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ABSTRAKT 

Titel: Från öppenhet och närvaro- till distans och kontroll: Att medicineras och att 

administrera ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

Bakgrund: Patienter inom rättspsykiatrin vårdas mot sin vilja, under hög säkerhet med långa 

vårdtider. Egenvård förefaller, utifrån studerad forskning, vara i beroende av vad andra 

människor kan erbjuda. Vid tvångsåtgärder betonas att vikt ska läggas på ett humant 

förhållningssätt och respektfullt bemötande gentemot patienten. Syfte: Ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv beskriva erfarenheter av att medicineras med och av att 

administrera neuroleptikaläkemedel inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

Metod: En intervjustudie med patienter och sjuksköterskor som analyserats utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Patienter upplever frustration över att inte vara delaktiga eller påverka beslut som 

tas gällande deras neuroleptikabehandling. Att medicineras med neuroleptika präglas av 

upplevelsen att förlora kontrollen och sitt självbestämmande då neuroleptikabehandling 

beskrevs som en tvångsåtgärd. Sjuksköterskors erfarenheter av att administrera neuroleptika 

beskrevs som att behöva göra det som krävs för att på längre sikt gynna patienters 

välbefinnande. Att medicinera patienter innebar mer än att bara dela ut tabletter. Det var 

gynnsamt att ha kännedom om patienter och deras problematik för att kunna möta patienter 

där de är. Administrering av neuroleptika medförde känslor av frustration när det innebar att 

sjuksköterskor behövde inta en auktoritär roll.  

Diskussion: Sjuksköterskor kan främja egenvård genom att invitera patienter till delaktighet 

och visa tillgänglighet som öppnar upp för samarbete. Patienter upplever att känslan av 

maktlöshet präglar deras tillvaro, vilket kan lindras genom att sjuksköterskor ser patienten 

som person och inte en arbetsuppgift. 

 

Nyckelord: Neuroleptika, omvårdnad, patient, sjuksköterska, rättspsykiatrisk vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title: From openness and presence to distance and control: to be medicated and to 

administrate from a patient and nurse perspective. 

Background: Within forensic psychiatric care the patients are admitted against their will, 

under heavy security with long term treatments. Self-care seems, based on scientific studies, 

to be dependent on what the nurses involved can provide. Emphasis should focus on a 

humane and respectful approach when the patient is exposed to coercive measures. 

Aim: From a patient and nurse perspective describe experiences of beeing medicated with 

and to administrate antipsychotic drugs within the psychiatric inpatient care. 

Method: Interviews with patients and nurses, which were analyzed using qualitative content 

analysis with an inductive approach. 

Results: Patients experience frustration over not beeing able to participate in or influence 

descisions made regarding their neuroleptic treatment. The neuroleptic treatment is 

described as a coercive measure and is characterized as an experience of losing control and 

independence. Nurses’ experiences of administering antipsychotics were described as having 

to do what is needed for the long term benefit of patients’ well-being. Medicating patients 

meant more than just handing out pills. It was beneficial to have knowledge of patients and 

their problems in order to meet patients where they are in the moment. The administration 

of neuroleptics led to feelings of frustration as it implied that the nurse had to assume an 

authoritarian role. 

Discussion: Nurses can promote self-care by inviting the patients to participate and by 

showing presence open up for cooperation. Patients experience that the feeling of 

powerlessness characterize their existence. When nurses see the patients as individuals and 

not as an assignment the feeling of powerlessness whitin the patients can be alleviated. 

 

Keywords: Antipsychotic, forensic care, nurse, nursing, patient.
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1 INTRODUKTION 

Vi arbetar som sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård och dagligen möter vi patienter 

med psykisk ohälsa. Men möter vi dem alltid? Av alla timmar vi observerar och iakttar, ser vi 

alltid det lidande patienten har och om vi ser det, vet vi med säkerhet vad lidandet består i? 

Om vi utgår från vårt perspektiv och försöker föreställa oss vad patienten upplever så kan vi 

kanske erinra känslan av att vara inlåst och avskärmad från gemenskap med nära och kära. 

Om vi sedan lägger till psykotiska upplevelser som vanföreställningar och tankestörningar 

blir det inte lika lätt. Har vi ens styrka eller kapacitet att intensifiera det ytterligare genom att 

tillskriva att vara beroende av andra och fråntagen rätten till egenansvar och 

självbestämmande? Människan har i grunden ett egenansvar, en strävan efter oberoende och 

ett behov av känna sig som en del av livet. Som sjuksköterska inom psykiatrisk vård blir vi 

både involverade i människors förmåga och oförmåga att värna om och ta hand om sig själv. 

Ibland är det upp till oss att ombesörja beslut när inte människan själv är förmögen att göra 

det, vilket försätter oss i situationer där vi bör ta ställning till en rad etiska dilemman som 

kan innebära att vi måste tvinga personer att förstå deras bästa.  För att få reda på om vi gör 

rätt och vad vi kan förbättra har vi beslutat oss för att ta tillfället i akt att studera en, tillsynes 

oväsentlig detalj i sjuksköterskans yrkesutövande, erfarenheten av att administrera 

neuroleptikaläkemedel till patienter. Vi har sett patienter blivit utskrivna efter vårdtider på 5-

10 år, men återintas efter ett kort tag i slutenvård på grund av oföljsamhet i sin 

läkemedelsbehandling. Den erfarenheten väckte vidare funderingar, hur delaktiga i 

läkemedelsbeslut är egentligen patienterna och är det någon som har frågat dem om hur de 

upplever sin neuroleptikabehandling?  
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden är uppdelad i två underrubriker bestående av ”Definitioner” och ”Presentation 

av tidigare forskning”. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Definition av tvång 

Tre skäl till tvångsmedicinering har blivit identifierade, när en patient är en fara för sig själv 

eller andra, nekar till medicinering trots att det ingår i patientens behandling samt att 

patienten övertalas/tvingas till medicinering även om personen inte vill ha den. Vidare 

belyses att en tydlig definition av begreppet tvångsmedicinering saknas (Jarett, Bowers & 

Simpson, 2008). Författarna noterar också vid granskning av lagtext, bearbetat 

forskningsmaterial och psykiatrisk litteratur att definition av tvång i 

slutenvårdssammanhang inte är bearbetat i önskad utsträckning. Med en oklar definition 

finns risk att patienter behandlas olika utifrån vilket synsätt vårdgivaren har. Tvångsåtgärder 

i lagtext inkluderar avskiljning, fastspänning i bälte, medicinering samt inskränkning av 

elektroniska hjälpmedel. Av 2b § LRV framgår att tvångsåtgärder endast får användas om 

patienten inte har förmåga att genom anpassad information förmår sig att frivilligt medverka 

i vård och behandling (SFS 1991:1129; SOSFS 2008:18). 

2.2 Presentation av tidigare forskning 

2.2.1 Lagen om Rättspsykiatrisk vård 

Den psykiatriska vården är i grunden frivillig och styrs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

(SFS 1982:763). Tvångsvård aktualiseras när påverkan på den psykiatriska funktionsnivån 

blir så pass uttalad så att den bedöms vara av psykotisk art. Enligt HSL förespråkas att 

individer ges en god och säker vård på lika villkor vilket ska vara tillämpligt även om vården 

under en tid måste bedrivas med tvång (SOSFS, 2008:18).  

För att överlämnas till rättspsykiatrisk vård krävs att domstolen beslutar om en person som 

är misstänkt för brott ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (SFS 1991:1137). För att 

domstolen ska kunna ta ställning om lämplig påföljd, kan de begära en §7-undersökning. Det 

är Rättsmedicinalverket (RMV) som ansvarar för rättsmedicinsk medverkan på begäran av 

domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet samt över rättspsykiatriska 

undersökningar (RPU). I Sverige finns tre rättspsykiatriska utredningsenheter förlagda i 

Stockholm, Göteborg och Umeå. Under år 2012 genomfördes 1249 § 7- utredningar samt 412 

rättspsykiatriska utredningar. Av genomförda RPU är antalet bedömda fall av allvarlig 

psykisk störning 187 (Rättsmedicinalverket, 2013). Sluten rättspsykiatrisk vård kan ges med, 



3 

eller utan särskild utskrivningsprövning (SUP). Om beslut har tagits med särskild 

utskrivningsprövning har domstolen bedömt att det till följd av den psykiska störningen 

finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Brottsförebyggande rådet (2012) 

redovisar att 293 domslut hade rättspsykiatrisk vård som huvudpåföljd.  

Anmälan från chefsöverläkaren görs till förvaltningsrätten högst fyra månader från 

verkställande domstolsbeslut om fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård eller om vården ska 

övergå till öppen rättspsykiatrisk vård. Anmälan ska därefter göras till förvaltningsrätten var 

sjätte månad från senaste förvaltningsrättsdom (SFS 1991:1129).  

2.2.2 Neuroleptikans effekter och bieffekter 

Medicinsk behandling kan räknas till den primära åtgärden som tas till vid behandling av 

psykossjukdomar (Jarett m.fl., 2008; Ottosson, 2009). De läkemedel som används är 

neuroleptika eller en modern benämning, antipsykotika. Termen antipsykotika är dock inte 

helt adekvat då medlen endast har effekt på en del av alla psykotiska tillstånd som kan 

uppstå. Läkemedlen delas upp i klassiska och atypiska neuroleptika. Cisordinol, Trilafon och 

Haldol är exempel på klassiska och Risperdal, Olanzapin och Klozapin är exempel på 

atypiska. Då klassiska neuroleptika blockerar dopaminreceptorer är det svårt att få en 

optimal antipsykotisk effekt utan extrapyramidala biverkningar. För normal motorik krävs 

balans mellan dopamin, acetylkolin och andra transmittorsubstanser. Neuroleptika binder 

sig till dopaminreceptorer vilket medför störning i motoriken och ger bland annat 

parkinsonliknande symtom och finvågig darrhänthet (tremor). Biverkningsprofilen är hög 

vilket medför att läkemedelsgruppen inte har någon plats utanför behandling av schizofreni 

och andra psykoser. Neuroleptika verkar i huvudsak på positiva symtom medan negativa och 

kognitiva symtom påverkas mindre. Dessa kan till och med förvärras om läkemedel ges i hög 

dos (Ottosson, 2009).  

Utredning och forskningsresultat inriktade på läkemedels farmakologiska effekt är väl 

beskriven och genomförd (SBU, 2012). Dock är patientperspektivet inte tillräckligt belyst i 

forskningssammanhang (Jarett m.fl., 2008). Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) har dragit slutsatsen att rekommendationerna kring läkemedelsbehandling vid 

schizofreni bör ses över då förekomsten av såväl allvarliga som mindre allvarliga 

biverkningar är olika beroende på läkemedel. Vidare slår rapporten fast att för personer med 

schizofreni kan en välinställd läkemedelsbehandling rädda liv. Patienters åsikter om sin 

behandling måste tas tillvara för att motverka diskriminering och utanförskap som personer 

med schizofreni i viss mån upplever. Både patienter och personal uttrycker att mediciner är 

nödvändiga, om ändock otillräckliga. Vidare efterlyses medinflytande och respekt för den 

enskilda patienten i samband med planering av vården då förbättringar i kommunikationen 

har betydelse för vårdens kontinuitet och patientens möjlighet till återhämtning (SBU, 2012). 

Bristande följsamhet i förskriven medicinering definieras som att missa ta sin medicin, 

felaktigt dosintag eller att avsluta sin behandling tidigare än rekommenderat. Bristande 

följsamhet i medicinering kan vara ett problem för upp till 80% av patienter med anti-

psykotisk behandling. Huvudanledningen till återintagning eller återinskrivning inom 

psykiatrisk tvångsvård är att patienten inte tagit sina läkemedel som denne ska (Byrne, 



4 

Willis, Deane, Hawkins & Quinn, 2010). Sjuksköterskan spelar en central roll för patienter 

inom psykiatrisk slutenvård vad det gäller information om ordinerade läkemedel, 

uppmuntran och motivation till att fullfölja behandling (Byrne m.fl., 2010). 

2.2.3 Patientens upplevelser av psykiatrisk slutenvård 

Individer som vårdas inom psykiatrin kan ha en bristande förmåga att ge sitt medgivande till 

föreslagen vård och behandlingsidé. Att inte ha förmåga, eller att inte vilja delta i behandling 

kan medföra risk för förlust av autonomi (Jarett m.fl., 2008). Patienter beskriver en önskan 

att komma ifrån den vård de är överlämnade till. Då de inte vet vad som förväntas av dem 

eller hur de ska nå målet, försöker de med olika strategier anpassa sitt sätt att vara och 

handla. Patienter agerar utifrån vad de tror gagnar dem, genom att läsa av hur personal 

reagerar. Relationen till personal anpassas och fokus flyttas från det mest väsentliga, jaget 

och dess lidande. Det skapas en falsk medverkan där delaktighet innebär att anpassa sig till 

personalens villkor vilket gör att patienten involveras i vården på felaktiga grunder. Det finns 

en önskan att bidra med egen kunskap kring sin sjukdom samt att dela sin livsberättelse. 

Upplevelsen är dock att personal inte visar intresse för patienters livsvärld utan utgår från 

vad de själva anser att patienter är i behov av (Hörberg, 2008). Patienter upplever brister hos 

psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor då de inte involveras i medicinska beslut, främst när 

det gäller läkemedelsfrågor. Vidare önskas att sjuksköterskor engageras i 

kompetensutveckling vad det gäller medicinsk allians med patienter. Patientkontakt och 

läkemedelshantering är en del av sjuksköterskors dagliga arbete, trots det upplever patienter 

att sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap om området (Gray, White, Schulz & 

Abderhalden, 2010). 

2.2.4 Patienters och sjuksköterskors attityder gällande tvångsmedicinering 

Sjuksköterskor använder tvångsmedicinering för att hantera  aggressivt beteende samt som 

en konsekvens av medicinvägran. Orsaker till att patienter medicinvägrar relateras till 

upplevda biverkningar, att patienter inte anser sig vara i behov av medicin, att det är gift eller 

att det finns en rädsla för att bli beroende (Jarett m.fl., 2008). 

Olika medicinska program har provats för sjuksköterskor och patienter för att hitta strategier 

gällande medicinsk följsamhet och förbättrad delaktighet, tyvärr med varierat resultat som 

gör att det ej kan fastställas någon tydlig slutsats (Gary m.fl., 2010; Byrne, Willis, Deane, 

Hawkins & Quinn, 2010). Det konstateras att personalutbildning resulterar i ökad kunskap, 

förändrad attityd och skärpt färdighet i mötet med patienter med en negativ inställning till 

medicinsk behandling (Byrne m.fl., 2010). Haglund, Von Knorring och Von Essen (2003) 

belyser att sjuksköterskor har svårt att ge andra förslag på åtgärd än att tvångsmedicinera. 

Ett resonemang förs att andra lösningar  fungerar mer kortsiktigt. Vuckovich (2009) 

beskriver att om patienten vägrar samarbeta provas att skifta sjuksköterska, som ett försök 

att nå patienten så denne eventuellt blir mer samarbetsvillig. Om patienten är återkommande 

på kliniken, ökänd för att inte samarbeta och vägrar medicinsk behandling utan 

domstolsbeslut försöker sjuksköterskan så fort det är lagligt möjligt att skaffa tillstånd till 
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tvångsmedicinering. Jarett m.fl. (2008) belyser också att personer med schizofreni mer 

frekvent utsätts för tvångsmedicinering.  

Sjuksköterskor har tilltro till läkemedlens effektivitet och att patienter behöver läkemedel för 

att bota outhärdliga psykiatriska symtom (Vuckovich, 2009). Patienter beskriver att fördelen 

med att medicineras är att relationen till sig själv förbättras och att röster går att hantera. 

Negativa aspekter av att behöva ta medicin är att behöva stå ut med trötthet, viktuppgång och 

sexuell dysfunktion. En del patienter är också ängsliga över vilken effekt läkemedlen har på 

längre sikt (Gary m.fl., 2010). De flesta patienter upplever psykologiskt och fysiologiskt 

obehag efter neuroleptika injektion. Sjuksköterskor fokuserar mer på de positiva effekterna 

av läkemedlet och hur den kommer att hjälpa patienten mot förbättrad hälsa (Haglund m.fl., 

2003). Syftet med neuroleptika medicineringen och dess bieffekter belystes inte för patienter 

i tillräcklig utsträckning och delaktighet i behandlingsbeslut upplevs av patienter som 

obefintligt (Gary m.fl., 2010). 

