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Abstrakt  

Delaktighet för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård. En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av möjlighete till 
delaktighet  

Syftet:  Undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten till delaktighet för 
patienten under psykiatrisk tvångsvård.  

Bakgrund: Vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) sker mot patientens 
vilja vilket går i kontrast med patientlagen som förespråkar patientens delaktighet i 
sin vård. Att vårda patienter enligt LPT kräver en etisk medvetenhet från personalens 
sida. Psykiatrisk omvårdnad ska vara i fokus. Studier har visat att patienter som 
känner sig delaktiga i sin vård ökar dess välbefinnande och följsamhet i behandling. 
Trots detta visar det sig att tvångsvårdade patienter inte känner sig delaktiga i sin 
vård. 

Design: Kvalitativ studie med inspiration av fenomenologi. 

Metod: Nio semistrukturerade intervjuer utfördes med legitimerade sjuksköterskor 
inom psykiatrisk slutenvård. En kvalitativ innehållsanalys utfördes som utmynnade i 
tre kategorier och sju underkategorier. 

Resultat: Möjligheten till delaktighet är en process genom vårdtiden. I det akuta 
skedet får delaktigheten stå åt sidan men i takt med att patienten mående förbättras 
ökar delaktigheten i sin vård. Bekräfta och bringa förståelse handlar om vikten av att 
informera patienten så att denne förstår vilket skapar trygghet. Det handlar även om 
vikten av att ta del av patientens berättelse. Brist på reflektion påverkar patientens 
delaktighet. Olika åsikter hos personalen och hur personalen arbeter påverkar hur 
delaktig patienten tillåts att vara. Det kan handla om erfarenhet eller brist på 
kunskap. 

Slutsats: Delaktighet är en ständigt pågående process under vårdtiden för den som 
vårdas under LPT. Vi anser att det är viktigt att personalen har en etisk medvetenhet 
och reflekterar över hur vi arbetar för att möjliggöra för patienternas delaktighet. Att 
ha ett etiskt forum på arbetsplatsen kan möjliggöra för etisk medvetenhet hos 
personalen. 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, psykiatrisk slutenvård, tvångsvård, upplevelser, 
sjuksköterskor  

 
 

 

 

 
 

   



Abstract 

Participation for patients cared for during the Psychiatric Compulsory 
care - A qualitative study on the nurse's experience of opportunity for participation  

Aim: To investigate the nurse's experience of the possibility of involvement for the 
patient during psychiatric compulsory care. 

Background: Care according to the law on psychiatric compulsory care (LPT) is 
done against the patient's own will, which contrasts with the patient law that 
advocates the patient's involvement in his care. To care for patients according to LPT 
requires ethical awareness from the staff. Studies have shown that patients who feel 
part of their care increase their well-being and compliance in treatment. 
Nevertheless, it appears that compulsive patients do not feel involved in their care. 

Design: An Qualitative with a phenomenological inspiration.  

Method: Nine semistructured interviews were conducted with licensed nurses in 
psychiatric inpatient care. A qualitative content analysis was conducted as subdivided 
into three categories and seven subcategories.  

Result: The opportunity for participation is a process through the time the patient is 
under care. At the emergency care stage, participation may be left aside. But as the 
patient manages to improve the participation in its care increases. Confirmation and 
bringing understanding is all about the importance of information to the patient 
regarding his/hers care, that in turn creates a feeling of security. It also includes the 
importance of taking part of the patients story. The lack of reflection affects the 
patients participation in the care process, different opinions amongst the staff and 
the way the staff work affects how much participation the patient is allowed. This may 
be a resulting from lack of experience and lack of knowledge. 

 Conclusion: Participation is an ongoing process during care of patients under LPT 
care. We consider it important that staff have an ethical awareness and reflect on how 
we work to enable patient participation. To have an ethical forum at the workplace is 
one way to make ethical awareness of the staff possible.  

 

 

Keywords: Participation, psychiatric inpatient care, compulsory care, experiences, 
nurses 

 

 

 

 

 

 

 



Varför behövs denna studie? 

• Patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård har tappat en del av sin autonomi då de våras 

mot deras vilja. Vår uppgift som sjuksköterska är att värna om patientens behov, rättigheter och 

möjligheter och därmed bidra till en god vård. 

• Patienter som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård har inte alltid en sjukdomsinsikt 

som gör det svårt att delta i vården. Detta medför att vi som personal behöver fundera på vad vi 

kan göra som är bäst för patienten.  

• Öka den etiska medvetenheten hos personalen kan främja en ökad delaktighet för patienten 

under tvångsvård.  

 

 Huvudresultaten av denna studie 

• Ge möjlighet till delaktighet är en process under vårdtiden. I det akuta skedet när patienten är 

mycket sjuk får delaktigheten stå åt sidan men i takt med att patienten förbättras kan denne få 

vara mer delaktig i sin vård. 

• Bekräfta och bringa förståelse handlar om vikten av att informera patienten vad som händer i sin 

vård så att denne förstår, vilket skapar trygghet. Det handlar även om vikten av att ta del av 

patientens berättelse. 

• Brist på reflektion påverkar patientens delaktighet. Brist på reflektion påverkar patientens 

möjlighet till att delta i sin vård samt att olika åsikter hos personalen påverkar hur delaktig 

patienten tillåts att vara. Det kan handla om brist på erfarenhet eller kunskap. 

 

Implementering av resultaten i det dagliga arbetet 

• Att vara närvarande och skapa en allians med patienten anser vi vara den viktigaste 

komponenten för att kunna erbjuda en så god vård som möjligt efter patientens önskningar och 

behov. 

• Viktigt att personalen reflekterar över hur vi arbetar för att möjliggöra för patienternas 

delaktighet. 

