studie som ytterligare ett vårdutvecklande 

komplement. 

 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Annika Källbom och Maria Mitts-Boduroglu 

 

     

Annika Källbom   Maria Mitts-Boduroglu 

Tel:     Tel: 

XXXX     XXXX 

E-post:     E-post: 

XXXX     XXXX 

 

 

 

Handledare: 

Lena Wiklund Gustin 

Tel: 

XXXX 

E-post: 

XXXX
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BILAGA B:  

TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIEN: 

”KAN SJUKSKÖTERSKAN LINDRA PATIENTERS LIDANDE I 

SAMBAND MED TVÅNGSÅTGÄRDER”  

  

Vi heter Annika Källbom och Maria Mitts-Boduroglu 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 få kunskap om huruvida sjuksköterska kan lindra patienters lidande i samband med 

tvångsåtgärder. 

 

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 studien skulle för din del innebära att vid Ett tillfälle vara med i en så kallad 

fokusgruppsdiskussion tillsammans med cirka fem andra sjuksköterskor inom slutenvården. 

Diskussionen kommer utgå från teman som vi, författarna till studien, presenterar. 

Diskussionen kommer att spelas in och pågå under cirka två timmar. Det inspelade 

materialet kommer upprepade gånger att lyssnas på och skrivas ned ordagrant. Därefter 

analyseras materialet för att upptäcka mönster mellan informanternas utsagor.  

Vi hoppas att ditt deltagande i studien ger dig tillfälle att tillsammans med kollegor reflektera 

och diskutera kring ett viktigt ämne som berör alla inom slutenvårdspsykiatri och genom 

detta bidra till att utveckla vården.  

Att delta i studien kommer att kräva en viss tidsåtgång på cirka två timmar vid ett 

gruppdiskussionstillfälle.  

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 

inlåst 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.   
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Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer vi 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, 

Lena Wiklund Gustin.  

 

Med vänliga hälsningar 

Annika Källbom och Maria Mitts-Boduroglu 

     

Annika Källbom  Maria Mitts-Boduroglu 

Tel:    Tel: 

XXXX    XXXX 

E-post:    E-post: 

XXXX    XXXX 

 

 

 

Handledare: 

Lena Wiklund Gustin 

Tel: 

XXXX 

E-post: 

XXXX 
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Samtycke till att deltaga i projektet: 

 

”En studie om sjuksköterskan kan lindra patienters lidande i samband 

med tvångsåtgärder”. 

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  

”En studie om sjuksköterskan kan lindra lidande i samband med tvångsåtgärder”. 

 Jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA C:  

INTERVJUMALL 

 

Syfte: 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienternas lidande i orsakat av 

tvångsåtgärder 

 

Frågeställningar: 

Hur kan sjuksköterskor minska patienters lidande orsakat av tvångsåtgärder? 

Hur upplever sjuksköterskor att det är att utföra någon form av tvångsåtgärd? 

 

Kan ni beskriva vad ni uppfattar som tvångsåtgärder? 

 

Kan det orsaka lidande, onödigt lidande det vill säga det vi i vårdvetenskapen kallar 

vårdlidande? 

 

Kan ni beskriva situationer som varit positiva i samband med tvångsåtgärder och vad som 

gjorde att det fungerade bra, före, under och efter åtgärden? 

 

Reflektera över situationer där ni lyckats lindra lidande 

 

Finns det situationer som blivit mindre bra, tror du/ni det hade funnits alternativa 

handlingssätt? 

 

Hur upplever ni att det är att utföra någon form av tvångsåtgärd? 

 

Både patienter och personal talar om det informella tvånget, vad är er syn och erfarenhet 

av/på detta? 

 

Vad kan vårdpersonal göra för att undvika/minimera detta? 

 

Någon som har något annat att ta upp som berör detta ämne? 

 

Reflektion



 

 

BILAGA D:  

TABELL ÖVER ANALYSARBETET 

 

Meningsbärande 
Enheter 

Kondenserad 
Text 

        Kod Subkategori Kategori 

Ifall att man inte tror 

på det man gör 

bottnar i någonting 

gott, bättre än 

alternativet, så 

skulle man ju inte 

kunna jobba med det 

kanske.  

  

Ifall att man inte 
tror på det man gör 
bottnar i någonting 
gott… så skulle man 
ju inte kunna jobba 

med det kanske  

Tro på att göra 
gott 

Tron på att 
göra gott 

Att rättfärdiga 
tvånget 

… man blir tagen av 

det och man kan bli 

tagen av livsödet och 

liknande…  

 

… man kan bli tagen 

av livsödet… 

 

Bli berörd av 
livsödet 

Att beröras av 
individen 

Att bli berörd 

..men jag mår ju inte 

dåligt i såna 

situationer, det har 

jag i stort aldrig gjort 

heller, man kan bli 

omtöknad… 

 

..men jag mår ju inte 

dåligt i såna 

situationer, det har 

jag i stort aldrig 

aldrig gjort heller… 

 

Vara oberörd av 
handlingen 

Att handla 
rutinmässigt 

Att rättfärdiga 
tvånget 

  

  