2.2.5 Vårdrelationen 

Patienter saknar dialog med personal och önskar få förklaring om aktuellt 

hälsotillstånd/sjukdom samt kunskap om ordinerade läkemedel och dess effekter (Haglund, 

Von Knorring, Von Essen, 2003; Jarett m.fl., 2008). Att vårdrelationen är betydelsefull för 

patienten påvisas när tvångsmedicinering accepteras då läkemedel ges av en specifik 

sjuksköterska. Att känna närhet och bli sedd medför att patienten upplever mindre obehag 

trots tvång (Haglund m.fl., 2003). Sjuksköterskor finner det etiskt problematiskt att utföra 

tvångsåtgärder samtidigt som en tillitsfull relation ska upprätthållas (Haglund m.fl., 2003; 

Jarett m.fl., 2008). Sjuksköterskor medger att det är svårt att upprätthålla en god 

vårdrelation med alla. Vissa patienter ses som krävande och undviks relaterat till den 

tidsbrist som ett samtal skulle medföra. Genom en god vårdrelation ökar chansen att 

patienten blir följsam. I mötet med psykotiska patienter är det särskilt viktigt att få patienten 

att förstå vårdarens grundläggande motiv, önskan om att hjälpa. Alla sjuksköterskor har ett 

individuellt sätt att skapa förtroende och allians hos patienter (Vuckovich, 2009). Hörberg 

(2008) belyser begreppet ”öar av god vård i ett icke-vårdande”. Det patienterna omnämnde 

som öar av god vård var relationen med någon eller några i personalen som såg dem. God 

vård är också de tillfällen man befinner sig utanför avdelningen med personalen. Relationen 

blir annorlunda och personalen jämförs med en nära vän, eller familjemedlem. Vockovich 

(2009) påtalar att när en sjuksköterska väl vinner patientens förtroende kan patienten lättare 

acceptera olika förklaringar och beslut. Ju starkare allians som skapas desto hårdare jobbar 

sjuksköterskor mot långsiktig följsamhet (Vuckovich, 2009).  

2.2.6 Individuellt anpassad vård 

Som sjuksköterska anses en del av de dagliga arbetsuppgifterna vara att motivera patienter 

till att ta sin medicinering (Jarett m.fl., 2008). Vissa sjuksköterskor tror på att möta 

patientens grundläggande behov och vara välkomnande, medan andra tror på att förklara för 

patienten anledningen till att de är inom tvångsvård för att orientera patienten tillbaka till 

verkligheten. När patienter inte vill ta sina mediciner så fokuserar sjuksköterskan på att ta 
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reda på anledningen. De försöker även komma runt vägran genom olika justeringar och 

kompromisser (Vuckovich, 2009). 

Sjuksköterskor uppfattar patienter mindre psykotiska när de förmedlar realistiska 

anledningar till att de inte vill ta medicin. Sjuksköterskan försöker då lösa detta tillsammans 

med psykiatriker och patient för att hitta en medicin som denne inte slutar med (Vulkovich, 

2009). Trots att det är väl känt att neuroleptika kan skapa obehag så är det en minoritet av 

sjuksköterskor som nämner att patienter upplever obehag på grund av läkemedlet (Haglund 

m.fl., 2003).   

Sjuksköterskor uttalar att det inte noterat någon specifik reaktion från patienter efter 

tvångsmedicinering, medan patienter påtalar psykiskt obehag. Vissa berättar att de 

resignerat vilket kan ses som en anledning till att sjuksköterskor erfar att patienter inte 

uppvisar några reaktioner (Haglund m.fl., 2003).  

2.2.7  Makt i vårdrelationen 

Tvångsmedicinering används mest frekvent när det föreligger risk för hot och våld. Personal 

anklagar patienten för att vara aggressiv, som i sin tur anklagar personal för att vara 

kontrollerande och/eller dominanta (Jarett m.fl., 2008). Sjuksköterskor upplever att de 

försöker med allt för att få patienter följsamma. De till och med hotar att om de inte tar 

medicinen så slutar det i en tvångsåtgärd. Detta benämns dock som att påpeka konsekvenser 

av oföljsamhet. Samtidigt vill inte sjuksköterskor hamna i en maktstrid utan försöker vara 

övertalande, och inte förstärka sin maktposition genom att ge order (Vulkovich, 2009). 

Patienter uttrycker att de har sjukdomsinsikt medan de flesta sjuksköterskors yttrar att 

patienter är i behov av beteendeförändring (Haglund m.fl., 2003). Det föreligger högre risk 

att utsättas för tvångsmedicinering om verbala hot och aggressionsutbrott riktas mot 

vårdpersonal än om den riktas till medpatienter (Jarett m.fl., 2008). 

Begreppet följsamhet är återkommande i bearbetad forskning (Jarett m.fl., 2008; Vulkovich, 

2009; Garett m.fl., 2010). Även Hörberg (2008) belyser hur den rättspsykiatriska vården 

präglas av maktskillnader, lydnad och underkastelse. Om attityder eller beteendemönster 

från patienter inte motsvarar krav och förväntningar kan friförmåner dras in och 

behandlingsresor avbokas. Resultatet blir att patienter hela tiden försöker anpassa sig för att 

undvika straff. Detta är också beroende på vilken vårdare som tjänstgör, utfallet av responsen 

blir olika beroende på vem samtalet förs med. En målande beskrivning av den upplevda makt 

som utövas omnämner Haglund m.fl. (2003)  som att befinna sig inom tvångvård, är som att 

vara utan lagliga rättigheter. 

I samband med tvångsmedicinering beskriver patienter känslor som ilska, rädsla, 

hjälplöshet, skuld och skam, genans, resignation samt kränkning av integritet (Haglund, Von 

Knorring & Von Essen, 2003; Jarett m.fl., 2008). Det finns rädsla över att ha åsikter och 

ifrågasätta den medicinska behandlingen. Patienter upplever att det saknas dialog om deras 

mående, att de inte heller hade blir tillfrågade om de själva ansåg sig vara en fara för sig själv 

och andra (Jarett m.fl., 2008). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med Dorothea Orems egenvårdmodell är att en person ska kunna uppnå största 

möjliga egenvårdskapacitet genom att vara aktiv i sin egenvård. Genom att det föreligger ett 

behandlingstvång inom rättspsykiatrisk vård är det av vikt att patienten får möjlighet att vara 

aktiv men också att det finns en medvetenhet om vilka egenvårdskrav som ställs i relation till 

frihetsberövande. Egenvårdsmodellen bygger på tre teorier där den första handlar om 

egenvård. Egenvården har sin grund i universella-, utvecklingsmässiga- samt hälsorelaterade 

egenvårdsbehov. Universella egenvårdsbehov inkluderar grundläggande behov som att 

upprätthålla god andning, tillräckligt vätske- och födointag, sköta eliminationsprocesser, 

bevara balans mellan aktivitet och vila, harmoni mellan ensamhet och social gemenskap, 

värna om livet, vara delaktig samt passa in i ett sammanhang (Orem, 2001; Taylor, 2006). 

Patienter med psykossjukdom har ofta svårt att tillgodose de universella egenvårdsbehoven 

då sjukdomsbilden påverkar mentala, fysiska och kognitiva funktioner samt förmågan att 

samspela med omvärlden. Att genomföra grundläggande allmän daglig livsföring skapar 

utifrån sjukdomsbilden hinder för att kunna utföra de egenvårdsaktiviteter som måste göras 

för att på egen hand kunna tillgodose de universella egenvårdsbehoven. Neuroleptikan 

används som hjälpmedel för att kunna dämpa symtom, men är alla gånger inte förenligt med 

hälsa och välbefinnande utifrån biverkansprofilen. Det är därför av vikt att erfarenheter av 

att medicineras med neuroleptika ställs i relation till hur patienter kan uppleva 

egenvårdsbalans. 

Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov är nödvändiga för människans förmåga att hantera 

livssituationer som negativt kan påverka den personliga utvecklingen. Hur en person 

hanterar positiva eller traumatiska upplevelser beror på vilken egenvårdskapacitet en individ 

besitter samt vilken förmåga personen har att ta till vara kunskaper och erfarenheter i varje 

given situation. Att dra lärdom av varje livshändelse är en förutsättning för personlig 

utveckling (Taylor, 2006). En person med schizofreni eller annan psykossjukdom har ofta 

bristande sjukdomsinsikt. När en person blir överlämnad  till rättspsykiatrisk vård så hamnar 

personen i en livssituation som kan vara svår att hantera. Beroende på personens 

egenvårdskapacitet så kan situationen antingen gynna den personliga utvecklingen eller 

hämma den. Att sedan bedömas som allvarligt psykiskt sjuk och i behov av medicinering är 

ytterligare en omvälvande och traumatiskt upplevelse. Traumat kan innebära psykisk 

påfrestning med svårhanterliga känsloreaktioner som följd. Skuld- och skamkänslor  kan 

medföra svårigheter att genomföra egenvårdsaktiviteter och personen är i behov av 

professionella vårdåtgärder. Utifrån att patientens egenvårdskapacitet kartläggs kan behovet 

av kunskap identifieras. Information som patienten är i behov av förmedlas genom 

undervisande aktiviteter och stödjande insatser vilket kan möjliggöra att patienten blir aktiv i 

sin neuroleptikabehandling. 

Hälsorelaterade egenvårdsbehov framträder när en person drabbas av skador, sjukdomar och 

andra psykopatologiska  tillstånd som påverkar människans funktioner (Orem, 2001).  Hos 

patienter med psykossjukdom som vårdas inom rättpsykiatrin framträder hälsorelaterade 

egenvårdsbehov relaterat till vanföreställningar, tankestörningar och kognitiva 

funktionsnedsättningar. För att återfå mänsklig funktion, hälsa och välbefinnande finns 
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behov av att delvis kompensera personens egenvårdskapacitet med bland annat vårdåtgärder 

rörande medicinsk behandling.  

Egenvården består därmed i aktiviteter som en person självständigt utövar och beror på 

vilken förmåga, (egenvårdskapacitet) personen besitter för kunna att upprätthålla liv, hälsa, 

välbefinnande, funktion och personlig utveckling. Egenvårdskapaciteten varierar mellan 

olika individer beroende på bland annat ålder, hälsotillstånd och livserfarenhet (Orem, 

2001).  När en person överlämnas till rättpsykiatrisk vård har det gjorts en bedömning att 

personen lider av en allvarlig psykisk störning där man bedömt att det föreligger brister i 

egenvårdskapaciteten. Detta gör situationen komplex då egenvårdsbristen kan vara förlagd 

på olika nivåer varpå sjuksköterskan måste använda sig av ett systematiskt arbete för att 

kunna handla utifrån vad patienten själv kan och bör göra. 

Andra teorin bygger på att en person har ett egenvårds underskott, när förmågan att 

upprätthålla egenvård brister. Personen behöver förstärka sin egenvårdskapacitet för att 

erhålla terapeutisk balans och mänsklig funktion genom stödjande insatser för att 

upprätthålla egenvårdskraven. I Orems sista teori om omvårdnadssystem, vidtar 

sjuksköterskan medvetet praktiska åtgärder för att antingen använda sig av 

stödjande/undervisande åtgärder eller kompensera en individs egenvårdskapacitet, helt eller 

delvis. Hur dessa kompenserande system ska användas och när, beror på hur individens 

fysiska, psykiska och mentala egenskaper påverkar egenvårdskapaciteten samt vilken 

egenvårdskapacitet personen i grunden besitter (Orem, 2001). Inom rättspsykiatrin gällande 

tvångsåtgärder kompenseras patientens egenvårdskapacitet helt, dock med hänsyn till 

individens egenvårdsbehov. Den helt kompenserande aktiviteten utgår ifrån vårdpersonalens 

bedömning om vad patienten har för egenvårdsbehov och har som syfte att stärka personens 

egenvårdskapacitet. Att vårdaren handlar och agerar för personen är dock inte legitimt om 

det måste ske en beteendeförändring. Att helt kompensera patientens egenvårdsbehov vid 

tvångsmedicinering kan relateras till att vårdaren tillhandahåller både fysiskt och psykiskt 

stöd för att motverka att personen blir en fara för sig själv eller andra. Ytterligare anledning 

är att vårdpersonal genom vårdaktiviteten förhindrar att patienten hamnar i skamfyllda 

och/eller obehagliga situationer. Trots att personens autonomi bli lidande kan en 

tvångsåtgärd av ovan nämnda slag ändå utföras med minsta möjliga tvång genom 

kommunikation och dialog från vårdaren. Orem (2001) och Taylor (2006) menar att detta 

kan ses som att vägleda patienten mot uppfyllda egenvårdsbehov och stärkt 

egenvårdskapacitet. 
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4 PROBLEMOMRÅDE 

I tidigare forskning efterfrågas fortsatta studier inom ämnet då tvångsmedicinering sker 

slentrianmässigt och andra alternativ som exempelvis motivationsarbete inte övervägs. Det 

saknas en gemensam definition av tvångmedicinering. Att det finns en otydlighet i 

definitionen kan tyda på bristande kunskap hos sjuksköterskor men också saknad av intresse 

att förstå patienters situation. Detta bör rimligtvis utgöra ett hinder i samspelet vid 

läkemedelsutdelning och ha en påverkan på vårdrelationen. Skulle detta kunna vara ett 

resultat av att tidigare forskning belyser att patienter upplever att det utsätts för 

maktutövning på olika vis? Vad det gäller patienters upplevelser av sin dagliga 

neuroleptikamedicin, saknas det evidensbaserat underlag. Är det något som har tagits för 

givet eller har det inte varit ett så pass stort problem att det varit värt att forska på? Många 

patienter är ordinerade neuroleptika och det är en medicin som påverkar en persons liv, 

varför det anses konstigt att det inte finns mer forskning då preparaten ordineras både med 

och utan patienters medgivande.  

Det är anmärkningsvärt att det saknas underlag för patienters erfarenheter av sin medicin 

och vad den gör för skillnad i relation till hälsa och välbefinnande. En stor del av patienters 

vårdinnehåll grundar sig ändock i medicinsk behandling med sjuksköterskan som 

administreringsansvarig. Huruvida sjuksköterskor upplever denna arbetsuppgift är för 

författarna okänt då det inte hittats någon tidigare forskning om detta. Försök har dock gjorts 

att kompetensutveckla för att förändra attityder hos sjuksköterskor i mötet med patienter 

med negativ inställning till medicinsk behandling. Trots detta har sjuksköterskor svårt att se 

andra alternativ än tvångsmedicinering när patienter är oföljsamma, även om vårdrelationen 

upplevs underlätta för en allians. Motivet är att få en bild av hur patienters liv, hälsa och 

välbefinnande påverkas av att medicineras med neuroleptika. Sjuksköterskans roll och 

ansvar över administreringen påverkar patienters upplevelser, vilket också är relevant att 

studera för att få en bild av vilka hinder och möjligheter som framkommer för att 

upprätthålla egenvårdsbalans hos patienten. 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv beskriva erfarenheter av att 

medicineras med och av att administrera neuroleptikaläkemedel inom rättspsykiatrisk 

slutenvård. 

 Vilka erfarenheter har patienter av neuroleptikabehandling? 

 Vad är sjuksköterskans erfarenheter av att administrera neuroleptika då vården 

bedrivs med tvång? 
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6 METOD OCH MATERIAL 

Nedan beskrivs analysförfarandet med hjälp av underrubrikerna ”Design”, ”Urval”, 

”Datainsamling”, ”Analys och bearbetning av data” samt ”Forskningsetiska överväganden”. 

6.1 Design 

Vi har valt en kvalitativ design med induktiv ansats som lämpar sig för att förutsättningslöst 

kunna analysera och tolka inspelade intervjuer baserat på människors erfarenheter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Fokus var att beskriva vilka erfarenheter som 

patienter och sjuksköterskor har av att medicineras med och att administrera 

neuroleptikaläkemedel. Eftersom vi var intresserade av att se likheter och skillnader ansåg vi 

att metoden var lämplig att använda. 