• Att ha ett etiskt forum på arbetsplatsen där man kan reflektera i grupp, kan möjliggöra för en 

utökad etisk medvetenhet hos personalen. 
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Inledning 

I en god allians ingår även att patienten ska få vara delaktig i sin vård. Vilket Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) skriver “vården ska bygga på patientens 
självbestämmande och integritet”. Detta kan ibland vara svårt om patienten vårdas 

under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128). Det innebär ibland att 

patienten är så svårt psykiskt sjuk att denne har svårt att fatta realistiska beslut kring 

sitt liv och sin hälsa. Detta kan försvåra möjligheten för patienten att vara delaktig i 

sin vård fullt ut. Dagens omvårdnad ska vara personcentrerad, man ska se hela 

människan och inte bara dess symtom. I detta är även patientens delaktighet i fokus 

vilket det även poängteras i patientlag (SFS 2014:821). Inom den psykiatriska vården 

så är det faktum att patienten ska vara fullt ut delaktig en tydlig utmaning. Ibland kan 

patienten vara så svårt psykisk sjuk att denne har svårt att fatta relevanta beslut. Vi 

har ändå en tro att man kan få patienten att känna sig delaktig i sin vård trots 

psykiskt illabefinnande och tvångsvård. Med denna studie vill vi utforska 

sjuksköterskors upplevelser av patientens möjligheter till att vara delaktig i sin egen 

vård. 

  

Bakgrund  

Tvångsvård 

Inom den psykiatriska slutenvården vårdas patienterna antingen frivilligt enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller under tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129). 

Patientlag (SFS, 2014:821, Kap 5, §1-3) skriver att “Hälso- och sjukvård ska så långt 
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” samt “att vård och 
behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella 
förutsättningar”. Men vårdas man enligt LPT kan tvångsåtgärder utfärdas om 

patienten är en omedelbar fara för sig själv eller någon annan och att situationen inte 

går att avstyra på annat sätt (Socialstyrelsen, 2009, s. 51). Enligt socialstyrelsen (u.å.) 

vårdas cirka 12000 personer årligen enligt LPT samt 1600 personer via LRV. För att 

patienten ska vårdas via LPT måste man uppfylla tre kriterier. Det är att patienten 

lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd nekar till 
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adekvat vård. Att patienten är i oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård 

samt att patienten skall vara en fara för sig själv eller någon annan (LPT, SFS 

1991:1128). Om personen utöver de tre kriterier för LPT begått ett brott, kan domstol 

besluta om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129). När patienten vårdas under 

psykiatrisk tvångsvård är de även frihetsberövade (LPT, SFS 1991:1128; LRV, SFS 

1991:1129).  

  

Sjuksköterskans ansvar 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att vården ska vara 

personcentrerad. Patienten ska ges stöd och möjlighet att fatta beslut kring sin vård. 

Sjuksköterskan ska värna om patientens behov, rättigheter och möjligheter. Som 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad ska kunskapsutvecklingen 

bevakas och ny kunskap ska spridas och implementeras inom psykiatrisk omvårdnad 

och fokus ska vara en god hälsa och en vård på lika villkor för den som lider av 

psykisk ohälsa. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad ska medverka i 

klinisk och patientnära forskning samt kunna identifiera och påtala kunskapsbrister i 

psykiatrisk hälso- och sjukvård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 

2014). 

  

Svårt psykiskt sjuka som vårdas mot sin vilja inom den psykiatriska tvångsvården 

kräver en etisk medvetenhet från personalens sida. Enligt Psykiatriska riksföreningen 

för sjuksköterskor (2014) ska specialistsjuksköterskor värna om patientens 

delaktighet och arbeta för att bedömningar och åtgärder har en vetenskaplig grund. 

De ska även arbeta för och utveckla omvårdnaden samt leda sina medarbetare i 

arbetet. För sjuksköterskan inom psykiatri ska psykiatrisk omvårdnad vara i fokus. 

Att se människans inre resurser är ett måste för helhetsperspektivet. För att kunna se 

personens inre resurser behöver sjuksköterskan använda sig av sina kunskaper i 

kommunikation där man behandlar patienten som en jämlik partner. God 

kommunikation kan bidra till en god relation vilket kan leda till informations- och 

kunskapsutbyte. Genom informationsutbytet får sjuksköterskan förståelse för 

patienten och patienten kunskap för att kunna vara delaktig i sin vård (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos, 2007).   
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Patientens delaktighet 

Vikten av patientens delaktighet i sin omvårdnad och medicinska behandling 

förespråkas. Det har visat sig att de patienter som känner att de är delaktiga i sin vård 

ökar dess välbefinnande och följsamhet i behandling. Trots detta så visar det sig att 

tvångsvårdade patienter känner sig missnöjda, de känner sig inte delaktiga i sin vård. 

De senaste åren har patientens ställning kring delaktighet i sin vård stärkts genom 

Patientlagen (SFS 2014:821). En allmän åsikt är att det är viktigt med patientens 

delaktighet. Trots detta är det ett komplext fenomen med flera definitioner (Eldh, 

2009, s. 45; Jansen och Hanssen, 2017) 

Moralfilosofer håller ofta med om att det finns en etiskt försvarbar grund till att dessa 

patienter vårdas mot sin vilja (Selvin, Almqvist, Kjellin och Schröder, 2016). I en 

litteraturstudie av Tambuyzer, Pieters och Audenhove (2011) finns det många 

perspektiv man måste ta hänsyn till vid patientens delaktighet. Bland annat skriver 

de att man måste ta reda på hur delaktiga de vill vara, vilka förutsättningar har 

patienterna för att ta ett adekvat beslut? De tar även upp att vissa psykiska sjukdomar 

medför att deras realitets bild försämras. Det har även visat sig att det är skillnad på 

hur sjuksköterskan och patienten ser på konceptet delaktighet (Adams och Välimäki, 

Kauppi, Hätönen, 2015; Selvin et.al., 2016). 

Det är viktigt att se hela människan, fokus ska läggas på det som fungerar och bygga 

vidare på det, det innebär att patienten i sin tur blir delaktig i sin egen vård. Om 

patienten får uppleva att den sitter inne med resurser som är avgörande för en bra 

vård och bättre välbefinnande så kan detta ge en känsla av kontroll, stärka 

självkänslan och främja hopp (Gabrielsson och Ejneborn Looi, 2012, s.27). 

  

Tidigare forskning 

Ur sjuksköterskans synvinkel handlar delaktighet om att patienten ska vara en 

“partner” i vården, att det måste etableras en bra relation, kunna föra en dialog, dela 

kunskap och delta i planeringen av vården (Selvin et.al., 2016). Dessa fynd gäller 

således somatisk vård som ofta skiljer sig från psykiatrisk vård. För att få en 
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förståelse för patientens delaktighet i sin vård är det viktigt att utforska detta i olika 

sammanhang och från olika perspektiv (Selvin et.al., 2016; Tambuyzer et.al., 2011). 

Selvin et al. (2016) skriver vidare att generellt inom psykiatrisk vård har patienter 

beskrivit delaktighet som att få vara med i planeringen av sin vård, få kunskap om sin 

hälsa och självbestämmande. Patientens delaktighet blir mer komplex då de vårdas 

mot sin vilja som under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Vid en del psykiska 

tillstånd saknas sjukdomsinsikt, vilket bidrar till att det inom psykiatrisk slutenvård 

vårdas många patienter mot deras vilja. När sjukdomsinsikt saknas förstår inte 

patienterna att de är i behov av vård, vilket försvårar även sjuksköterskans arbete 

med att skapa en behandlingsallians med patienten (Bodén, 2016, s. 286; Solbjør, 

Rise, Westerlund och Steinsbekk, 2013).  

Viktigt att poängtera är att empiriska studier har visat att majoriteten av dessa 

patienter känner i efterhand att den behandling de fått inte var rätt för dem. Studier 

visar att patienter kände sig inte delaktiga i sin vård eller behandling samt att de inte 

fick adekvat information (Kauppi et.al., 2015; Walsh och Boyle, 2009). Livingstone, 

Nijdam-Jones, Lapsley, Calderwood och Brink (2013) skriver om patienter som 

vårdas på en rättspsykiatrisk inrättning. Där är säkerheten extra hög och friheten är 

begränsad, därför är det nödvändigt att använda andra metoder för att patienten ska 

känna sig delaktig. Det kan vara att patienten får möjlighet att bestämma om vissa 

aspekter runt sin vård men inte alla. Full delaktighet i sin vård är även en svårighet 

för en patient som lider av en allvarlig psykisk störning eller en kognitiv nedsättning 

där sjukdomsinsikten ibland kan vara obefintlig.  

Andersson (2017) pekar på att patientens delaktighet minskar risken för vårdskador. 

Om patienterna får ordentlig information och tillåts vara involverade i sin egen vård 

så kan de säga till innan ett misstag begås. Vidare skriver Andersson att det 

diskuteras både i Sverige och andra länder om vården verkligen är så 

personcentrerad som den bör vara. Förutom att personcentrerad vård ska se 

människan som unik, jämlik och kompetent med ett egenvärde så innebär det även 

att man ska ha ett förhållningssätt som ett partnerskap och patientberättelsen ska 

vara central. Med partnerskap menas att det ska vara ett delat beslutsfattande mellan 

sjukvårdspersonal och patient. Genom patientberättelsen finner man dess resurser 

och möjligheter. Andersson menar att det är detta partnerskap som kan medverka till 

att förebygga vårdskador. 
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Problemformulering 

Delaktighet för patienter under tvångsvård är ett ämne som är viktigt att belysa och 

väldigt aktuellt i dagens psykiatriska omvårdnad. Som sjuksköterska eller personal 

överlag inom psykiatrisk vård arbetar vi för att patienten ska kunna må så bra som 

möjligt trots psykisk sjukdom. Vi tror att om patienten ges stora möjligheter att 

påverka sin vård även då denne vårdas under tvång så kommer detta leda till en 

minskad frustration för patienten, en minimering av tvångsåtgärder, en ökad tilltro 

till psykiatrivården samt ökad självkänsla. Vi är även övertygade om att det även 

leder till en ökad tillfredsställelse i arbetet för personalen runt patienten. 

  

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av möjligheten till 

delaktighet för patienter under psykiatrisk tvångsvård. 

 

Metod 

Design 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ design där intervjuerna analyserats med en 

kvalitativ innehållsanalys. Vår strävan har varit att med en fenomenologisk hållning 

göra vår analys utifrån det manifesta i texterna. Med en kvalitativ design vill man 

skapa förståelse med hjälp av ord över en viss situation (Holloway och Wheeler, 2012, 

s. 3), till skillnad från den kvantitativa metoden då resultatet redovisas i siffror 

(Henricson och Billhult, 2012, s. 130). Inom fenomenologin används begrepp som 

HUR och VAD, där HUR står för hur personer erfar/uppfattar/upplever ett VAD dvs. 

VAD är det som erfars/uppfattas/upplevs (Wihlborg, 2017, s. 109). Då 

Fenomenologiska studier utgår från personens subjektiva upplevelser så finns det 

ingen absolut sanning, däremot försöker man finna likheter och olikheter i det som 

upplevs. Fenomenologisk design användes då syftet med studien var att skapa 

förståelse hur sjuksköterskan upplever den tvångsvårdade patientens möjlighet till 

delaktighet i sin vård. Utformningen av arbetet är inspirerat från tidskriften Journal 

of Advanced Nursing.  
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Urval  

Utifrån syftesformuleringen valdes ett strategiskt urval av deltagare för att få 

innehållsrik information (J.fr Henricson och Billhult, 2012, s. 134). Enligt (Polit & 

Beck, 2012, s.515) är första steget för en kvalitativ forskare att ställa frågan vem kan 

vara den största informationskällan för denna studie och vem kan jag prata med för 

att förstå fenomenet? Sjuksköterskor inom öppen psykiatrisk vård som behandlar 

patienter under öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) exkluderades då studien riktar 

sig mot slutenvården. Även sjuksköterskor som jobbar med barn som vårdas under 

LPT exkluderades då detta kan medföra andra svårigheter då föräldrar oftast är med i 

vården. 