6.2 Urval 

Då studien baserades på människors berättelser valdes att göra en intervjustudie med 

patienter och sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk slutenvård. Delstudie 1 bygger på 

intervjuer med patienter som diagnostiseras med psykossjukdom, som har ordinerats 

neuroleptikaläkemedel och har vårdats vid samma klinik i minst ett år. Delstudie 2 bygger på 

intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som arbetat inom sluten Rättpsykiatrisk vård i 

minst två år. En förfrågan till verksamhetschefen gjordes med inklusionskriterier (Se bilaga 

A) till sex olika rättspsykiatriska kliniker i landet om att få genomföra en intervjustudie med 

sjuksköterskor och patienter varav fyra kliniker gav sitt godkännande. En av dessa kliniker 

fick dock inte tag på informanter innan datainsamlingen avslutades. Efter att samtycke 

lämnats av verksamhetschef kontaktades klinikerna för muntlig information och 

samordning, med avdelningschef, vårdutvecklare och samordnare. Ett kriterie för 

genomförande av intervjuer med patienter var att informanten tilläts träffa författarna utan 

personal. Verksamheterna tillfrågade de patienter som bedömdes av personalen vara 

psykiskt stabila och svarade upp mot inklusionskriterierna. Antalet patienter och 

sjuksköterskor som tillfrågades är okänt då verksamheterna gjorde urvalet att finna 

forskningspersoner till studien. Således genomfördes intervjuer med patienter och 

sjuksköterskor på tre olika rättspsykiatriska kliniker. Sex sjuksköterskor och fem patienter 

valde att tacka ja till studien efter att ha fått muntlig och skriftlig information (Se bilaga B 

och C)  om vad ett medverkande innebär. Ålder och könsfördelning ansågs inte relevant för 

studiens syfte varav detta ej togs i beaktning under urvalsprovessen. Nedan följer urvalet på 

respektive klinik. 

Tabell 1, Urval 

Kliniker Patienter Sjuksköterskor 
A 0 3 
B 3 0 
C 2 3 
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6.3 Datainsamling 

Intervjuer med sjuksköterskor genomfördes på forskningspersonens arbetsplats efter att 

datum och tid bokats. Intervjuer med patienter genomfördes i besöksrum på respektive 

klinik som gav möjlighet till en ostörd miljö. Tanken var från början att en författare skulle 

beskriva patientperspektivet och den andra sjuksköterskeperspektivet, dock drog 

datainsamlingen ut på tiden innan författarna fick tillgång till patienter som önskade deltaga. 

Beslutet togs därför att båda författarna deltog under alla intervjuer och turades om att hålla 

i intervjuen samt agera bisittare vilket medförde att båda författarna genomförde intervjuer 

med både patienter och sjuksköterskor. Intervjuerna var semistrukturerade och författarna 

utgick från intervjuguiden (se bilaga D och E) som stöd. Författarna försökte ha en lyhördhet 

inför forskningspersonerna och ställa följdfrågor som ”Kan du berätta mer?” och ”Kan du ge 

exempel?” för att fånga upp upplevelser och erfarenheter som speglar syftet. 

Författarna utförde initialt en pilotintervju för att öva på intervjutekniken och testa 

hållbarheten i intervjuguiden. En författare utförde pilotintervjun med en sjuksköterska och 

den andra med en patient på den egna arbetsplatsen. Detta visade sig inte alls vara lämplig 

när författarna sedan tidigare hade en relation till personerna och författarna lade märke till 

hur förförståelse kan ta överhand. Detta togs i beaktning när den riktiga datainsamlingen 

genomfördes. Att genomföra provintervjuer var därför nyttigt då författarna var medvetna 

om att hålla tillbaka sin förförståelse under tolkningsprocessen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Pilotintervjuerna togs ej med i studien. Intervjuerna med sjuksköterskor 

tog mellan 24 till 43 minuter och intervjuer med patienter tog mellan 34 och 56 minuter. Alla 

intervjuer transkriberades ordagrant.  

6.4 Analys och bearbetning av data 

Efter transkribering lästes texterna igenom för att få en helhetsbild av materialet av både 

patient- och sjuksköterskeintervjuerna. Arbetet består av två delstudier vilka har analyserats 

var för sig. Således har det genomförts två analysprocesser, båda enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Förfarandet enligt nedan, är densamma för båda studierna. Den författare 

som genomfört och transkriberat en intervju var också den som tog ut stycken som svarade 

till syftet. De så kallade meningsenheterna, kondenserades för att göra dem mer 

lätthanterliga. Författarna diskuterade och bearbetade kondenserade meningsenheter för att 

tillsammans abstrahera texten genom koder. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

påtalar att koder är redskap som underlättar för forskaren att reflektera kring insamlad data 

på en mer abstrakt nivå.  När all text försetts med koder bearbetades koderna ytterligare en 

gång vilket resulterade i att vissa koder gick in i varandra eller döptes om. Alla 

meningsenheter med kondenseringar och kod skrevs och klipptes ut för att kunna 

sammanföras och ge en överblick. Utskrifterna är avidentifierade och utskrivna i olika färger 

och för att inte kunna härledas till forskningspersonerna. För att skapa subkategorier och 
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kategorier gjordes först en grov indelning av koderna för att få överblick och en första tanke 

om vad koderna handlade om i relation till syftet. Genom att bearbeta data enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) kunde slutligen nio subkategorier tas ut vilka bildade fyra 

kategorier som beskrev patienters erfarenheter av medicineras med neuroleptika. Tolv 

subkategorier framträdde och formade fem kategorier ur ett sjuksköterskeperspektiv som 

beskrev erfarenheter av att administrera neuroleptika. Denna process var väldigt 

tidskrävande och författarna upplevde det fördelaktigt att vara två, då en ständig reflektion 

fanns mellan författarna. I tabell 2 och 3 påvisas exempel på hur analysförfarandet gått till: 

Tabell 2 Patientintervjuer 
Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

men i början vart det så 
obehagligt så då va jag 
tvungen att spotta ut 
tabletterna efter… aa låtsas 
ta dom bara och sen spotta 
ut dom för jag tyckte det va 
så jobbigt, det tog ett bra tag 
innan läkaren förstod att det 
var så illa, det va min 
kontaktmän som såg, såg och 
alla andra patienter. 

Var så obehagligt i 
början att jag 
låtsades ta 
tabletterna men 
spottade ut dem för 
att det var så jobbigt, 
var mina kontaktmän 
och andra patienter 
som såg, tog ett bra 
tag innan läkaren 
förstod. 

 
 
 
 
 

Ta saken i 
egna 

händer 

 
 
 
 
 

Behålla sin 
egen makt 

 
 
 
 
 

Att hantera 
makt 

Det innebär inskränkande på 
ens privatliv och psyke. 
Det börja 2007. Så har det 
varit ständigt sedan dess. 

Tvångsmedicinering 
är inskränkande på 
ens psyke och 
privatliv, det började 
när jag kom hit och 
har pågått sedan 
dess. 

 
 

Att bli 
tvångsmedi

cinerad 

 
 

Att bestraffas  

 
 

Att hantera 
makt 

 
 
 
Tabell 3 Sjuksköterskeintervjuer 
Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
och jag tycker nog att, jag 
försöker alltid tänka, man 
vet ju själv oftast kanske, 
eller man har i alla fall en 
förhoppning om att det 
kommer va bra för patienten 
och så tänker jag runt allt 
tvång att, man gör ju de 
utifrån en god vilja och 
utifrån att man liksom, de 
handlar ju aldrig om 
någonting annat än att man 
tror att de är de bästa för 
patienten, och då tycker ja 
ändå att de känns som att de 
de går bra å göra det.. 
 

 
 
 
 
Tvånget utgår från 
en vilja att göra gott 
med förhoppning 
om att det är de 
bästa för patienten 
och då går det bra 
att göra det. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vilja att 
göra gott 

 
 
 
 
 
 
 

Att behöva 
göra det som 

krävs 

 
 
 
 
 
 
 
Att konstruera 

ett vårdrum 

Så här kommer det se ut och 
det är inte roligt för nån, på 
ett eller annat sätt så 
kommer det ske de e väl 
liksom den inställningen 
man har 
 

Inställningen man 
har är att det inte är 
roligt för någon 
men på ett eller 
annat sätt kommer 
det ske 

 
 
Påvisa sin 

makt 

 
 

Att ta makt 
över 

 
 

Att balansera 
makt-

förhållanden 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande principer och tillämpning för etiska riktlinjer beskrivs i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) och personuppgiftslagen 

(1998:204). 

Patienterna som deltog i studien var frihetsberövade och vårdades under tvångslagstiftning. 

Människor med begränsad autonomi måste skyddas då förmågan till självbestämmande kan 

gå förlorad genom psykiska funktionshinder eller sjukdom. Informationsbrevet till patienter 

(se bilaga C) om studien och förfrågan om deltagande delades ut av personal på respektive 

klinik, inte av författarna. För att säkerställa att information om studien givits och framställts 

på ett korrekt sätt så upprepade författarna syftet med studien och vad ett deltagande 

innebär innan intervjun påbörjades. Under examensarbetet har hänsyn tagits till människors 

hälsa, integritet, värdighet och självbestämmande. Deltagarna har själva valt att delta i 

studien. Deltagandet kunde närhelst studien pågick, avbrytas utan vidare argumentation  

(Kjellström, 2012). Informanterna fick också innan påbörjad intervju möjlighet att ställa 

frågor. Hänsyn är taget till att informanternas identitet och integritet ska skyddas och 

bevaras. Namn och personuppgifter är avkodade i analysenheterna, ljudfiler och det 

transkriberade materialet förvaras på två lösenordsskyddade datorer i en 

behörighetsskyddad mapp som endast författarna har tillgång till (1998:204) vilket kan 

härledas till Kjellström (2012) som belyser vikten av konfidentialitet. Författarna har valt att 

inte intervjua patienter som det finns en vårdrelation till.  Då detta kan medföra att patienten 

hamnar i en beroendeställning samt att författaren inte har ett objektivt perspektiv vilket kan 

påverka utfallet av resultatet. Det färdiga arbetet kommer om det finns intresse från 

forskningspersoner, att tilldelas dem i samband med publicering. 
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7 RESULTATREDOVISNING  

Resultatet kommer att redovisas i två avsnitt, ”Patienters erfarenheter av att medicineras 

med neuroleptika” samt ”Sjuksköterskors erfarenheter av att administrera neuroleptika”. 

 

PATIENTERS ERFARENHETER AV ATT MEDICINERAS MED 

NEUROLEPTIKA 

7.1 Neuroleptika tar över livet 

Det framkom att patienter upplevde omvälvande förändringar i samband med att de 

medicineras med neuroleptika. Subkategorierna ”Att hantera en ny tillvaro” samt ”Att förlora 

kontrollen” speglar de omständigheter som patienter tvingas hantera. 

7.1.1 Att hantera en ny tillvaro 

Patienter har insikt om, att när de väl har börjat ta neuroleptika är det troligen en livslång 

behandling och någonting som de får lov att leva med. Det som är svårt att acceptera är 

upplevelsen av att tappa delar av sig själv. Innan läkare har hittat rätt medicin med rätt 

dosinställning upplever patienter att det är svårt att mäkta med biverkningar som 

darrhänthet, muskelstelhet och myrkrypningar och ifrågasätter om det är värt mödan. 

Patienter upplever att neuroleptika förutom biverkningar påverkar tillvaron genom att det 

blir tankestopp och bromsar förmågan att hitta kopplingar och samband. Det gör att 

patienter upplever problem att ta emot och tolka information, vilket är frusterande att 

förhålla sig till. För att inte riskera att utsätta sig för mer mentalt stimuli än vad som är 

hanterbart, drar sig patienter undan för att lyssna på musik och titta på filmer för att slippa 

alla intryck på samma gång. Patienter med injektionsbehandling upplever att det går lättare 

att tänka klart dagarna före det är dags för nästa injektion.  

Fysiskt är jag ganska bra skick men psykiskt asså de de e ungefär som som man bär en säck 

potatis hela tiden liksom, asså fast psykiskt så, asså de bromsar hastigheterna liksom asså 

det vill säga det bromsar, jag kan inte. ja det bromsar helt enkelt.... (Patient 3). 

Patienter upplever att de får lära känna sig själv på nytt, eftersom tillvaron förändras, både 

kroppsligt och mentalt vilket inte alltid upplevs positivt. De som upplever att effekten av 

läkemedlet inte väger upp mot upplevda biverkningar har en önskan om att kompensera 

bortfall av funktioner och återfå kontakten med sig själv och sina kreativa sidor. Det 

framkom önskemål om att försöka ta udden av neuroleptikan vilket öppnar för att börja 

medicinera med annat.  
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…alltså ja har ju tagit Ritalina, eller typ metylfenidat som jag har tagit här borta, som jag 

inte har på medicinlistan. Men då har jag mått bra också, får mer koncentration och kan 

koncentrera mig bättre också, men det är självmedicinering… (Patient 5). 

Patienter upplever att informationsflödet inte är tillfredställande. De anser att sjuksköterskor 

inte går rakt på sak utan undviker att gå in på negativa aspekter, vilket medför att patienter 

står ovetande och oförberedda inför vad ett nytt läkemedel innebär för deras tillvaro. 

… tycker att liksom man kan samarbeta mellan patient och personal och säga att vi ska satsa 

på, ta den här medicinen nu då å så ska vi se å så gör vi ordentligt test och se om du blir 

sjukare eller om du blir friskare, utan att få biverkningar... (Patient 1). 

Ibland erfar patienter att det är lättare att hantera psykossymtom än biverkningar vilket 

skapar oro och skepsis mot medicinen och vad den gör med kroppen. Patienter är villiga att 

lära sig strategier för hur de ska förhålla sig till vanföreställningar och paranoia  med 

förhoppning om att slippa ta neuroleptika. 

7.1.2 Att förlora kontrollen 

Patienter upplever att sjuksköterskor lägger fokus på att ordinera och dela ut mediciner och 

har hög tilltro till dess effekt. Patienter relaterar till sina medintagna och ser hur personer 

förändras på grund av medicinen. Med rädsla för att bli som andra, pratar också patienter 

med varandra om mediciner vilket medför att läkemedel får en central roll. 

… har en tjej som heter nn där på våran avdelning hon nästan står å sover. Det e så jobbigt 

när hon pratar mycket men, men de e ju personalen till för att prata av sig med så ja menar 

herregud, nej men då ger dom henne ännu mer neuroleptika så hon står å sover liksom 

nästan. De e jättetragiskt, ja e jätteledsen för det (Patient 3). 

Patienter upplever att de tvingas välja, att antingen spotta ut neuroleptikan och bli försämrad 

i sin grundsjukdom, eller att må dåligt på grund av biverkningar. De förlorar kontrollen över 

sin kropp och kan inte på egen hand hitta tillbaka. De enda de kan göra är att försöka härda 

ut och hoppas att det ska ske en positiv förändring. Utöver myrkrypningar upplevs besvär 

med trötthet och dåsighet varför det är nödvändigt att vila dagtid. I samband med 

neuroleptika ordineras också läkemedel mot biverkningar. När biverkningar framförs som 

skäl att minska dosen eller sätta ut medicin framkom upplevelser av att bli misstrodd.  

Det tog ju oerhört lång tid innan dom förstod liksom att dom lyssna på mig, det är 

uppenbart dom såg ju allting liksom symtomen som jag hade men det tog ju länge innan 

dom tog åt sig och verkligen lyssna och gjorde nån ändring... (Patient 1). 
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7.2 Att hantera makt 

Patienter som vårdas inom sluten rättspsykiatrisk vård gör försök, även om det uppfattas 

vara svårt att påverka, att framföra sina upplevelser i hopp om att få gehör. I kategorin 

redovisas tre subkategorier ”Att behålla sin egen makt”, ” Att fråntas sin egen makt” samt 

”Att bestraffas” vilka belyser patienters möjligheter och försök att påverka sin situation. 

7.2.1 Att behålla sin egen makt 

Att patienter är kritiskt inställda till neuroleptika beror på erfarenheter av negativa effekter 

på kroppsliga funktioner och/eller den mentala hälsan. Då detta påtalas till sjuksköterskor 

upplever patienter att det inte vidtas några direkta åtgärder. Reaktionen på att bli negligerad 

är antingen att öppet och långvarigt invända mot att behandlas med neuroleptika eller att 

protestera i det tysta. Det är de metoder som patienter uttrycker att de kan använda sig av för 

att ta tillbaka kontrollen över sitt mående och samtidigt bevara sitt självbestämmande.  

Dom ville ge mig Leponex också men den ville jag inte ha för att den dreglar man av. Det är 

väldigt svårt å tvinga någon att ta Leponex om man spottar ut, det är ju tabletter va… 

(Patient 4). 

Vid injektion har de inte längre möjlighet att neka läkemedel på samma sätt som med 

tabletter och försöker hitta andra vägar att frambringa kontroll och främja 

självbestämmande. Genom att begära vilken sjuksköterska som ger injektion och bevaka när 

injektionen iordningställs kan patienter styra maktförhållandet under 

läkemedelsadministrering. Patienter erfarade att viss fakta undanhålls och inte kommer till 

deras kännedom varför de föredrar att på egen hand ta reda på information. Genom att söka 

på internet eller i FASS om deras neuroleptikapreparat, ges tillgång till ocensurerade 

uppgifter som rör effekter och bieffekter. 

Genom att vara målinriktad, ta ansvar och tro på sig själv anses möjligheten att påverka 

vårdens utformning och innehåll öka. Dock upplever patienter att när de försöker behålla sin 

makt genom att vara aktiva, negligerar sjuksköterskor deras tankar, åsikter och förslag på 

åtgärder. Patienter påtalar att sjuksköterskor i sådana lägen är de som ska erbjuda bistånd 

och stöttning vilket patienter upplever brist på, istället erbjuds mer medicin.  

…det är synd att det blir så här mer bestraffning, å bestraffning det är den där jäkla 

medicinen dom trycker i en… varför inte testa å liksom sätta sig ner med patienten 2 gånger 

extra i veckan och diskutera allting, medicinfrågorna och allting sånt där, så är ja helt 

övertygad om att det inte skulle behövas å tas så mycket mediciner som det gör. Å ja menar, 

visst kan jag hålla med om att man behöver ju vissa sorts mediciner för att man ska kunna 

fungera, men liksom det är helt överdrivet det dom har i dagens läge. För mycket mediciner 

och för lite samtal (Patient 1). 

Istället för att lösa problem med hjälp av neuroleptika, önskar patienter att sjuksköterskor 

ska agera medmänniskor och vara ett föredöme för de som hamnat fel i tillvaron. Patienter 

upplever att fokus ligger i att hindra patienter från ta övertaget om vården, istället för att 
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bygga upp ett samarbete där maktbalans och maktfaktorer kan nyttjas, istället för att 

utnyttjas. 

7.2.2 Att fråntas sin egen makt 

Patienter måste göra uppoffringar och har inte något annat val än att foga sig för att kunna 

bli utskriven. Det framkom upplevelser av att kontinuerligt sakna människovärde då försök 

att invända mot behandlingen slås ner och bestraffas med mer mediciner. Det finns ork att 

protestera ett tag, men så småningom försvagas drivkraften när insikten infinner sig om att 

det inte lönar sig att protestera. Det finns en längtan efter frihet och att få återförenas med 

anhöriga, vilket inte gör mödan värd att förlora flertalet år till inom vården genom att 

motsätta sig medicinering. De uttrycker att de inte kan uttala sig om att de inte kommer ta 

medicin när det väl skrivs ut, eftersom det troligen skulle medföra att de blir kvar ett tag till. 

Det bästa är därmed att foga sig till det faktum att medicin kommer att fortsätta levereras och 

att det bara är att resignera.  

…de e först när [patienter]dom bryts ner som dom skrivs ut. Å då har dom ingen livsvilja 

kvar då är dom bara ett kolli liksom. Å hur spelar man att man är nedbruten det vet ja inte 

ens, sådär äkta liksom. Dom har ihjäl folk asså kan man säga psykiskt (Patient 3). 

Det finns behov av samhörighet och få utrymme att dela med sig av sina upplevelser. Trots 

att vårdtider på kliniker är långvariga så upplever patienter att sjuksköterskor inte känner 

dem. Det finns hinder mellan dem och personalen som gör att det inte går att kommunicera 

på samma nivå. Hindren består av dåligt bemötande, bestraffningar och medicintvång, vilket 

ökar klyftan mellan patienter och sjuksköterskor. Det framkom svårigheter att öppna sig om 

åsikter runt medicinen eftersom känslan alltid finns att sjuksköterskor när helst kan vända 

ryggen till och utsätta en för kränkande handlingar.  

det finns liksom inge, ja tycker inte att det finns nån behandling direkt utan det e vi mot dom 

precis som på fängelset… (Patient 1). 

Patienter upplever att de inte får någonting i gengäld när de försöker vara medgörliga och gör 

avkall på begär. Det är löften om friförmåner som inte efterlevs trots att patienter anser att 

det följer de villkor som finns. Tillvaron fylls med besked om att ge sig till tåls och invänta 

beslut. Tid går åt till att vänta på läkare, medicin och på att biverkningar ska avta, vilket 

genererar i irritation och vanmakt.  

När en diskussion utbryter mellan en sjuksköterska och en patient som uttrycker sin 

frustration ansluter det alltid fler personal till situationen vilket medför att patienten inte har 

något annat val än att ta de mediciner som sjuksköterskan önskar. Patienter uttrycker 

maktlöshet över att inte kunna göra någonting, då det skulle resultera i ytterligare 

konsekvenser. 

Om man inte vill äta medicinen så blir man tvingad att äta, eller får spruta istället, och så de 

blir bältessäng och såna saker (Patient 2). 
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I relation till utanförskap värdesätts relationen med medpatienter som ses som vänner att 

dela erfarenheter med, söka kraft och stöttning hos, eller bara umgås med. Patienter har dock 

inte tillåtelse att umgås i avskildhet med varandra utan personal närvarande. Det är 

påfrestande att hela tiden tänka på sitt uppträdande och agerande då upplevelsen är att hela 

tiden bli kontrollerad och värderad av personal som dokumenterar allt de ser. Det är lätt att 

få en stämpel på sig som en person som inte är medgörlig och samarbetar om det står i 

journalen att det finns en ovilja att ta medicin.  

Patienter påtalar att det kan finnas en vinst med att observeras av personal om det finns 

önskemål att få vara utan medicin för att se om måendet förändras. Patienter som framfört 

önskemål av ovan slag har dock blivit nekade av läkare och har inte heller fått gehör från 

sjuksköterskor. Patienter har provat olika sorters neuroleptika i samband med byte av läkare 

och de har svårt att se en logisk förklaring varför: 

Sen jag varit här de har varit fem läkare, alla har sin åsikt om vilka mediciner man ska ha. 

De blir dålig om man byter läkare dom har alla olika metoder att använda (Patient 2). 

7.2.3 Att bestraffas 

Tvångsmedicinering innebär en kränkning av integritet och en inskränkning i rätten till 

självbestämmande. Trots detta finns uppfattning om att det kan vara nödvändigt med 

påtryckningar utifrån när en person inte har förmåga eller insikt att på egen hand fatta beslut 

om att börja ta mediciner. 

Tar ja inte min medicin ja då hamnar ja på isoleringen och ska man hamna på isoleringen 

då kanske man börjar bråka får man spännbälte så där… på ett sätt kan man säga såhär att 

hade inte ja fått tvångsmedicinering då hade jag aldrig tagit min medicin själv å då hade ja 

absolut blivit sjukare… man måste helt enkelt ta den, även fast det är med tvång… i början 

vägrade man ju inse då va man ju så pass sjuk satt man förstod ju inte det själv, nu har man 

ju blivit mycket friskare  satt de e liksom…man ser det på ett annat sätt (Patient 1). 

Att medicineras med neuroleptika är förenat med tvång och upplevelsen är att tvånget är 

fortskridande så länge vården pågår. Tvånget att ta mediciner betraktas som permanent och 

inte enbart när de gäller tvångsåtgärder i formell lagtext.  

…det finns ingenting som gör att man kan kringgå den här lagen om att man måste 

medicineras (Patient 5). 

Patienter som har provat att neka neuroleptika tillrättavisas med vedergällning genom att bli 

av med friförmåner och ibland förflyttas till en avdelning med högre säkerhetsklass där de får 

ta emot tvångsinjektion. De upplever sig bestraffade, även när det inte vill ta mediciner på 

grund av besvärliga biverkningar. Om det visar sig att sjuksköterskor inte lyckas motivera 

patienter till att ta medicinen ställs ultimatum som patienter likställer med utpressning. 

Patienter erfarade hotelser om att permissioner skulle kunna dras tillbaka och frigångar 

begränsas. Om patienten vidhåller sin åsikt kan det också resultera i tvångsmedicinering.  
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…när jag kom andra gången så vägrade jag och ta medicin. Och då brottade dom ner mig på 

golvet och drog ner byxorna och gav mig i skinkan en depotinjektion och då la dom mig i 

spännbälte. Och så sa ja nu kan ni väl släppa upp mig för ja bråkade bara för att ja inte ville 

ha spruta och nu har jag ju fått den... och så gick dom ut och så kom dom tillbaka, så jag låg 

inte i spännbälte mer än 10 minuter så släppte dom upp mig för dom insåg ju att det var väl 

rätt då, jag hade ju inget ont gjort jag hade bara nekat å ta medicin (Patient 4). 

Patienter upplever att sjuksköterskor saknar förståelse och brister i empati för hur det är att 

leva med vanföreställningar och biverkningar från neuroleptikapreparat. Patienter upplever 

brist på stödjande insatser och efterfrågar konstruktiva förslag på vad som kan hjälpa dem. 

Istället för att samarbeta är känslan att sjuksköterskor mer ägnar sig åt att bestraffa.  

Patienter upplever besvikelse över hur liten effekt vissa preparat har på hälsan som helhet, 

vilket genererar i en ovilja att börja om med ett annat läkemedel med risk att bli sviken av 

lovord att det kommer att fungera. En överlevnadsinstinkt framkom och istället för att 

fördjupa sig i tankar på att ta mediciner som inte har tillräckligt god effekt så hanteras det 

genom att använda förnekelse som försvarsmekanism. Genom att avskärma sig från svårmod 

och negativa tankar är det lättare att mentalt distansera sig från det faktum att vara 

behandlad med neuroleptika även om medicinen inte försvinner ur kroppen. 

Ja gråter inombords hela tiden men de visar ja inte… Så ja kan inte säga nån viss speciell 

episod liksom utan man känner sig kränkt hela tiden men ja försöker hålla god min… va har 

ja för alternativ, ge upp asså det går ju inte, går inte finns inte en sån lösning asså (Patient 

3). 

Patienter uttrycker en saknad efter påfyllning av energi och mental återhämtning då 

upplevelsen är att neuroleptika inte enbart dämpar psykossymtom utan även gör en tröttare 

och seg i tanken. Upplevelsen är att känslomässigt bedövas och förmågan att känna av 

vanliga stämningslägen försvinner. Det tar av den positiva energin, dock uttrycker patienter 

att man inte får visa sig besegrad av medicinen. 

7.3 Att ingå i ett vårdsammanhang 

I denna kategori framträder två subkategorier ”Att söka trygghet hos andra” samt ”Att 

utelämnas” vilka beskriver patienters önskan om att ingå i ett sammanhang. 

7.3.1 Att söka trygghet hos andra 

Att vårdas inom den slutna rättspsykiatrin innebär ofta en lång vårdtid, helt eller delvis 

avskärmad från samhället. Att skapa trygga och närande relationer utanför vårdinrättningen 

kan vara svårt vilket medför att relationer innanför blir viktiga. Att bli tagen på allvar och 

känna stöd av personal upplevde patienter vara positivt för att kunna reparera och bygga upp 

sig själva. Att skoja med personal och prata om lättsamma saker är något som värdesätts. Det 
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största stödet återfinns patienter emellan. Att inte tillåtas vistas på medpatienters rum 

skapar en tomhet och saknad då det annars ger möjlighet att öppna sig och dela erfarenheter. 

Annars i korridoren, det blir ju aldrig, alltid är det ju nån personal som lyssnar på en å man 

kan ju inte bara öppna sig på en minut. A men nu finns ingen personal nu kan jag säga det 

här, de e ju inte så liksom, de e ju som man sitter å pratar som allt kommer fram liksom, 

man tipsar varandra om hur man kan göra (Patient 3).  

Att sträva mot samma mål är en förutsättning för att komma vidare. Det upplevdes 

frustrerande att inte komma fram till en neuroleptikabehandling som fungerar, då 

psykossymtom blir alltför påtagliga för att hantera på egen hand. Att känna sig delaktig och 

involverad i beslut värdesätts för att orka kämpa vidare. 

De sa att jag får välja, spruta eller tablett. Så då sa ja tablett. Då sa dom men kommer du ta 

tabletter eller kommer du bara strula, ja sa jag ska tabletterna. Då från den tid jag tog 

tabletterna, då tappade jag tvångtänkandet, att ja bara tänkte på att städa och manisk och 

så börjar jag varje minut ja tvätta händerna att ja känner mig smutsig vill duscha varje 

minut…Då fortsatte ja med tabletterna (Patient 2). 

Patienter har erfarenheter av att ta del av omgivningens uppfattningar om mående och 

bieffekter av läkemedel. Medpatienter iakttar och reagerar när en patient med mediciner blir 

försämrad och påtalar sina iakttagelser för personal som kan agera. Bemötande upplevs spela 

roll och det finns positiva erfarenheter av personal som tar sig tid och kan identifiera och 

agera på förändringar i beteende och mående.  

7.3.2 Att utelämnas 

Det kan vara svårt att skapa ett samarbete med personal då det finns upplevelser av att stå 

utanför sin egen medicinska behandling. Erfarenheter av att personal inte tar medicin 

relaterde frågor vidare till ronden underminerar viljan att samarbeta. Att inte få vara delaktig 

och välja neuroleptika medför motstånd och upplevelser av att den medicinska behandlingen 

till största del är tvångsåtgärder. Effekten av att tvångsmedicineras och stå utanför sin egen 

behandling förstärker fientligheten och patienter med drogproblematik triggas till att 

självmedicinera. Missnöje kring den medicinska behandlingen kan vara svårt att förmedla då 

patienter upplever en osäkerhet inför att protestera. 

Jag vill inte slåss och bråka för då…får jag en injektion där istället så det är ur askan i elden. 

Så jag tar, men jag protesterar varje gång (Patient 4). 

Det framkom positiva erfarenheter av att vara med och förklara upplevelser av att 

medicineras och att få respons när en medicin ej har önskad effekt. Dock är bilden av vården 

generellt dålig och det finns önskan om mer samarbete och dialog mellan patienter och 

personal relaterat till upplevelsen av att utelämnas när det kommer till den medicinska 

behandlingen. Patienter upplever att personal har ett inkonsekvent förhållningssätt, vissa 

kan vara mer öppna och hjälpsamma medan andra har en avvisande attityd. Det framkom 
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behov av att få själslig vård. Personal som är mer öppna och bjuder in, är dem som patienter 

vänder sig till för att få känslomässig hjälp. Patienter hade erfarenheter att mötas av misstro 

och oförståelse vilket förstärkte känslan av utanförskap.  

…min andlighet ser ni som psykisk störning å sjukdom satt, å ja e väldigt andlig av mig satt 

ja menar de blir ju då att ja e sjuk bara för ja e så aa… ja prata med xx min kontaktperson då 

sa han ”glöm inte va du e nånstans” säger han till mig, åå va,” ja glöm inte va du e 

nånstans”…okej, så sen har ja inte pratat med honom mera... Så ja försöker prata me 

personalen men det går inte heller (Patient 3).  

Att behöva stå på en neuroleptikabehandling som inte ger önskad effekt utan mer bieffekter 

är påfrestande och erfarenheten är att behöva vänta länge innan personal reagerar och gör 

något åt saken. Dock finns en rädsla över att vara utelämnad till en vård där livsviktiga och 

avgörande beslut ligger i någon annans händer. Patienter har förslag på åtgärder om vad som 

skulle hjälpa dem. 

Å är det verkligen nödvändigt att äta så här mycket mediciner, så det…kanske går bättre 

med att sätta sig ner och ha ett samtal extra om hur man mår och allting... Än å ge en bara 

en massa tabletter liksom för de ja tycker det inte är nån bra lösning… kan man testa andra 

utvägar än mediciner så tycker ja att man då ska man få göra det, i första hand å se, å går 

det inte så går det inte, går det så går det a det e ju bara jättebra (Patient 1). 

7.4 Att slitas mellan hopp och förtvivlan 

Kategorin att slitas mellan hopp och förtvivlan handlar om å ena sidan leva i en oviss tillvaro, 

där man har svårt att förstå det som händer och å andra sidan, trots ovissheten, känna 

förtröstan över att livet ska förändras i positiv riktning. Kategorin innehåller två 

subkategorier ”Att ha förströstan” samt ”Att leva i ovisshet”. 

7.4.1 Att ha förtröstan 

Patienter ser sig inte som farliga personer och inte heller som änglar utan som människor i 

behov av hjälp och det finns en förströstan om att finna det stöd som krävs för att komma 

vidare, antingen med personalens hjälp eller på egen hand. När patienter upplever att de har 

hälsa och är i balans finns en önskan om att jobba sig bort från medicinerna. Det finns trots 

allt en tilltro till läkaren och en förhoppning om att finna rätt läkemedelsbehandling. 

Patienter påtalar positiva erfarenheter av att personal finns närvarande som stöttar och 

påminner om att de ej är dåliga under perioder då det känns tungt.  

…enda gången ja har fått terapi de e när ja har tagit droger å tänkt själv å skrivit å lyssnat 

på musik å utveckla mig själv, de e enda terapiformen för det finns inga terapiformer här… 

man får reparera sig själv... (Patient 3). 
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Erfarenheter av att få lov att reparera sig själv med olika metoder, som självmedicinering för 

att kunna reflektera och utveckla sig själv, inger också förtröstan och tillit till livet. 