Inkluderade deltagare i studien är legitimerade sjuksköterskor både med och utan 

specialistkompetens som arbetar inom psykiatrisk slutenvård och har erfarenhet av 

att vårda patienter under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). De skulle ha minst 

två års arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk slutenvård. Då antalet sjuksköterskor 

med specialistkompetens var för få för att kunna få tillräckligt med deltagare till 

studien så blev urvalet både de med och utan specialistkompetens. 

Innan studien påbörjades kontaktades enhetscheferna på respektive vårdenhet för 

godkännande av att utföra studien på respektive slutenvårdsavdelningar (Bilaga.1). 

Därefter informerades sjuksköterskorna på respektive avdelningar om den tänkta 

studien samt lämnades informationsblad ut (Bilaga.2). När sjuksköterskor hörde av 

sig bokades tid och plats där de enskilda intervjuerna ägde rum. Innan intervjuernas 

början informerades deltagarna igen samt fick de underteckna intyg om informerat 

samtycke (Bilaga.3).  

Tio sjuksköterskor visade intresse, men då lämplig tid för intervjun inte fanns blev 

det ett bortfall. Därmed blev deltagarna i denna studie bestående av nio kvinnor i 

åldern mellan 27 och 58 år som jobbat mellan 2 och 34 år inom psykiatrin. 

Medelåldern på deltagarna var 38 år och medianen på antalet yrkesverksamma år var 

sex år. 
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Datainsamlingsmetod  

Intervjuer har utförts på två olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar i norra Sverige 

med legitimerade sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom psykiatri som 

kunde svara mot syftet med studien. Intervjuerna begränsades till maximalt 60 

minuter. Intervjuerna skedde på frivillig basis och skedde genom semistrukturerade 

intervjuer. Vid semistrukturerad intervju använder man sig av en intervjuguide som 

utgår från öppna frågor, detta för att få en så bred beskrivning av frågan som möjligt 

(Polit och Beck, 2014, s. 290). Intevjuguide för denna studie innehöll sex stycken 

huvudfrågor angående delaktighet (Bilaga 4). Frågorna vid en semistrukturerad 

intervju utgår från det specifika ämnet som studien ska handla om och behöver inte 

ske via i en viss ordning utan kan blandas utifrån vad man får ut av svaren. Genom 

att använda öppna frågor så får deltagarna möjlighet att fritt uttrycka det de vill 

förmedla utan att bli styrd av författarna (Danielsson, 2012, s. 167). Data insamlades 

mellan december 2017 och januari 2018. Intervjuerna hölls enskilt med varje 

deltagare och varade mellan 17 och 48 minuter. Intervjuerna spelades in på telefon, 

därefter skrevs de ned ordagrant för att därefter analyseras, se under rubriken analys. 

   

Forskningsetiska överväganden 

Studien har ett sjuksköterskeperspektiv och inget patientperspektiv vilket minskar 

risken för att någon kommer till skada på grund av studiens tillvägagångssätt. 

Sjuksköterskor är inte i samma beroendeställning som patienter kan vara vilket gör 

det lättare för sjuksköterskor att tacka nej till deltagandet än patienter.  

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) så 

anses det inte att godkännande hos etikprövningsnämnden (EPN) är nödvändigt då 

studien utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Däremot 

skickas en etikprövan/-redovisning till handledaren för godkännande innan studiens 

start.  

Då studieförfattarna är verksamma i norra Sverige så fördes en dialog om vem som 

intervjuade på vardera slutenvårdsavdelning för att deltagarna skulle känna sig 
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bekväm i att dela med sig av sina erfarenheter då risk fanns att eventuella deltagare 

skulle känna till studieförfattarna. 

Informationsbrev skickades ut till verksamhetscheferna på de olika 

slutenvårdsavdelningarna innan studiens start (bilaga 2). Informationsbrevet 

innehåller information om studien samt vår önskan att få intervjua sjuksköterskor på 

deras verksamheter. Sjuksköterskorna som vi önskar att intervjua har rätt att när 

som helst tacka nej till deltagande. Ingen annan än författarna samt handledaren till 

studien kommer att ha tillgång till materialet.  

Deltagarna får både muntlig och skriftlig information om studien samt information 

om att deltagandet är frivilligt. Studien kommer att skrivas på ett sådant sätt att vi 

skyddar deras identitet och data behandlas konfidentiellt (Bilaga 3). Med 

konfidentialitet menas att information om personer och platser som ingår i studien 

kommer att avidentifieras så att inget i studien kan ledas tillbaka till den specifika 

deltagaren (Kjellström, 2012, s. 86). Anonymitet innebär att ingen ska ha vetskap om 

vem som bidragit med vad i studien (Polit och Beck, 2014, s. 89), så detta kan inte 

erbjudas då data kommer att samlas in via intervjuer. För att minska risken för att 

inte kunna hålla konfidentialiteten så kodas varje intervju med en bokstav och en 

siffra istället för ett namn. Denna kod användes istället för namn på de nedskrivna 

intervjuerna (jfr. Polit och Beck, 2014, s.89).   

Enligt Polit & Beck (2012, s.158-163) är informerat samtycke en mycket viktig del för 

att skydda deltagarna i studien. Med informerat samtycke menas att deltagarna 

godkänner deltagandet i studien efter att de fått adekvat information om studien 

bland annat om planen med studien, varför den skrivs, vilket tillvägagångssätt som 

kommer att användas, vilka risker och vilken nytta det finns med studien (SFS 

2003:460; Kjellström, 2012, s. 82-85). 

  

Analys  

Analysen genomfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) teori 

om den kvalitativa innehållsanalysen med manifest ansats. Kvalitativ analys då syftet 

är att skapa förståelse. Manifest ansats för att fokusera på det deltagarna uttrycker i 

intervjuerna. Texten som analyserats i denna studie är utifrån de ordagrant 

nedskrivna svar som erhållits vid intervjuerna. Efter att ha läst texterna ett flertal 
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gånger tog författarna var för sig att ta ut meningsenheter som besvarar syftet till 

studien. Därefter jämfördes och hölls en dialog om vilka meningsenheter som vardera 

fann relevanta för studien.  