7.4.2 Att leva i ovisshet 

Det kan vara svårt att veta hur personal ställer sig i vissa frågor. Ena stunden håller de med 

patienter för att i nästa stund byta riktning och hålla med läkaren, vilket skapar känslor av 

frustration och osäkerhet. Sjuksköterskor svarar inte gärna på medicinska frågor utan 

hänvisar till läkaren med förklaringen att de ej är beslutsfattare. Dock finns vetskapen hos 

patienter att läkaren rådfrågar sjuksköterskor i medicinfrågor. Att befinna sig under sluten 

rättspsykiatrisk vård innebär för patienter att inte veta exakt när vården tar slut. Att ha för 

lite frihet och att vården upplevs som en stoppkloss, utgör ett hinder för att kunna leva ett 

fullständig liv. Tiden går åt till att vänta in beslut och känslan av att vara bortglömd och inte 

räknas förstärks när ronder kan skjutas upp flera veckor.  

Nej utan…nu är det som jag väntar bara på min medicin så enkelt är det men jag menar 

funkar inte den medicinen då vet i sjutton va man ska, då finns det inga utvägar mer sen. Så 

får vi se nu vad läkaren säger imorgon när han kommer hit (Patient 1). 

Det kan vara svårt att påverka medicinska beslut när läkaren väl har bestämt sig och 

patienter upplever att det näst intill är omöjligt att ta sig ur vården, vilket skapar känslor av 

hopplöshet inför en oviss framtid. 

 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT 

ADMINISTRERA NEUROLEPTIKA 

7.5 Att se vad som behöver göras 

När patientens egna resurser brister är det sjuksköterskan som ansvarar över planering och 

genomförande av omvårdnadsinsatser för och runt patienten. Även om sjuksköterskor har 

det yttersta omvårdnadsanvaret åligger det också ett ansvar att vara delaktig och ha 

kännedom om den medicinska planering som läkaren ansvarar för. Under denna kategori 

redovisas två subkategorier som benämns ”Att fokusera på sin uppgift” och ”Att bry sig om” 

som båda lyfter fram två aspekter av sjuksköterskans kliniska blick. 

7.5.1 Att fokusera på sin uppgift 

Sjuksköterskorna framhöll att det krävs iakttagelser av patienters hälsotillstånd för att kunna 

göra bedömningar. Med hjälp av observationer får sjuksköterskor uppfattning om patientens 

kliniska bild och med hjälp av fysiologiska undersökningar får de en samlad bild av 

patientens status, såväl innan läkemedlet satts in som då det givits. Under 
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läkemedelsadministrering observeras patienters agerande och beteende under 

läkemedelsintaget. Förändringar i patienters mående eller att sjuksköterskor hittar tabletter, 

skapar misstankar om oföljsamhet i läkemedelsbehandlingen. Denna följs upp med 

koncentrationsprover om indicier och samband pekar mot det.  

…oftast kan vi märka det i mående just på den patienten att han va väldigt beroende utav 

den där [medicinen] för utan så vart han väldigt nere… svart i blicken å ville inte svara på 

tilltal... (Sjuksköterska 4). 

När sjuksköterskor blir uppgiftsorienterade innebär det att de är fokuserade på att hitta 

lösningar på problem, dels att se kliniska avvikelser men också ta notis om enskilda 

patienters upplevelser av sin neuroleptika. Upplevelsen hos sjuksköterskor var att patienter 

befinner sig i en tillräckligt svår situation som det är varför en viktig komponent i 

yrkesutövandet är att föra patientens talan och lyfta problem med till exempel biverkningar. 

Sjuksköterskor tar sig tid att förstå vad patienters problem och önskningar är, så att 

meddelanden eller information framförs på ett korrekt och riktigt sätt utan att något 

förvrängs eller misstolkas. 

7.5.2 Att bry sig om 

Sjuksköterskor uttryckte att de gör saker för patienter för att de bryr sig om dem och vill visa 

omtänksamhet i utsatta situationer. Genom att småprata om diverse lätta samtalsämnen 

under injektionsgivning och hämta en kudde att lägga under huvudet visas omsorg. För att 

värna om integriteten tänds upptagetskylten till behandlingsrummet.  

Att observera patienter finns med under varje arbetspass, varför förmågan att lägga märke 

till förändringar i stämningsläge är skärpt. Det finns en djupare anknytning med patienter, 

en strävan efter att veta vem människan bakom patienten är. Att bry sig om patienters 

mående är centralt, främst när det visar sig att patienten ”mixtrat” eller ”trollat” med 

neuroleptikatabletter. Det kan stå för att någonting inte står rätt till och sjuksköterskor 

reagerar och handlar utifrån situationen och patientens stämningsläge. De uttrycker en vilja 

att hjälpa patienten i den mån det går, men lägger vikt vid att respektera integriteten.  

…att man kanske frågar patienten hur, hur läget är liksom om det känns lite såhär känsligt 

så kanske man tar det senare eller att man ber någon kontaktperson gör det, eller så kan 

man fråga direkt liksom sådär (Sjuksköterska 2).  

Sjuksköterskor uttrycker en vilja att finnas tillhands eftersom vården bedrivs med tvång och 

vill vara tillgängliga för att hjälpa när det efterfrågas. Tid och energi läggs på att motivera 

patienter att ta sina läkemedel, varpå det utvecklas en lyhördhet för önskemål som bidrar till 

förståelse för vad varje patient är i behov av. Denna omsorg sågs också som ett sätt att skydda 

patienterna från felaktig information de annars inhämtar på egen hand via internet eller i 

FASS. 
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7.6 Att balansera mellan plikt och förnuft 

I den här kategorin presenteras erfarenheter av att möta patienters behov och samtidigt 

också försöka förhålla sig till rådande lagar och övriga yrkeskategorier. I kategorin 

presenteras två subkategorier som benämns ”Att söka patientens perspektiv” och ”Budbärare 

och utförare” som speglar sjuksköterskors komplexa yrkesfunktion. 

7.6.1 Att söka patientens perspektiv 

Huruvida patienter ges möjlighet till medbestämmande är beroende på sjuksköterskors 

bedömning av psykisk status och hur trygg denne är med patienters närvaro. För att vara 

säker i en sådan bedömning finns behov av att ha kännedom om enskilda patienter vilket är 

tidskrävande. Bedömningsfasen går ut på att observera, läsa av kroppsspråk och känna av 

signaler för att få uppfattning om patienters agenda och allmänna funktionsnivå. Det finns en 

önskan om att tillmötesgå patienter så långt det är möjligt, dock eftersträvas det att 

vårdrelationen präglas av trygghet och samspel för att inte utsätta sig själv, sitt yrkesansvar, 

patienten eller andra för säkerhetsrisker.  

När jag anser att en patient är så pass me… att dom uttrycker och visar intresse för att ta del 

av sin medicinering… så har jag faktiskt erbjudit patienten att själv va me och dela sin egen 

dosett när dom ska på permission, tittat på hur det fungerar, vilka läkemedel är det, oftast 

är dom väldigt kunniga om sina läkemedel redan innan…man ska gör mer när man ser att 

det fungerar, ja vill ju inte släppa in nån å dela som kanske stoppar i sig halva dosen, utan 

det där är ju en avvägning å se va dom klarar av… (Sjuksköterska 4). 

Sjuksköterskor skildrar vikten av att ta till sig patienters uppfattning om sitt 

neuroleptikapreparat. Behov finns av att sätta sig ner och samtala om vad som gör att 

patienter inte vill ta sin medicin och ibland handlar det om att vara mer rak och påtala 

patientens faktiska behov av att ta medicin. Sjuksköterskor uttrycker att det viktigaste inte är 

att patienter tar sina mediciner, utan att patienter förstår anledningen till att denne ska ta 

dem. Upplevelsen är att det tar tid för vissa patienter att få insikt i sin problematik. I och med 

långa vårdtider ses en möjlighet att vänta in patienter och anpassa information beroende på 

vilken insikt och självkännedom patienten äger. 

7.6.2 Att vara budbärare och utförare  

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att gå emot och/eller påverka läkarbeslut som gäller 

ordinationer rörande tvångsinjektion, även om besluten emellanåt upplevs felaktiga. 

Förutom att sjuksköterskors uppgift är att utfärda tvångsinjektioner är det inte heller 

ovanligt att sjuksköterskor också är de som informerar patienter om beslut, trots att 

sjuksköterskor inte alltid står bakom läkares ställningstagande. Sådana situationer beskrevs 

känslomässigt mödosamma och psykiskt påfrestande, speciellt när patienter är 

verklighetsförankrade och för fram realistiska argument i samtal. 
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…då känner man ju litegrann som… ja men typ man får en order och ska verkställa den, inte 

behöva tänka själv. Mina tankar säger, det här känns inte bra å så ska jag göra nånting.. å 

de kan ju bli lite frustrerande…att…nu har jag gjort nånting som egentligen inte jag känner 

liksom de känns inte bra å ha gjort de här (Sjuksköterska 6). 

Sjuksköterskor har för avsikt att i god tid förbereda patienter på vad som är beslutat och vad 

som kommer att hända. Snabba beslut om injektion från läkare genererar i tidspress och 

vånda över att inte kunna hörsamma egna principer och värderingar om att ge patienter 

information och utrymme till förberedelse.  

Inte sällan önskar patienter komma i kontakt med läkare som ansvarar över beslut om 

medicinering, ibland på grund av en misstro över att informationen som sjuksköterskor 

förmedlar inte stämmer. Det framkom att sjuksköterskor arbetar med patienter via 

kontaktmannaskap som innebär ett ansvar för patienters omvårdnad. De framför 

information om förändringar och justeringar i läkemedelsordinationer samt gör 

bedömningar av huruvida patienter behöver vid behovsläkemedel. Kontaktmän utför också 

samtal av känsloladdad karaktär. Att framföra tungsinta besked kräver förmåga att hantera 

patienters reaktioner som inte alltid är positiva.  

…en patient som blev mer och mer psykotisk… Ja kom och arbetade natt och…jag frågade då 

sjuksköterskan som överlämnade honom om han erbjudit patienten någon vid 

behovsmedicin… för det kändes ju som att tillfället krävde nån form av broms. De hade man 

inte gjort, då så jag själv är kontaktperson åt patienten så ja inledde väl kvällspasset med att 

förklara för honom att jag hör hur de har vart under dagen och jag tycker det verkar som att 

du kan behöva en injektion. De togs inte emot särskilt bra… (Sjuksköterska 5). 

7.7 Att konstruera ett vårdrum 

Att skapa en trygg och säker miljö för sig själv, sina kollegor och patienter ses som en 

förutsättning för att patienter ska få möjlighet att acceptera sin situation. I denna kategori 

presenteras subkategorierna ”Att behöva göra det som krävs”, ”Att agera på rutin” samt ” Att 

skapa en dynamisk säkerhet” som beskriver sjuksköterskans moraliska ansvar och 

organisatoriska förmåga. 

7.7.1 Att behöva göra det som krävs  

Att läsa av, när det finns risk för hot och våldssituationer, anses avgörande för att få ett så 

positivt förlopp som möjligt och bidrar därmed till att konstruera vårdrummet. Sjuksköterkor 

uttrycker att magkänslan kan vara missvisande och signaler från patienten uppfattas 

felaktigt, varpå denne istället för att lugnas, triggas av sjuksköterskans förhållningssätt. 

Situationer som urartar skapar känslor av frustration och olust över att behöva tvinga någon. 

Sjuköterskor uttryckte att när det inte går att nå patienter på något sätt blir medicinen ett 

hjälpmedel och ett nödvändigt ont.  
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… de handlar inte om ett straff eller de handlar inte om att lura nån…utan de handlar bara 

om att det här är vad den här personen behöver allra mest just nu, och då får man lov att 

göra de som krävs (Sjuksköterska 5). 

Sjuksköterskor upplevde det vara slitsamt och påfrestande att efteråt höra patienten påtala 

besvär med biverkningar efter neuroleptika injektion. Att ha utfört en kränkande handling, 

tynger samvetet. Att tänka på positiva följder av handlingen erfarades emellertid överväga 

det negativa. 

Sjuksköterskor tyckte att det är lättare att erbjuda läkemedel i tablettform än i en spruta då 

uppfattningen är att det är mindre kränkande och inte ger samma anspänning i relation till 

att komma med en tablett. Att behöva göra det som krävs genererar i att sjuksköterskor 

ibland upplever arbetet tungt och känslomässigt påfrestande. 

7.7.2 Att agera på rutin 

 
Arbetet med läkemedelshantering- och administrering blir av rutinmässig karaktär, en 

punktinsats utan reflektion.  

Här är de inte bara de att man vårdar dem mot deras vilja utan man ger dem dessutom 

mediciner och kanske skyfflar i dem för två veckor åt gången och inte ens reflekterar…de går 

ju dagar man inte ens reflekterar över de heller för att de blir vardag på något sätt… Så är 

de ju, man blir ju lite fartblind... (Sjuksköterska 3).  

Sjuksköterskor upplevde att de ofta utför arbetsuppgifter på rutin vilket ger otydlighet som 

skapar onödig frustration hos patienter. Vardagen bidrar således till att vårdrummet inte 

alltid formas optimalt. Eftersom relationen har betydelse för tillit, tilltro och allians fokuserar 

sjuksköterskor på att lära känna patienten samt identifiera resurser och hinder och bedöma 

behov av medicinering. 

7.7.3 Att skapa en dynamisk säkerhet 

Sjuksköterskors erfarenheter är att en homogen arbetsgrupp som strävar mot samma mål är 

en förutsättning för vårdrummet. Det finns en trygghet i att kunna spegla tvångsincidenter 

som haft en känslomässig negativ inverkan.  

Jag pratar med mina kollegor, det är a och o här…att otroligt mycke man pratar med 

varann om allting som rör alltså patienten å hade man inte gjort de hade de inte fungera för 

fem öre (Sjuksköterska 4). 

För att vården ska bli patientsäker är rapporten kollegor emellan av vikt för att få 

information om ordinationer, preparat och om någon patient bör observeras extra. Noteras 

det att patienten inte tagit sin medicin så diskuteras det med kollegor för att höra om de 

observerat något liknande för att inte dra förhastade slutsatser. Sjuksköterskor erfar att ett 
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auktoritärt förhållningssätt bidrar till hotfulla situationer. Omvänt kan ett gott bemötande 

skapa mindre hot och därmed bidra till en ökad säkerhet. 

…skillnaden mellan alltså en tvångsåtgärd och inte en tvångsåtgärd, den e ganska 

egentligen hårfin… har du ett bra bemötande i samband med en injektion som patienten inte 

vill ha, då blir tvånget mindre å då upplevs de inte me tvång även fast de är en tvångsåtgärd 

(Sjuksköterska 6). 

Sjuksköterskor ser fördelar med långa vårdtider då det ger möjlighet att lära känna patienter. 

Det gör det lättare att närma sig patienten på ett icke-invaderande sätt och att i 

motivationsarbete belysa och trycka på argument som speglar det patienten värdesätter för 

att få dem behandlingsmotiverade.  

Vi brukar ofta prata om vikten av vården å dess innehåll, å att läkemedlena många gånger 

kan hjälpa till att få struktur… Då brukar vi motivera dom med medicin för att kunna få 

lugn och ro kanske för en patient, att bryta nått tvång hos en annan patient, att inte va 

aggressiv hos en annan, för att man ska komma åt dom här resurserna som man behöver… 

(Sjuksköterska 4).  

Samtidigt som sjuksköterskor undviker att kränka patienterna finns det en strävan efter att 

bevara ramar och struktur på en avdelning. Sjuksköterskor ansåg att vara konsekvent 

relaterar till att vara en att lita på och att hålla löften är av vikt för att inte utsätta patienter 

för svek.  

Man ska göra ett bra jobb… i både med och motgångar, man kan inte bara vara shyssta 

killen och man ska inte bara vara den elaka killen heller…man ska stå för nånting, så här ser 

det ut och även om patienterna inte förstår så kommer det se ut såhär ändå och vi ska 

försöka fixa det här på ett bra sätt (Sjuksköterska 1). 

Om en patient inte tar sina läkemedel och är ärlig med det, finns möjligheten att göra en 

adekvat bedömning huruvida patienten fungerar utan medicin. Sjuksköterskor värdesätter 

patienters ärlighet vilket ger möjlighet till att observera ett eventuellt återinsjuknande i  

psykosjukdom och då finnas till hands. En tillåtande atmosfär upplevdes bidra till att 

patienter  berättar om känsligare biverkningar som impotens och libido. 