När enighet om vilka meningsenheter som var relevanta för studien så 

kondenserades dessa tillsammans av författarna. Kondensering är när texten kortas 

ned utan att det viktiga i meningsenheterna går förlorad. Genom manifest analys så 

försöker man hålla sig så textnära den ursprungliga meningsenheten som möjligt 

utan att den tappar sitt sammanhang, när man kondenserar (Graneheim och 

Lundman, 2004). Utifrån kondenseringen kodades texten, genom kodning försöker 

man finna likheter och skillnader och utifrån dessa skapar man subkategorier och 

kategorier (Graneheim och Lundman, 2004). (Bilaga 5)  

 

Trovärdighet 

I kvalitativ forskning handlar validitet och reliabilitet om studiens tillförlitlighet. Det 

man tittar på för att bedöma en kvalitativ studie är trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Det handlar om att man har ett relevant urval och sammanhang som 

svarar mot studiens syfte och rätt metod för att analysera materialet. 

Överförbarheten kan innebära att författarna ger förslag på hur resultatet kan 

användas men det är läsarens beslut huruvida det är överförbart och användbart 

(Graneheim & Lundman, 2004) För att öka trovärdigheten i denna studie har 

författarna ett urval som är olika i ålder och även antalet yrkesverksamma år. 

Deltagarna skulle även ha arbetat i psykiatrisk slutenvård i minst två år för att de 

skulle kunna tillföra värdefullt material till studien. Vidare analyserades intervjuerna 

noggrant och citat användes för att ge styrka åt den skrivna texten. Författarna har 

även valt antalet deltagare utefter studiens omfattning samt att intervjuerna utfördes 

var för sig av författarna. Gällande studiens tillförlitlighet har författarna noggrant 

beskrivit tillvägagångssättet under arbetets gång under metod. Gällande 

överförbarheten har författarna gett förslag på hur studien kan användas ute i 

verksamheten men som Graneheim och Lundman (2004) skriver är detta upp till 

läsaren att avgöra.  

 

 



10 

 

Resultat 

Resultatet av analysen blev 3 huvudkategorier och 7 underkategorier  

 

Subkategorier Kategorier 

• Medbestämmande i sin vård 

• Delaktighet påverkas av patientens 
svårigheter 

• Delaktighet genom att göra val inom 
tvånget 

Ge möjligheten till delaktighet är 
en process genom vårdtiden 

• Bringa förståelse 

• Patientens berättelse 

Bekräfta och bringa förståelse 

• Personalens syn på delaktighet påverkar 
patientens delaktighet 

• Personalens sätt att arbeta påverkar 
vården 

Brist på reflektion påverkar 
patientens delaktighet 

 

Ge möjlighet till delaktighet är en process genom vårdtiden 

Denna kategori har tre underkategorier dessa är “medbestämmande i sin vård” och 

“Delaktighet påverkas av patientens svårigheter” och “Delaktighet genom att göra ett 

val inom tvånget”. I det akuta skedet när patienten är mycket sjuk får delaktigheten 

stå åt sidan men i takt med att patienten förbättras kan denne få vara mer delaktig i 

sin vård 

  

Medbestämmande i sin vård 
 

Samtliga deltagare i studien ansåg att delaktighet för patienter som vårdas under 

tvångsvård är viktigt, samtidigt upplevs det vara svårt med delaktighet i början av 

vårdtiden då patienten är så pass sjuk att de är i behov av att vårdas under lagen om 

psykiatrisk tvångsvård.  Många deltagare beskrev att deras syn på patienternas 

delaktighet var att patienten fick vara medbestämmande i sin vård. En deltagare 

uttryckte att delaktighet ger patienten en känsla av kontroll över sin situation och att 
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denne får ett egenvärde. Många av deltagarna hade ambitionen av att göra 

patienterna delaktiga vid utformandet av sin vårdplan och tyckte att det var viktigt att 

patienterna fick vara med och planera sin vård. Om patienten får vara delaktig i sin 

vård upplevde deltagarna att patienten fick ett minskat lidande och att vården fick ett 

innehåll.  

“En patient som är delaktig får också känslan av att ha kontroll över sin egen situation 
och det egna värdet bekräftas. “(A.1)  

“Framförallt vården får ju som ett innehåll och det blir en god vård. Så tänker väl också 
vården i sig att vi minskar lidandet genom att göra patienten delaktig “(B.3) 

 

 Några deltagare uttryckte att det var viktigt att patienten fick någon form av 

inflytande i sin behandling och vård så att allt inte bara togs ifrån. En av deltagarna 

nämnde om den som vårdas under psykiatrisk tvångsvård skulle få möjligheten att bli 

mer delaktig i sin vård så skulle detta förändra patientens upplevelse av vården. Ett 

bra samarbete med patienten kändes meningsfullt. Det var även viktigt att patienten 

fick ha en egen åsikt. Upplevelsen av minskade tvångsåtgärder och en förkortad 

vårdtid om patienten fick vara medbestämmande kring sin vård nämndes av flera 

deltagare. Men även om man hade ambitionen att få patienten delaktig i sin vård så 

var det inte alltid man lyckades. Deltagarna nämnde även att trygghet var en 

komponent för att skapa delaktighet och att man måste jobba hårdare för att uppnå 

detta för patienten som vårdas under tvångsvård. 