7.8 Att balansera maktförhållanden 

Trots behandlingstvång framkom det att sjuksköterskor gör sitt yttersta för att reducera 

upplevelser av maktlöshet hos patienter. Under kategorin framträdde två subkategorier ”Att 

inneha makt” och ”Att ha makt över” vilka speglar olika sätt att dra nytta av sin position. 
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7.8.1 Att inneha makt  

Sjuksköterskor inviterade till delaktighet för att minska patienters upplevelser av rådande 

maktförhållande.  

… Jag tror ju det har en stor inverkan om patienten känner sig delaktig… Dom pratar ju om 

compliance, varför jag äter dom här och vad får det för konsekvenser om jag inte gör det å 

va faktiskt va mycke bra…det leder till. Att man kan fungera, man kan ha ett vanligt liv, man 

kan arbeta, man kanske kan skaffa familj helt plötsligt för att man har balans i sinne och 

kropp… (Sjuksköterska 4). 

Behandlingsalliansen upplevdes av sjuksköterskor stärkas när beslut om att fortsätta 

neuroleptikabehandling kommer från patienten och inte är uttalat påtvingad. Sjuksköterskor 

uttalade att de har makt till att motivera och bjuda in till reflektion. Att uppmuntra patienters 

nyfikenhet om att få lära sig mer, är ett sätt att få med patienter i vård och behandling. 

Men då hade vi en sån här återkopplande diskussionen av att ”Du vet ju hur de har varit när 

du inte haft neuroleptika eller när du haft en inte bra, fungerande neuroleptika, och du har 

absolut alldeles rätt att en biverkan på den här medicinen är viktuppgång, och kraftig 

viktuppgång också. Men du behöver medicinen och då får man motverka viktuppgången på 

annat sätt.” Och de gav faktiskt de resultatet… Det var han själv som gjorde arbetet. De är ju 

verkligen egenvård att själv ta ansvar för, eftersom att jag har den här medicinen och går 

upp i vikt jag måste själv göra någonting och han gjorde de. Och han såg resultatet de tror 

jag var jätteviktigt också (Sjuksköterska 5). 

Delaktighet bedömdes vara en viktig komponent i att balansera maktförhållandet gentemot 

patienter. Att erbjuda möjlighet att vid injektionsgivning välja insticksställe, om en speciell 

tidpunkt föredras eller om patienten föredrar att någon annan ger den, ses som ett sätt att 

göra tvånget och kränkningen mindre påtaglig. Likaså att så långt det är möjligt skapa 

flexibilitet kring administreringsform och preparat.  

Om patienter är lugn och saklig om att inte ta injektion, upplevde sjuksköterskor att det 

kändes fel att utnyttja sin maktposition och fokus läggs på att mötas halvvägs för att lösa 

situationen. Det upplevdes svårt att få en allians om patienter inte medverkar, brister i 

mognad eller har svårt motta information på grund av sjukdomsinsikt och mående. 

Förhoppningen hos sjuksköterskor var att få patienter att se sina resurser och ge dem 

möjlighet att ta tillvara på dem för att få en förändring till stånd. 

Jag är för att patientens vinst är ju allas vinst, tycker jag. De är ju dom som ska vinna och de 

gör dom ju när de mår bra eller när…förloppet kan bli så positivt som möjligt… 

(Sjuksköterska 5). 

Vikten av att tillåta patienter att göra val själva utifrån den lilla makt de kan tillåtas få ha 

poängterades av sjuksköterskor. Att ta sig tid och dela upplevelser av vad respektive känner 

efter tvångssituationer är av betydelse för att förklara varför sjuksköterskor handlar på ett 



29 

visst sätt. Det är också viktigt att patienter får information om varför det togs beslut om 

tvångsmedicinering.  

7.8.2 Att ta makt över 

Sjuksköterskor hade två definitioner av tvångsmedicinering, en benämns som officiell 

tvångsmedicinering där personal med fysisk styrka håller i patienten och mot dennes 

uppenbara vilja ger en injektion. Den andra är när patienten uttalar att den inte vill ta någon 

medicin men tar den ändå efter övertalning. I sådana lägen undveks tvångsmedicinering 

genom att andra metoder tillämpas för att patienten ska bli följsam. Det kan vara att 

patienten inte tillåts lämna sitt rum,  får åka på permission eller hindras att lämna 

avdelningen.  

Det kan ju vara att man har haft den här bataljen eller den här verbala matchen med å ha 

sagt att, den här ska du ha. Om man inte säger det nästa dag och bara levererar den och 

säger att; här är din morgonmedicin så är det fortfarande ett tvång men det är inte uttalat 

på samma sätt (Sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskor kontrollerar att patienten sväljer sina läkemedel genom att övervaka 

medicinintag. När patienter ger uttryck för att inte vilja ta emot medicinen försöker 

sjuksköterskor övertala. Om det vid läkemedelsutdelning finns risk att sjuksköterskor 

hamnar i en konfliktsituation med patienter eller att läkemedel spottas ut trots övervakning 

och motiverande åtgärder kan det beslutas att patienter ordineras neuroleptika i 

injektionsform. Uppfattningen sjuksköterskor har är att neuroleptika oftast ges per injektion 

och i depotform för att säkerställa följsamhet i behandling.  

…det flesta av våra patienter här har en grad av paranoia med att man misstror hela 

sjukvårdsapparaten i och med att vi utgår från tvånget många gånger. Vi säger indirekt, du 

ska vara här, du får inte göra de, du får inte göra de och du ska dessutom ha medicin som 

ger trötta tankar och massa bortfall av funktioner så det är inte så jävla konstigt att de inte 

tycker det är nån bra överenskommelse (Sjuksköterska 3). 

Inställningen att patienter är underställda personal kan göra det svårt att balansera 

maktförhållandena. Att ha makt innebär att kontrollera, hindra och bestämma över patienter 

och anses vara nödvändigt för att upprätthålla struktur och ha överblick över vad som faller 

inom ramarna för acceptabelt beteende. Det som faller utanför det godtagbara, tillrättavisas 

genom att sjuksköterskor förstärker sin maktposition. 

De här kommer att hända och det finns två sätt, det finns ett svårt ett lätt och jag, vi 

uppskattar ifall vi kör på det lätta sättet, det e väl den inställningen man brukar ha 

(Sjuksköterska 1). 

Sjuksköterskor upplevde att tvångsmedicinera en patient medför emotionella anspänningar 

och en medvetenhet att man går in i en auktoritär position och använder den makt som finns 

när patienten är som mest sårbar. Sjuksköterskor försöker då tänka rationellt och mentalt 
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försöka bemästra situationen även om känslan är att utföra övergrepp. Sjuksköterskor 

menade att det kräver kraftansamling eftersom det går emot allt vad 

sjuksköterskeprofessionen står för. 

7.9 Vården är motsägelsefull 

Kategorin  belyser sjuksköterskors förmåga att förhålla sig till rådande hierarki och samtidigt 

möta patienters behov och presenteras i subkategorierna ”Att kombinera omvårdnaden med 

behandlingstvånget” samt ”Att våga möta, ge och ta”. 

7.9.1 Att kombinera omvårdnaden med behandlingstvånget 

Sjuksköterskor upplever att det råder hierarkisk ordning där lite utrymme ges för andra 

åsikter än läkares och sjuksköterskor får anpassa sig. Att skapa utrymme för patienters 

åsikter och föra det vidare till läkaren blir då en utmaning.  

Men det kan ju förekomma att det är en överenskommelse som patientansvarig läkare 

ställer att, innan vi ska börja prata om nå permissioner så är det depotneuroleptika som 

gäller… Men vi har ju ett samhällsskydd på den här avdelningen… (Sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskor ansvarar för att informera läkare om vad som sker på avdelningen. Läkaren 

är den som beslutar om insättning/utsättning, justering och förändring och sjuksköterskan 

fungerar som länk mellan patient och läkare varför det sågs vara av vikt att ha en fungerande 

relation med dem båda. Sjuksköterskor ansåg att de krävs ett fungerande samarbete med 

läkare som tar ansvar för medicinska frågor vilket uppfattades som bristande. 

7.9.2 Att våga möta, ge och ta 

Sjuksköterskor såg det som ett friskhetstecken när patienter uttalar att de behöver sin 

medicin. Det var då lättare att våga ha tilltro till dessa, än de patienter som sjuksköterskor 

instinktivt känner behov av att kontrollera och övervaka. Samtidigt  kan de förstå patientens 

misstänksamhet, trots att det själva blir misstrodda i samband med 

läkemedelsadministrering. 

…det e ju allt ifrån att det är gift, det är farligt, till att dom inte vill. ”Ni ska inte bestämma 

över mig”, eh är obstinat: ”Jag ska inte ha nån jäkla medicin överhuvudtaget”, eller att dom 

har hakat upp sig på något visst preparat. De kan ju ha läst om någonting… att det ska va 

någonting som ska vara farligt... Eller via deras sjukdom, eller…att dom bara är lite 

obstinata att enda möjligheten dom har att säga till om nått på nått sätt när dom är intagna 

här, det är ju att säga nej till sina mediciner… (Sjuksköterska 1).  

När patienter upplever biverkningar som påtalas vara så frustrerande att de inte står ut ställs 

sjuksköterskan för ett etiskt dilemma. Det framkom erfarenheter av att ta ställning om 

biverkningarna hämmar patientens vardag så pass allvarligt att det kräver en dossänkning 
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och istället riskera att patienten försämras i sin psykossjukdom. Att hantera sådana påföljder 

upplever sjuksköterskor som frustrerande, dels att behöva ta svåra beslut och dels att inte 

kunna tillmötesgå patienten.  

dom jag känner tillräckligt väl så kan jag försöka gå in och att man tillsammans minns hur 

det var innan medicin och den...känslostorm patienten ofta hade då…om jag har den 

kunskapen runt, den individen satt man kan återberätta. Gärna då dela de erfarenheter av 

hur det var tidigare när en människa var paranoid eller, eller hallucinerat… Då har man ju, 

jaa tjänat lite med tiden att man har möjlighet och prata med, prata till fördel för 

neuroleptikan (Sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskor erfarade att deras perspektiv inte alltid överensstämmer med läkares, och 

sjuksköterskan och läkarens perspektiv inte alltid överensstämmer med patientens bild. 

Trots detta är alla parter beroende av varandra och måste dagligen interagera och samspela. 

8 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre delar ”Resultatdiskussion”, ”Metoddiskussion” samt 

”Etikdiskussion”.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv beskriva erfarenheter av att 

medicineras med och av att administrera neuroleptikaläkemedel inom rättspsykiatrisk 

slutenvård. Resultatet kommer att diskuteras  med utgångspunkt i Dorothea Orems (2001) 

teori om egenvård och tidigare forskning. Orems definition på vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp kommer att presenteras genom underrubrikerna; ”Den kapabla 

människan”, ”Utvecklingsfrämjande miljö”, ”Hälsa och välbefinnande” samt ”Omvårdnad 

och förutsättningar för egenvård”. 

8.1.1 Den kapabla människan 

Människan existerar i sina miljöer och influerar världen, liksom människan influeras av den. 

Hon är i grunden kunnig och med en fri vilja är kapabel till att tänka och reflektera över sin 

situation. Detta bidrar till en medvetenhet om sig själv och miljön runtomkring vilket gör att 

hon också har förmåga att agera förnuftigt. Människan befinner sig i processer med strävan 

att uppnå välbefinnande genom ständigt söka kunskap och förvärva förmågor för att på bästa 

sätt vårda sig själv (Orem, 2001). 
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Patienter upplevde det livsomvälvande och förlust av kontroll när de påbörjade behandling 

med neuroleptika då de hade svårigheter att hantera och förhålla sig till en ny tillvaro. 

Upplevelsen var att neuroleptikan bromsade upp vilket medförde svårigheter att ta till sig och 

förstå sammanhang och information. Relaterat till svårigheter att hantera den nya 

situationen var patienter negativt inställda till att medicineras. Sjuksköterskor hade 

uppfattningen att patienter nekar medicin relaterat till okunskap, bristande sjukdomsinsikt 

och allmänt upplevde svårigheter att nå patienter och etablera en vårdallians. De såg en risk 

med att patienter läste i FASS på egen hand då det fanns en föreställning om att patienter 

misstolkade eller inte förstod informationen. Patienter å andra sidan menar att de är 

medvetna om sin sjukdom och medicinering och upplevde att sjuksköterskor undanhöll 

viktig information vilket gjorde att de hellre inhämtade information på egen hand. I relation 

till den teoretiska referensramen påvisar patienter att det kan identifiera sin egenvårdsbrist 

men har inte egenvårdskapacitet att tillfredsställa sina behov på grund av sjuksköterskors 

oförståelse för patienters egenvårdskapacitet. Orem (2001) menar att ansvaret ligger på 

individen att samla in nödvändig information för att balansera de egna hälsobehoven eller att 

ha förståelse för att söka stöd och hjälp från andra. Detta kräver språkliga och sociala 

färdigheter samt intellektuell förmåga. Orem antar också att personer har möjlighet att göra 

val (Cavanagh, 1991).  Emellertid har patienter på en rättspsykiatrisk klinik inte möjlighet att 

göra egna val på grund av ett behandlingstvång där eget beslutsfattande ofta inte anses 

lämpligt och där vårdformen bland annat initierats av att patienten brister i förmåga att 

tillgodose sina egenvårdsbehov på ett adekvat sätt (SFS 1991:1129). Om patienter inte får 

utrymme till att ta ansvar över sitt liv genom att söka kunskap uppkommer frågeställningen 

om i vilken utsträckning begränsningar i kunskapsintag inverkar på egenvårdbalans. 

Författarna ser det som att istället för att främja välbefinnande så utgör vården ett hinder för 

att personer ska kunna uppnå personlig utveckling och strävan efter självständighet. Trots 

detta upplever författarna att Orems teori om egenvård är förenlig med rättspsykiatrisk vård 

eftersom den berör hela människans existens och samtliga egenvårdsbehov, oavsett karaktär 

vilket ställer krav på sjuksköterskans omvårdnadskapacitet. 

8.1.2 Utvecklingsfrämjande miljö 

Människan är aldrig isolerad från miljön eftersom att man existerar i den. Orem menar att 

miljön kan beskrivas utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer vilket styr människans 

förutsättningar att bli en del av den. Miljön som helhet främjar möjligheter till personlig 

utveckling vilket sjuksköterskan kan bidra med att skapa (Orem, 2001).  

Sjuksköterskor påtalade att medicinutdelning är en del av vardagen på arbetsplatsen, det blir 

lätt uppgiftsfokuserat och ses som en punktinsats. Ofta oreflekterat i hur det påverkar 

patientens livsvärld och tillvaro, hälsa, välbefinnande. I resultatet framkom att 

sjuksköterskors uppgift var att dela ut ordinerat läkemedel på angiven tidpunkt och 

förespråkade inte heller någonting annat, vilket inte gav utrymme för varken kompromiss 

eller diskussion. Dock fanns en viss flexibilitet att skjuta på läkemedelstider och utelämna en 

viss tablett vid enstaka tillfällen om patienter bedömdes ha realistiska argument för att hoppa 

över. För att visa förtroende och göra patienten delaktig hade sjuksköterskor låtit patienter 

dela sina egna läkemedel i dosett inför permission vilket kan upplevas som obetydligt, men 
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ändock så värdefullt för gemenskap och gestalta känslan av att vara betydelsefull. Resultatet 

påvisar att patienters välbefinnande ökar när de upplever delaktighet. Det framkom att 

tillfällen för lärande är att tillsammans med patienter sitta och läsa i FASS och samtidigt 

utbyta upplevelser och erfarenheter vilket skulle kunna vara en möjlighet att på rätt sätt höja 

patienters egenvårdskapacitet. Tidigare forskning belyser att det från patienters sida skapas 

en falsk medverkan då delaktighet innebär att anpassa sig till sjuksköterskors villkor och få 

delta när det bedöms lämpligt. Patienter önskar bidra med egen kunskap av sin sjukdom och 

hur den påverkar livsberättelsen (Hörberg, 2008; Jarett m.fl., 2008; SBU, 2012). Utifrån 

Orems (2001) teori ska patientens omvårdnadshistoria ligga till grund för sjuksköterskans 

utforskande när det gäller kartläggning av egenvårdskraven liksom patientens personliga 

behov. Ett sätt att då förstärka patientens möjlighet till självbestämmande grundar sig i 

möjligheten att bli hörd i sin berättelse och genererar i känslan av att höra till vilket 

sjuksköterskor kan bidra med genom att vara tillgänglig och lyhörd. Författarna noterar att 

resultatet överensstämmer med tidigare forskning då patienter har kunskap som inte tas 

tillvara, vilket medför att resurser går förlorade. Detta kan bero på att miljön inte är 

tillräckligt gynnsam för utvecklingsmöjligheter. Det ses därför vara viktigt att sjuksköterskan 

arbetar aktivt för att ta tillvara patienters resurser som ligger till grund för ”hjälp till 

självhjälp”. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor gör en bedömning av risk och skyddsfaktorer i 

relation till vilket förhållningssätt som är lämpligt när patienter önskar delta. Det var av vikt 

att ha personlig kännedom om patienter och deras intressen för medverkan för att inte 

utsätta sig själv, patienten eller andra för risker. Samtidigt visar resultatet att patienter 

upplever att deras berättelse inte fick gehör eller utrymme, kanske för att sjuksköterskans 

fokus ligger på risk och säkerhet, vilket resulterar i en motvillighet att engagera sig i sin vård 

och behandling. Istället för att bygga en relation till sjuksköterskor valde patienter att hämta 

stöd från medpatienter som visade intresse för dem som person. Orem (2001) menar att 

vårdrelation är av vikt för att sjuksköterskan ska kunna göra en adekvat bedömning men 

också för att patienter ska finna intresse och engagemang i strävan efter egenvårdsbalans. I 

tidigare forskning framkommer att patienter inom tvångsvård förmår sig att stå ut när det 

finns en god relation till personalen som har kännedom om deras livsberättelse (Hörberg, 

2008; Vuckovich, 2009). Resultatet antyder dock att sjuksköterskor inte inhämtar tillräcklig 

information vilket författarna uppfattar innebär en risk för att sjuksköterskorna ska sakna 

nödvändig kunskap för att bedöma patientens egenvårdskapacitet. 