“För jag tänker att delaktighet kan göra det bättre, att de får känna att de har någon 
form av inflytande över det hela… och att det… allting tas inte ifrån dem. ” (A.2) 

 

Deltagarna ansåg det som positivt och att det gav tillfredsställelse i arbetet när 

patienterna fick vara med och bestämma kring sin vård. Det nämndes även att bara 

det faktum att patienten är vårdad under lagen om psykiatrisk tvångsvård så har vi 

tagit ifrån dem en viss bestämmanderätt och att många beslut togs därmed över 

patienternas huvud. Alla var eniga om patientens rätt är att vara medbestämmande i 

sin vård men att den dock inte fick vara på bekostnad av deras egna hälsa. Hur 

delaktig en patient kan vara i olika situationer ansågs även vara en bedömning efter 

professionen som sjuksköterska. 
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“Delaktighet är ju jätteviktigt men delaktighet får ju inte gå till överdrift. Utan man 
måste ju alltid se våran synpunkt ur våran profession.” (A.5) 

 

Delaktighet påverkas av patientens svårigheter 
 

Många av deltagarna beskrev svårigheter med patientens delaktighet i det akuta 

skedet som exempelvis under en akut psykos, mani eller missbruk då det brister i 

kommunikationen av olika anledningar. När patienten gavs mer att säga till om än 

vad den egentligen klarade av sågs också som ett problem. Ett exempel som en av 

deltagarna tog upp är när patienten tilläts att styra sin medicinering och fick gå sjuk 

alltför länge innan någon åtgärd vidtogs.  

“Patienter där jag tycker det är svårt med delaktighet initialt de är ju de här med till 
exempel missbruk eller psykoser eller manier. De är inte alltid här och nu utan de är på 
ett helt annat plan “(A.4) 

 

En annan svårighet som togs upp var att tillåta exempelvis en permission till en 

patient och försöka göra bedömningen om samarbetet med den patienten är äkta 

eller inte på grund av tidigare upplevelser där patienten aldrig återkom Deltagarna 

var överens om att det ibland var nödvändigt att ta ifrån patienten möjligheten till 

delaktighet och det var vid sådana tillfällen när patienten var en fara för sig själv och 

andra. Patienten var vid sådana tillfällen så sjuk att denne inte gick att nå och inga 

andra alternativ fanns att tillgå. 

“Inte veta om patientens delaktighet är av godo...alltså så som vi har haft av suicidala 
patienter som ter sig som att de är med som att de vill vara delaktiga och 
vill...ehm...samarbeta till och bli friskare och ter sig som att dom...dom...säger att det 
inte kommer att hända någonting när de går på permission och såna här saker. Och så 
går de på permission och så kommer de inte tillbaka.” (A.2) 

 

“När de är så sjuk att det går inte att nå fram, det provocerar mer, då måste 
delaktigheten stå åt sidan. En stund, som är det negativa. “(A.4) 

 

Delaktighet genom att göra val inom tvånget 
 

Vikten av att patienten skulle ha valmöjligheter trots att de var mycket sjuka 

förespråkades av alla deltagare. Däremot kunde det anses vara svårt med delaktighet 
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inledningsvis men att man arbetade för ökad delaktighet ju friskare patienten blev. 

Deltagarna påpekade även svårigheten när patienten är väldigt sjuk och kan då 

istället bli triggade av för mycket delaktighet såsom för många alternativ. Deltagare 

ansåg att delaktighet för patienter som vårdas under tvångsvård handlar om att välja 

i det tvingande. Många av deltagarna upplevde att tvångsåtgärder kunde undvikas om 

patienten fick välja exempelvis vilket rum injektionen kunde tas i, vilken skinka den 

skulle tas i eller vem som skulle ge injektionen. Flertalet av deltagarna nämnde att 

även om patienten inte kunde välja om medicin ska tas eller inte så kunde det finnas 

andra saker som denne kunde vara delaktig i. 

“Medicinering kan inte väljas bort för man kanske är så dålig att man inte förstår 
behovet av medicin. Men man kan få alternativ. “(B.2) 

 

Flera deltagare upplevde att det kunde vara svårt för en del patienter att få för många 

valmöjligheter. Deltagarna nämnde att man som sjuksköterska måste försöka hitta en 

balans mellan delaktighet och sjukdom vid tillfällen där valmöjligheter kunde 

upplevas som svårigheter hos patienterna. Vid dessa tillfällen fick valmöjligheterna 

begränsas. Deltagarna tog även upp exempel på när det vid vissa tillfällen inte fanns 

möjlighet att ge patienten en valmöjlighet då de verkligen kunde vara i akut behov av 

medicinering.  

“Om vi nu tänker psykotisk patient som kommer in till oss och säger att jag vill inte ha 
nån medicin, de är jättepsykotiska, för att vara jättetydlig så pratar de med ufon och 
dom äter inte och dom sover inte...åh, ja, jättepsykotisk så man kan tänka att det blir en 
organisk kollaps så småningom om vi inte gör någonting. “(A.3) 

 

Bekräfta och bringa förståelse 

Kategorin bekräfta och bringa förståelse har två underkategorier, dessa är att bringa 

förståelse och patientens berättelse. Bekräfta och bringa förståelse handlar om vikten 

av att informera patienten vad som händer i sin vård så att denne förstår, vilket 

skapar trygghet. Det handlar även om vikten av att ta del av patientens berättelse. 
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Bringa förståelse  
 

Deltagarna var eniga om att det var viktigt att ge patienten information om vad som 

händer och sker i deras vård. Att patienten fick information om vad som beslutades 

under ronden upplevdes som viktigt. Vilket ansågs kunna bidra till att patienten fick 

vara så delaktig som möjligt i de beslut som rör deras vård. Deltagarna ansåg att 

delaktighet handlar inte bara om att patient eller personal skulle bestämma utan om 

att patienten skulle få den information de behövde för att kunna delta i sin vård. 

Deltagarna upplevde även att läkarna ibland brast i att informera patienter om att de 

skulle få en injektion. Patienten förstod då inte varför den skulle ha injektionen, 

vilket deltagarna upplevde skapade frustration hos patienterna.  

“Att det är en del av delaktigheten att vara informerad om vad som händer...eh...så att 
på en viss nivå...som när man är så sjuk så kanske det hjälper att bara vara 
informerad. “(A.2) 

 

Flera av deltagarna nämnde att en del patienter behöver få information på ett sätt 

som var anpassat efter deras behov som exempelvis skriftligt, bildligt eller på annat 

sätt som de kan förstå. Detta då diagnoser eller andra svårigheter kan göra att de inte 

förstår om de enbart får muntlig information. Det upplevdes även att tvångsåtgärder 

kan undvikas om patienten får information som denne kan förstå. Deltagarna tog 

även upp att det ibland upplevdes vara svårt att informera patienten då denne kanske 

inte är mottaglig i början av sjukhusvistelsen. Uppföljande samtal efter tvångsåtgärd 

ansågs som mycket viktigt och det ansågs öka förståelsen för patienten till varför det 

gjordes. Detta i sig ansågs vara ett sätt att få patienten delaktig. Får patienten 

ordentligt förklarat för sig varför man får denna medicin och varför saker är på ett 

visst sätt så ansågs detta öka patientens delaktighet och även följsamhet i sin 

behandling. 

“Beslut som jag inte förstår och som jag inte görs delaktig i dom är ack så mycket 
hårdare att, eh...och svårare att följa “(A.3) 
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Patientens berättelse  
 

Att samtala med patienten tyckte deltagarna var betydelsefullt, att man verkligen 

lyssnar på patienterna och på deras önskemål. Deltagarna upplevde att om man 

uppmärksammade patienten och fick denna att känna sig viktig, fick ofta patienten 

en vilja att vara delaktig. Därmed kunde patienten tillsammans med hjälp av personal 

planera sin vårdtid. Att ta del av patientens berättelse ansågs som mycket viktigt och 

att man förvaltar den information man en gång fått. Patienten är ju den som känner 

sig själv bäst och denne kan veta vilken medicin som fungerar och vilken som inte gör 

det.  

“Att bli sedd tänker jag, att bli lyssnad på, att få tid, att få utrymme, att någon förvaltar 
det som de säger och hjälper dem med det.” (B.3) 
 

Deltagarna tog även upp vikten av att se till helheten och patientens behov som kan 

vara abstrakta. Gör man det så ansågs det att delaktigheten kommer automatiskt. Att 

vara ärlig och öppen i sin kommunikation ansågs också vara viktigt. Att patienten 

känner sig sedd och hörd ansågs vara en grundläggande del för att patienten skulle få 

en positiv upplevelse av vården. Att lyssna och möta patienten och dess behov hjälper 

dem att börja må bättre. Att man lyssnade på patientens berättelse ansågs även 

kunna leda till förkortade vårdtider samt minskad risk för misstag i vården, då man 

får framföra deras önskemål till ronden exempelvis. Lyssnandet ansågs även minska 

lidandet för patienten.  

“Känner en patient sig sedd och hörd och får vara delaktig, det är ju som 
grundläggande för att dom ska få en positiv upplevelse “(B.2) 

 

Brist på reflektion påverkar patientens delaktighet 

Kategorin brist på reflektion påverkar patientens delaktighet har två underkategorier, 

denna är “Personalens syn på delaktighet påverkar patientens delaktighet” och 

“Personalens sätt att arbeta påverkar vården”. Brist på reflektion påverkar 

patientens möjlighet till att delta i sin vård. Olika åsikter hos personalen påverkar hur 
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delaktig patienten tillåts att vara. Det kan handla om brist på erfarenhet eller 

kunskap. 
 
  

Personalens syn på delaktighet påverkar patientens delaktighet 
 

Många deltagare ansåg att det kunde bli jobbigt för vissa om det skulle jobbas för 

ökad delaktighet för patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård, speciellt för 

de som inte arbetar utefter delaktighet i dagsläget. Andra beskrev det som ett 

förändrat arbetssätt. Om däremot alla skulle arbeta mot en större delaktighet för 

patienten så skulle arbetet bli lättare. En annan åsikt var att dialogen skulle hållas 

öppen i personalgruppen och prata om patientens delaktighet då det är ett pågående 

arbete. Deltagare nämnde också att personal kunde reagera starkt på vissa saker som 

patienten gjorde och att när man inte hann vara med och förebygga en tvångsåtgärd 

upplevdes som en jobbig känsla. Det framkom att det finns många åsikter hos 

personal inom psykiatrin och att det i sig kan påverka patientens möjlighet till att 

delta i sin vård.  

”Det är ju för att vi alla är olika och eftersom vi är olika är det ju dessutom olika viktigt 
för alla i personalen hur viktigt delaktighet är för personalen och det gör att personal 
på olika sätt ser till att patienten blir delaktig” (A.1) 

 

Att man i personalen såg olika på patientens delaktighet var en upplevelse många av 

deltagarna hade. Det kunde handla om okunskap och vilken erfarenhet man har som 

personal. Även från läkarnivå upplevdes det brister, bland annat med bedömningen 

av LPT, som ska bedömas dagligen men att det inte alltid gjordes. Det önskades även 

ett bättre samarbete med öppenvården tillsammans med patienten, detta då de ofta 

har en bättre kännedom om patienten. 

 “Åsså handlar det väl om okunskap, man kanske inte har...vissa är ju rätt nya, asså 
erfarenhet, så det är ju många faktorer som påverkar. och kanske inte förstår 
innebörden av delaktighet. Vad betyder det att göra patienten delaktig? “(B.3) 
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Personalens sätt att arbeta påverkar vården 
 
Flera deltagare ansåg att bristen på reflektion gör att patienten inte får vara delaktig. 

Man bara gör utan att tänka efter. Deltagare upplevde att vissa som jobbar såg på 

tvånget som ett arbetsverktyg. När personal endast jobbar efter att sätta upp gränser 

och regler för patienten som denne har svårt att förstå, istället för att jobba med 

bemötandet sågs som problematiskt och gav inte en chans för patienten att delta i sin 

vård. Det fanns även tillfällen när personal tog för givet att en patient inte skulle ta 

sin medicin utan att ge patienten en chans genom att fråga. Vara närvarande och 

finnas där för patienten ansåg många av deltagarna vara en viktig del i att möjliggöra 

för delaktighet för patienter som vårdas under tvångsvård. Stress ansågs vara en 

bidragande orsak till att man inte alltid fanns tillgänglig för patienten och då var det 

även svårt att få patienten delaktig i sin vård. Att inte kunna möta patientens behov 

där och då för att man hade mycket att göra bidrog till en känsla av otillräcklighet. 