8.1.3 Hälsa och välbefinnande 

Människans hälsa påverkas av tillvarons krav och de förändringar som sker under livet. 

Egenomsorgen är beroende av människans förmåga att värna om sin integritet för att 

förbygga och motverka ohälsa (Orem, 2001).   

Sjuksköterskor påtalade att patienter fick möjlighet att uttrycka åsikter om sin medicinska 

behandling, dock framkom att när det gäller neuroleptikans varande eller icke varande hade 

läkare fullständigt beslutsfattande. Resultatet påvisar att patienter inte upplever någon form 

av delaktighet i relation till sin medicinska behandling har känslor av utanförskap. Det 
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framkom att patienter har önskemål om att inte ta neuroleptika, dels beroende på hög 

biverkansprofil men också på grund av tankestopp och avsaknad av kreativitet. Orem (2001) 

belyser att personer som identifierar sitt egenvårdsbehov och även har egenvårdkapacitet bör 

ges möjlighet att på egen hand uppnå egenvårdsbalans. När detta inte är möjligt kan 

sjuksköterskan genom stödjande system hjälpa patienten att föra dennes talan eftersom att 

styrande yttre faktorer hindrar patienter från att på egen hand balansera sina behov. I 

tidigare forskning påvisas att den medicinska behandlingen ses som den mest primära 

åtgärden vid behandling av psykossjukdomar. Då biverkansprofilen är hög har neuroleptika 

ingen plats utanför behandlingen av psykossjukdom (Jarett m.fl., 2008; Ottosson, 2009). 

Patienters åsikter om behandling måste tas tillvara då ett vanligt problem vid 

neuroleptikabehandling är bristande följsamhet. Det föreslås att patienter ska ha 

medinflytande och vara mer delaktiga och att sjuksköterskor spelar en central roll för 

patienters möjlighet att fullfölja behandling (Gray m.fl., 2010; SBU, 2012). Författarna kan 

notera att personalens och patienters åsikter om vad som är ett stabiliserat psykiskt mående 

går isär vilket medför en ovilja att ta till sig argument om fördelar med medicinering. När 

delade åsikter om medicinering finns blir patienter mer vaksamma under iordningsställande 

och administrering för att försäkra sig om att sjuksköterskan följer ordinationen. 

8.1.4 Omvårdnad och förutsättningar för egenvård 

Omvårdnad innebär att sjuksköterskan erbjuder specialiserat stöd till personer med 

funktionshinder av sådan karaktär att mer än normal assistans är nödvändig för att möta 

dagliga behov för egenvård och för att adekvat kunna delta i den medicinska vården som 

erbjuds. Omvårdnad praktiseras genom att göra någonting för en person genom antingen 

hjälp till självhjälp eller genom att undervisa personen hur denne kan hjälpa sig själv. 

Omvårdnad fokuseras således på att hjälpa en kapabel människa (Orem, 2001).  

I resultatet framkom att förmågan att hantera och balansera de maktförhållanden som råder 

på en rättspsykiatrisk klinik berörde både sjuksköterskor och patienter, dock på olika plan. I 

patientintervjuer framkom upplevelser av att inte bli tagen på allvar när de framförde önskan 

om stöd och hjälp, relaterat till negativa effekter av neuroleptikan. Att bli negligerad och inte 

få gehör, resulterade i att patienter insåg vikten av att jämställa maktfördelningen och påvisa 

för sjuksköterskor att de inte var oförmögna att fatta egna beslut. Det framkom i intervjuer 

med sjuksköterskor att balansera maktförhållanden kan förstås genom att sjuksköterskor  

har makt till att invitera, acceptera och involvera patienter för att interaktionen inte ska 

präglas av maktfaktorer, liksom att ha makt över innefattar att kontrollera, hindra och 

bestämma när det bedöms finnas behov av att förstärka sjuksköterskans maktposition. 

Resultatet antyder att det inte går att bortse från att sjuksköterskor har en förstärkt 

maktposition i relation till patienter, men att det görs försök att neutralisera maktfaktorer 

när dem inte anses nödvändiga. I relation till vad som framkom i patientintervjuer uppfattar 

författarna att sjuksköterskors försök till maktneutralisering inte tydliggörs för patienter. 

Patienter försöker ständigt värja sig emot den hierarkiska ordningen, som försätter dem i 

underläge, vilket påverkar autonomi och självbestämmande i högsta grad. I relation till 

Orems (2001) teori om egenvård upprättar sjuksköterskor omvårdnadssystem genom att 

insamla och bedömda data för att sedan upprätta en planering av omvårdnadsinsatser i 
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samråd med patienten och utifrån dennes möjlighet att medverka. Sjuksköterskan använder 

omvårdnadssystem i syfte att utföra handlingar för att bevara eller återställa 

egenvårdsbalans. I lägen då en hierarkisk ordning råder påverkas sjuksköterskans förmåga 

att bedöma och dra slutsatser om patienters behov eftersom deras agerande tyder på en 

ovillighet att samspela och ta emot hjälp. Detta medför att sjuksköterskan bedömer att det 

finns behov av ett mer omfattande kompenserande system eftersom patienten för stunden 

inte klarar av att visa omsorg till sig själv. I bakgrunden belyses vikten av kommunikation 

och medinflytande för att förhindra risken för bristande följsamhet (SBU, 2012 & Byrne m.fl., 

2010). Den hierarkiska ordningen anser författarna medför en risk att sjuksköterskor och 

patienter lägger ett irrationellt fokus och utgår från ett ”vi mot dem tänk” istället för att 

fokusera på samarbete med ett givande och tagande. Istället för att använda 

stödjande/undervisande system så använder sjuksköterskor sig av ett fullständigt eller delvis 

kompenserande system eftersom det finns en bild av att patienten inte klarar av att ta hand 

om sig själv, vilket resulterar i att patienten blir missförstådd och kränkt i sin autonomi. En 

fundering som författarna har är om styrande faktorer som att befinna sig på institution eller 

att patientens personliga omständigheter påverkar sjuksköterskans syn på patienten som 

person. Detta eftersom resultatet påvisar argument från sjuksköterskor att hänsyn måste tas 

då patienter på rättspsykiatrin befinner sig i ett extra utsatt läge. 

I resultatet framkom att patienter inte såg någon skillnad på definitionen av 

tvångsmedicinering i lagtext och den medicinering som erhålls dagligen. Det framkom i 

intervjuer med patienter att de upplevde en inskränkning i rätten till självbestämmande, men 

att det dock fanns fördelar med att sjuksköterskor hade möjlighet att ta över ansvaret när de 

upplevde ohälsa och inte ansåg sig ha förmåga att ta ansvar.  I relation till  sjuksköterskors 

perspektiv överensstämmer bilden med patienters då tvånget utgår från en vilja att göra gott 

med förhoppning att på längre sikt främja patienters hälsotillstånd. Orems teori (2001) 

belyser att när patienter inte har möjlighet att tillgodose sina universella egenvårdsbehov och 

egenvårdskraven blir för omfattande för patientens egenvårdskapacitet, måste 

sjuksköterskan gå in och kompensera egenvårdskapaciteten. Utifrån kontexten att mot en 

persons vilja tilldela en tvångsinjektion med neuroleptika kan likställas med att använda 

fullständigt kompenserande system eftersom patienten anses vara en fara för sig själv eller 

andra och inte har förmåga att skydda sig själv. I bakgrunden belyses att det saknas 

handlingsplaner för andra åtgärder än att just ta till tvångsmedicinering då det finns tilltro 

till läkemedels effektivitet (Haglund m.fl., 2003; Jarett m.fl., 2008; Vuckovich, 2009; Byrne 

m.fl., 2010; Gary m.fl., 2010). Författarna anser det vara anmärkningsvärt att det trots en 

tydlig juridisk definition finns en otydlighet i när tvång utövas och brukas inom 

rättspsykiatrisk vård. Sjuksköterskor är de som ger uttryck för att definitionen av 

tvångsmedicinering påverkas av om tvånget är uttalat eller informellt. Frågan författarna då 

ställer sig är var gränsen mellan tydlighet och otydlighet går och vem som sätter den gränsen. 

Det framkom att sjuksköterskor använde sig av motivationssamtal i övertalningssyfte, dock 

upplevde patienter att det mer handlade om ultimatum att oföljsamhet i medicinering kunde 

resultera i avkall på friförmåner som värdesattes. Orem påtalar att när hjälpare och sökare 

möter varandra spelar kommunikationen roll för den relation som är på väg att byggas upp 

och kommer vara en avgörande del för relationens fortlevnad. För att komma fram till vad 

personen är i behov av bör det finnas en villighet hos sjuksköterskan att diskutera och 
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förhandla om detta med personen. Relationen kommer att påverkas av de båda parternas 

mognadsgrad, attityder, övertygelser, värderingar och hälsostatus (Orem, 2001). 

Motivationsarbete är komplext och är länkad med personligheten. För att hjälpa patienter att 

ta förståndiga beslut måste sjuksköterskor  argumentera i realistiska termer och uppmuntra 

patienter till reflektion om vad handlingen kan leda till för målsättning. Om sjuksköterskor 

misslyckas med att motivera varför en handling är gynnsam ges inte patienten 

förutsättningar att fatta ett väl grundat beslut (McLaughlin Renpenning & Taylor, 2003). I 

bakgrunden lyfts den svenska tvångsvårdslagstiftningen som ska ligga till grund för en god 

och säker vård trots att vården bedrivs med tvång. Lagstiftningen är tydlig i sitt utformande 

vad det gäller skäl för tvångsmedicinering och definition av tvång. I relation till tidigare 

forskning framkom tre skäl till tvångsmedicinering varpå två är att neka till medicinering 

trots att det ingår i behandlingen samt att patienter tvingas till medicinering även om 

personen inte vill ha den (Jarett, Bowers & Simpson, 2008). Detta överensstämmer inte med 

resultatet då patienter upplever ett ständigt tvång och relaterar både restriktioner och daglig 

medicinering till tvångsåtgärder. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor försöker att främja patienters egenvård och autonomi 

genom att göra en kartläggning av vad patienten är i behov av. I intervjuerna med 

sjuksköterskor framkommer ”Att se vad som behöver göras” som en kategori. Detta kan 

förstås på två sätt, som att fokusera på uppgiften och också visa omsorg genom att ”bry sig 

om”. Det framkom att en del av sjuksköterskors ansvar låg i att göra bedömningar av 

patienters kliniska tillstånd och att registrera avvikelser i mående och beteende. 

Sjuksköterskor önskade värna om patienters integritet och resonerade att de ville vara 

tillgängliga men inte tränga sig på. Patienter å sin sida upplever att de är de som tvingas ta 

kontakt. Patienter upplevde att sjuksköterskor kunde vara avståndstagande och passiva inför 

att ta kontakt vilket  ledde till att patienter känner sig utelämnad och till och med bortglömd. 

Sett i relation till den teoretiska referensramen (Orem,2001) väcker detta frågor om i vilken 

mån relationen formas på ett sådant sätt att sjuksköterskor kan göra adekvata bedömningar i 

relation till patientens egenvårdsbehov. Resultatet väcker här frågor om sjuksköterskans 

bedömning är uppgiftsorienterad och då inriktad mot riskbedömningar medan patienters 

resurser och egenvårdskapacitet kommer i skymundan. I tidigare forskning påtalas att 

patienter försöker anpassa sig till rådande förhållanden och gör försök att ta kontakt men att 

de inte vet hur de ska förhålla sig (Hörberg, 2008). Detta överensstämmer med resultatet 

med skillnaden att de upplevde också svårigheter att känna tilltro till sjuksköterskor, dels på 

grund av skam och skuldkänslor inför att vara sjuk. Patienter upplevde också personalen som 

inkonsekventa och en rädsla fanns inför att bli misstrodd, utsättas för kränkande handlingar 

eller att få sin frihet begränsad om patienter blottade sina innersta tankar. Liksom resultatet 

påvisar tidigare forskning att patienter har sjukdomsinsikt medan de flesta sjuksköterskors 

yttrar att patienter är i behov av beteendeförändring (Haglund m.fl., 2003). Utifrån Orem 

(2001) har patienten egenvårdsbehov utifrån hälsoavvikelser och utveckling relaterat till 

psykisk sjukdom och frihetsberövande varpå specifika egenvårdsbehov aktualiseras när de 

hamnar inom rättspsykiatrisk vård. Sjuksköterskorna upplever att utifrån saknad av insikt 

fullständigt måste kompensera patienters egenvårdande förmåga då egenvårdskapaciteten 

inte tillgodoser de egenvårdskrav som situationen kräver. Till hjälp använder sig 

sjuksköterskan den yttre miljön och resurser som medicinsk behandling för att tillgodose 
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egenvårdsbehoven, dock har författarna en uppfattning av att detta ger motsatt effekt hos 

patienter som upplever sig kränkta, missförstådda och mindre värda.  

8.2 Metoddiskussion 

Det ansågs lämpligt att använda en kvalitativ metod med induktiv ansats då författarna 

önskade en djupare förståelse för patienters och sjuksköterskors erfarenheter. En kvantitativ 

metod ansågs därför ej lämplig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).   

Metoden möjliggör att kunna växla mellan närhet och distans, vilket gör forskaren 

medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har 

sedan tidigare sakkunskap och egna erfarenheter inom valt område vilket gjorde det lättare 

att förstå vad forskningspersonerna talade om och kunna ställa fördjupande följdfrågor. 

Författarna har gått in med inställningen att inte relatera till eller tro sig förstå något 

forskningspersonerna återger för att i största möjliga mån hålla tillbaka den egna 

förförståelsen. Att genomföra pilotintervjuer skapade också en möjlighet att i den mån det är 

möjligt eliminera den egna förförståelsen, för att under övriga intervjuer kunna inta en mer 

passiv hållning. Författarnas tidigare arbetslivserfarenhet medför en vana av att ha rollen 

som lyssnare och inte känna olust inför stunder av tystnad, vilket gjorde att 

forskningspersonerna ostört återgav sina upplevelser och erfarenheter.   

Semistrukturerade intervjuer valdes då författarna ville försäkra sig om att få svar på 

studiens syfte men ändå ha öppna frågor (Danielson, 2012). Intervjuguider utformades efter 

intresseområde. För att bedöma giltigheten av intervjuguiderna som ligger till grund för 

analysenheterna genomfördes pilotintervjuer med en sjuksköterska och en patient på den 

egna arbetsplatsen. Forskningspersonerna i pilotintervjuerna fick ge sina åsikter om 

intervjuguiden och om dess utformning och frågeställningar var lämpliga och författarna 

gavs möjlighet att reflektera över hur intervjuguiderna gav svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Utifrån att analysenheterna givit omfattande data och kringfakta skulle 

intervjuguiden med respektive frågor ha anpassats mer till syftet och frågeställningarna, 

främst intervjuguiden för sjuksköterskor. 

Båda författarna var närvarande under alla intervjuer, där en av författarna agerade bisittare. 

Detta ansågs fördelaktigt då bisittaren i slutet av intervjun kunde komplettera med frågor. 

Båda författarna har varit delaktiga under hela datainsamlings- och analysprocessen vilket 

har genererat i löpande reflektioner och diskussion funnits för att uppnå samstämmighet vid 

tolkning av texter. Detta kallas enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

konsensusförfarande. En styrka med metoden är att den är utvecklad för att hantera 

ansenliga mängder data vilket underlättade analysprocessen. Under framtagning av koder, 

subkategorier och kategorier syftade författarna att belysa skillnader och likheter i texten. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påtalar vikten av att tolka texten utifrån det 

sammanhang texten inhämtats ifrån. Att ha kunskap inom studerat område är en 

förutsättning för denna tolkning. Här kan det ses som en styrka att författarna har 

erfarenheter av att arbeta och har kunskaper inom det sammanhang studien är genomförd. 

Dock medförde detta även problem då författarna ständigt kämpade med att hålla tillbaka 



38 

egna erfarenheter. Det bidrog emellertid till att författarna ständigt reflekterade med och 

ifrågasatte varandra. En svaghet var att kringfakta kom fram under analysprocessen var 

intressanta och skapade en del svårigheter att hålla en klar linje med syftet vilket medförde 

att analysprocessen tog lång tid.  

Något som kan ses som en svaghet vid kvalitativa studier är att det inte finns något 

enstämmigt synsätt för hur trovärdighet ska bedömas, varför det ses fördelaktigt att vid varje 

kvalitativ studie göra en individuell bedömning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Författarna har gjort det möjligt för läsarna att bedöma giltigheten genom att göra en 

grundlig presentation av urvalsprocessen, analysförfarandet samt belysa citat från 

forskningspersonerna i resultatet vilket anses styrka studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).   

Studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) kan ses stor då den utförts 

på olika kliniker vilket medför variation i svaren. Något som kan ses påverka överförbarheten 

negativt är att författarna gjort ett medvetet val att ej presentera kön och ålder på deltagarna. 

Då studien handlar om att ta reda på erfarenheter och upplevelser ligger det i läsarens ögon 

att bedöma studiens giltighet och överförbarhet till andra kontext (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Då det saknas forskning inom detta område ansåg författarna det är av 

vikt att presentera en studie som belyser vilka förutsättningar sjuksköterskan har att påverka 

patienters vård och behandling, trots att den bedrivs med tvång. 

Som förstahandsval hade författarna tänkt en hermeneutisk fenomenologisk ansats, dock var 

detta inte att föredra då genomförda intervjuer ej gav tillräcklig information om upplevda 

känslor. Detta skulle ha gått att styra genom att justera om frågeställningarna i 

intervjuguiden. Författarna upplevde att det var lättare att intervjua patienter än 

sjuksköterskor utifrån att de utgick från sig själva när det delade med sig av sina erfarenheter 

av att medicineras. Sjuksköterskor använde ofta ”man” istället för ”jag” vid beskrivningar av 

erfarenheter vilket gjorde det svårt att uppfatta vem sjuksköterskorna pratade om. 

Författarna fick då använda sig av följdfrågorna ”Hur menar du?” och ”Kan du berätta mer?” 

oftare vid intervjuer av sjuksköterskor än under patientintervjuerna. 

8.3 Etikdiskussion 

En etikprövning av arbetet är gjord lokalt på Mälardalens Högskola då en uppsats på 

avancerad nivå är undantagen prövningar i etikprövningsnämnden enligt lagen om 

etikprövning om forskning som avser människor (2003:460). En etikansökan skickades 

således in till Mälardalens Högskola och blev godkänd innan studien kunde påbörjas. 

Kjellström (2012) påtalar att det bör finnas en etisk medvetenhet genom hela arbetet och 

författarna har försökt att utesluta egen inblandning för att undvika forskningspersonernas 

val att delta. Dock finns det alltid en risk för påverkan. Kjellström (2012) menar att 

självbestämmandet helt eller delvis kan gå förlorat på grund av olika omständigheter eller 

sjukdom, vilket gör att frivilligheten måste respekteras och ställer krav på information som 

ges. Patienter inom tvångsvård befinner sig i ett extra utsatt läge vilket medför att ytterligare 

etiska problem aktualiserats då författarna ej kan säga i vilken utsträckning patienter har 
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påverkats till deltagande i studien, eftersom författarna ej varit de som framfört information 

om studien i första hand. Författarna var därför noga med att före varje intervju påtala 

frivilligheten i studien, vad den handlade om, vad ett medverkande innebär och möjligheten 

att dra sig ur, utan att detta skulle påverka forskningspersonen negativt. Ingen av 

forskningspersonerna valde att dra sig ur studien, dock kan det inte med säkerhet fastställas 

om det var ett eget val eller om de känt sig tvungna att delta. 

Att presentera citat i studien medför risk för ett eventuellt igenkännande då studien endast 

omfattar 11 forskningspersoner, vilket har tagits under beaktning.  Specifika uppgifter har 

som kan kopplas till enskild individ eller klinik har därför eliminerats. Ett val gjordes även att 

inte presentera vilka kliniker författarna besökt samt ålder och kön på forskningspersonerna 

då även det ansågs medföra en risk för att bryta konfidentialiteten samt undvika att personal 

kan härleda information till en specifik patient. 

Första kontakten med patienter var i samband med intervjutillfället vilket kan ses som en 

svaghet då det tog tid för patienter att känna sig bekväma. Författarna var noga med att 

informera om att forskningspersonerna närsomhelst före, under eller efter genomförd 

intervju kunde dra sig ur studien. En risk med både intervjuer och enkäter kan vara att 

deltagare vinklar svaren efter vad de tror att intervjuaren eller enkäten är ute efter. För att 

undvika detta i största möjliga mån var författarna noga med att informera de patienter som 

ingår i studien om att deras svar och studien ej kommer att påverka deras vård eller vårdtid. 

9 SLUTSATSER 

Studien har givit en bild av hur patienter upplever att medicinera med neuroleptika. Studien 

har även bidragit med djupare förståelse för vilket behov patienter har av att få vara delaktig i 

beslut, trots att vården bedrivs med tvång. Genom att möta patienter i möten, se personen 

och ta del av dennes livsberättelse finns förutsättningar att utfärda omvårdadssystem med 

hjälpmetoder anpassade för patientens egenvårdskapacitet. Det ligger i sjuksköterskans 

natur en strävan efter att vilja göra gott och att administrera läkemedel görs utifrån en 

förhoppning om att patientens hälsa ska främjas på sikt. Dock bygger inte alltid 

förhållningssätt och agerande på evidensbaserat vårdande utan baseras istället på egna 

värderingar och normer vilket resulterar i att patientens möjlighet till självbestämmande är 

beroende av om det finns personkemi i vårdrelationen, sjuksköterskors åsikter och 

människosyn. Utifrån resultatet hindras patienters möjlighet att påverka sin medicinska 

behandling av ett så kallat informellt tvång. Trots att en juridisk definition av tvång är 

kartlagd saknas klarläggande av vad definitionen av informellt tvång är. Vidare föreligger det 

fortfarande oklarheter av tvång och vad tvångsmedicinering är. Fenomenet behöver belysas 

ur ett vidare perspektiv med fokus på vad det informella tvånget består i och varför det 

uppkommer, speciellt när det gäller patienters dagliga medicinering. 
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BILAGA A FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

 

Till verksamhetschef. 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie. 

Vi heter Kim och Sara 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 få kunskap om patientens och 

sjuksköterskans upplevelse av långvarig neuroleptikamedicinering.  

 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att vi önskar genomföra intervjuer med patienter med psykossjukdom som har 

ordinerats neuroleptikaläkemedel och ha vårdats hos er i minst ett år. Samt genomföra 

intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som har jobbat inom rättspsykiatrisk vård i minst 

två år. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 45-60 min per intervjuperson att genomföra.  

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna  kan  dra sig ur när som helst utan 

förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

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

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid, dock har vi en 

förhoppning om att sammanställning av resultatet kommer att ge ett positivt utfall på den 

rättspsykiatriska vården i framtiden. Då rättspsykiatrin ökar medvetenheten kring 

tvångsåtgärder främst genom utvecklingsarbeten som ”mer vård mindre tvång” anser vi att 

denna studie ligger rätt i tiden och kan bidra med ytterligare kunskap.   

 

 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

Datum 20/9 2013 
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Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas bidra med en ökad förståelse för sjuksköterskans möjlighet att kunna hjälpa 

patienterna till att främja deras autonomi. 

Ökad förståelse för patienternas upplevelser kan generera större möjligheter för 

sjuksköterskan att driva en individuellt anpassad omvårdnad som svarar upp mot patienters 

behov, men också verksamhetens förväntningar på en ökat medvetenhet gällande 

tvångsåtgärder. 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av en uppsats/rapport/vetenskaplig artikel vid 

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

resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Sara Johansson    

Kim Öberg  

Handledare: Lena Wiklund Gustin  

 

Samtycke till genomförande av projektet, verksamhetschef. 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande
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BILAGA B INFORMATIONSBREV SJUKSKÖTERSKOR 

Till Dig som sjuksköterska arbetandes på rättspsykiatrisk avdelning enligt LRV 

 

Vi heter Kim och Sara och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. 

 

2012 överlämnades 293 personer till Rättspsykiatrisk vård och antalet är ungefär densamma 

varje år. Läkemedel kan vara en del av behandlingen, läkemedel kan även ges under tvång 

som en form av tvångsåtgärd. Vi tycker att det finns för lite kunskap om hur personer som 

vårdas enligt tvångsvård upplever tvångsbehandling med antipsykotiska läkemedel. 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där målet är att få kunskap om 

sjuksköterskans erfarenheter av att tilldela patienter långvarig neuroleptikamedicinering. 
Vi kommer i en intervju med Dig att ställa frågor som rör: 

 

 Hur du ser på tvångsmedicinering. 

 

 Vilka erfarenheter du har av att möta patienter med hälsa/ohälsa i samband med 

läkemedelsadministrering. 

 

Intervjun kommer, om Du inte misstycker att spelas in. Det som sägs under intervjun är 

konfidentiellt, det är bara Du och vi (Kim och Sara samt vår handledare) som har kännedom 

om vad som framkommit. Intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter. En 

uppsats/rapport/vetenskaplig artikel kommer att skrivas och inga uppgifter kommer att kunna 

kopplas till Dig eller till den avdelning Du arbetar på.  

 

Vi kommer också att besöka kliniken för att personligen informera om vad ett deltagande 

innebär samt för att kunna svara på Dina tankar och funderingar. 

Din medverkan är helt frivillig och du bestämmer själv om du vill avbryta din medverkan. 

Om Du har frågor och funderingar om studien, välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

 

 

_________________________  _______________________ 

Kim Öberg                Sara Johansson 

 

XXXX      XXXX 

 

 

Handledare: Lena Wiklund Gustin   XXXX 
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BILAGA C INFORMATIONSBREV PATIENTER 

 

Till Dig som vårdas på rättspsykiatrisk avdelning enligt LRV 

 

Vi heter Kim och Sara och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. 

 

2012 överlämnades 293 personer till Rättspsykiatrisk vård och antalet är ungefär densamma 

varje år. Läkemedel kan vara en del av behandlingen, läkemedel kan även ges under tvång 

som en form av tvångsåtgärd. Vi tycker att det finns för lite kunskap om hur personer som 

vårdas enligt tvångsvård upplever behandling med antipsykotiska läkemedel. 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en studie där målet är att få kunskap om hur patienter 

upplever långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel även om personen är tveksam 

till sådan behandling. 

 

Vi kommer i en intervju med Dig att ställa frågor som rör: 

 

 Hur du ser på tvångsmedicinering. 

 

 Dina upplevelser av personalens bemötande i samband med att Du tilldelas läkemedel. 

 

 Din erfarenhet av delaktighet och självbestämmande när det gäller medicinsk 

behandling. 

 

Intervjun kommer, om Du inte misstycker att spelas in. Det som sägs under intervjun är 

konfidentiellt, det är bara Du och vi (Kim och Sara samt vår handledare) som har kännedom 

om vad som framkommit. Intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter. En 

uppsats/rapport/vetenskaplig artikel kommer att skrivas och inga uppgifter kommer att kunna 

kopplas till Dig eller till den avdelning Du vårdas på.  

 

Vi kommer också att besöka kliniken Du vårdas på för att personligen informera om vad ett 

deltagande innebär samt för att kunna svara på Dina tankar och funderingar. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du bestämmer själv om du vill avbryta din medverkan, 

detta kommer inte på något sätt att påverka Din pågående vård. 

Om Du har frågor och funderingar om studien, välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

_________________________  _______________________ 

Kim Öberg                 Sara Johansson 

XXXX       XXXX 

 

Handledare: Lena Wiklund Gustin   XXXX 



1 

BILAGA D INTERVJUGUIDE SJUKSKÖTERSKOR 

Intervjuguide Sjuksköterska 

 

 
Vad innebär tvångsmedicinering för dig? 

- Hur ser du på den stående medicineringen? 

 

Kan du ge ett exempel på ett möte med en patient som inte vill ta sin neuroleptikamedicin? 

- Hur bemötte du patienten vid det tillfället? 

- Vad upplevde du?  

- Vilka känslor skapade mötet hos dig? 

- Vad blev slutresultatet? 

 

Upplever du att du har tillräcklig kännedom om enskilda patienters vård för att kunna svara på 

patienternas frågor om deras medicinering? 

 

Kan du berätta om ett tillfälle där du har stöttat/hjälpt en patient som upplevt ohälsa som 

denne relaterar till sin neuroleptikabehandling? 

- Vilka förklaringar har du fått från patienter som inte vill ta sin medicinering? 

- Vilka anledningar erfar du är den vanligaste orsaken till att patienter är tveksamma till 

att ta läkemedel? 

- Av de patienter som har varit tveksamma eller nekat medicinering vilket 

läkemedelsform har varit det vanligaste? Vad har du uppfattat att anledningen kan 

vara?   

 

Hur främjar du patientens möjlighet till självbestämmande i samband med 

läkemedelsadministrering? 

 

 

Hur vanligt upplever du att det är med patienter som ”trollar” med sina läkemedel? 

- Vilka åtgärder vidtas? 

- Hur upplever du att vårdrelationen påverkas av övervakade medicinintag?  

 

 

Hur följs läkemedelsbehandlingen upp med patienten?  

- Är patienten delaktig i beslut? 

- Hur ser du på din roll att föra patientens talan? 

 

 

Vad tycker du är viktigt att ta fasta på i mötet med patienten utifrån din yrkesroll och utifrån 

att patienterna vårdas inom tvångsvård?  

 

 

Är det någonting annat som du tycker är viktigt som vi inte har tagit upp? 
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BILAGA E INTERVJUGUIDE PATIENTER 

 

Intervjuguide Patient 
 

1.Hur ser du på din dagliga antipsykotiska medicinering? 

- Hur tycker du att medicinen påverkar ditt dagliga liv? 

- Kroppslig hälsa? 

- Psykisk hälsa? 

- Hämtar du medicinen vid varje tillfälle eller väntar du på att sjuksköterskan kommer 

till dig? 

 

2.Kan du berätta lite om vad det var som gjorde att du började ta medicin? 

- Vad är det som gör att du idag väljer att ta antipsykotika? 

 

3.Har du på egen hand någon gång försökt att sluta ta dina mediciner? 

- Vad var det som gjorde att du tog det beslutet? 

 

4.Vad har du fått för information gällande dina läkemedel? 

- Hur upplevde du informationen? 

- Kunde den ha givits annorlunda? 

- Vem gav informationen? 

 

5.Kan du berätta om något tillfälle då du känt dig delaktig i beslut som tagits kring dina 

läkemedel? (Plus INTE delaktig) 

- Om du känner dig missnöjd/upplever ohälsa/upplever biverkningar hur förmedlar du 

detta till sjuksköterskan?  

- Upplever du att du blivit tagen på allvar?  

- Vilken respons har du fått?  

 

6.Kan du berätta om något tillfälle då du nekat medicinering? 

- Hur upplevde du mötet med sjuksköterskan? 

- Hur skulle du vilja att mötet skulle ha varit? 

- I vilken läkemedelsform har du fått neuroleptika? Vad ser du för fördelar respektive 

nackdelar med tablett respektive injektionsform? 

 

7.Vad innebär tvångsmedicinering för dig? 

- Har din inställning till medicinering förändrats under din vårdtid? 

 

8.Vilka upplevelser har du av att bli vårdad inom rättspsykiatrin? 

- Vad innefattar den vården? 

 

9. Hur tänker du att din framtid ser ut? 

 

 

10.Är det någonting annat som du tycker är viktigt som vi inte har tagit upp?  
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