“Man jobbade inte med bemötande man jobbade liksom med gränssättning och regler 
först och att man var som uppfostrande. Å dom har ju som inte förmåga att förstå det 
fullt ut. Det blev mer bestraffande och då föregick man ju allting som har med 
delaktighet att göra och man fick inte ens chansen att göra det. “(B.3) 

 

För att möjliggöra patientens delaktighet ansågs att vara ute i omvårdnaden vara en 

stor del. Att finnas ute på golvet och vara närvarande uttryckte många deltagare 

skulle vara en bidragande faktor till delaktighet för patienterna. Jobbar man för 

större delaktighet för patienten så måste man vara tillgänglig för dem ansåg många 

deltagare. Om man ser patienterna och är närvarande så kommer delaktigheten. Det 

ansågs även öka tillfredsställelsen med arbetet om man fick en god allians med 

patienten och ett förtroende. 

“Är det nu så att man jobbar för större delaktighet från patienten så betyder det ju 
också att då måste man ju också vara mer tillgänglig för patienten. “(A.1) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ studie vilket är en relevant metod utifrån 

syftesformuleringen. Däremot går det att diskutera om studien hade fått ut mer data 

om man använts sig av ett annat tillvägagångssätt än semistrukturerade intervjuer för 
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att insamla data. Då författarna är amatörer och har egna erfarenheter av att jobba 

inom slutenvården kan förförståelsen ha påverkat följdfrågorna och att de 

undermedvetet varit styrande, även om målet var att vara neutrala. Det som också 

kan ha påverkat är att båda författarna har intervjuat deltagarna, vilket kan påverka 

den data som erhållits. Vid semistrukturerade intervjuer används öppna frågor vilket 

gör att deltagarna fritt kan berätta om det som efterfrågas (Polit och Beck, 2014, 

s.290), detta kan öka trovärdigheten då det ger rikligare med data beroende på 

deltagarens öppenhet. 

Gruppintervjuer hade kanske kunnat ge mer “neutral” information. Fördelen med 

gruppintervjuer är att deltagarna tillsammans styr samtalet och inte 

studieförfattarna. Detta kan medföra att man kan få ut bra diskussioner d.v.s. om 

deltagarna är utåtriktade och vågar ta för sig i samtalet. Däremot kan det bli så att de 

pratar i mun på varandra så att man kan missa mycket i det som sägs. Vilket kan göra 

att det kan bli otydligt det som deltagarna vill förmedla. Det kan även bli åt andra 

hållet att alla deltagare inte känner sig bekväma med att dela med sig av sina 

erfarenheter, vilket gör att det hålls inne med relevant information (jfr. Polit och 

Beck, 2014, s. 290). Det kan även bli svårt vid gruppintervjuer att plocka ut 

meningsenheter om någon ångrar sig och vill ta tillbaka sitt samtycke för deltagandet.  

Hade studieförfattarna haft mera tid för studien kunde frågeformuläret ha 

formulerats på ett annorlunda sätt. I efterhand så uppmärksammades att frågan där 

de fick möjligheten att berätta om ett komplext fall inte genererade i så mycket 

relevant data för denna studie. Men det kan också bero på osäkerhet hos 

studieförfattarna att passande följdfrågor inte ställdes. 

Urvalet skedde utefter ett strategiskt urval då dessa kunde svara på 

syftesformuleringen. Wihlborg (2017, s.112) skriver att i ett strategiskt urval ska 

deltagarna som ingår i studien ha en så stor varierande erfarenhet som möjligt av det 

fenomen som syftet efterfrågar. Variationen på deltagarna var dock lite begränsad, 

det förekom inte så många manliga sjuksköterskor på de avdelningarna som studien 

utfördes på och ingen av dem visade intresse för att delta därav är alla deltage 

kvinnor. Att använda sig av både legitimerade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad var nästan ett måste för att få 

tillräckligt med data då det inte förekommer så många specialistsjuksköterskor på 

avdelningarna där data samlades in. Däremot var det en variation i åldrarna och 
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yrkesverksamma år vilket kan ha medfört variation i den insamlade datan, vilket kan 

öka trovärdigheten. Då tiden för studien var begränsad och att studieförfattarna inte 

har så mycket erfarenhet av studieskrivning så kan detta ha begränsat antalet 

deltagare i studien. Detta då de olika delar var tvungen att godkännas av 

handledaren. Antalet deltagare kan också bero på att studieförfattarna jobbat 

samtidigt som studien skrivits. 

Det man även kan fundera på är om man skulle få ett annat resultat om man skulle 

ha använt sig av bara legitimerade sjuksköterskor eller bara specialistsjuksköterskor 

eller om enbart manliga deltagare hade påvisat någonting annat. Frågan är också om 

sjuksköterskor som jobbar med barn upplever någonting annat. Enligt 

socialstyrelsens statistikdatabas (www.socialstyrelsen.se) så vårdades 257 barn under 

psykiatrisk tvångsvård år 2016 i hela sverige vilket gör att det inte är så vanligt 

förekommande på avdelningarna samt att det kan generera till andra sätt att jobba då 

föräldrar är med under vårdtiden, detta kan i sin tur ha bidragit till att resultatet 

blivit annorlunda.   

Analysen skedde efter Graneheim och Lundman’s (2004) kvalitativ innehållsanalys, 

vilket är ett relevant sätt att analysera efter i denna form av studie. Även här kan man 

tänka sig att förförståelse finns som kan påverka analysen. Man får även ta i 

beaktning att studieförfattarna inte är så pass erfarna i att analysera texter och 

därmed kan tanken om att försöka hålla sig i det manifesta i texterna tappas och en 

viss latens komma in. Med latent ansats menas att man fokuserar på det som står i 

texten men att man använder en tolkning (Danielson, 2012, s.336). Ordet delaktighet 

förekommer inte alltid i meningsenheterna men är svar på frågorna som ställdes, 

vilket framkommer om man går tillbaka till den ursprungliga texten från 

intervjuerna. Genom att alltid gå tillbaka till de ursprungliga meningsenheterna så 

stärker det att det manifesta i texten bevarats, vilket kan bidra till att tillförlitligheten 

bevarats. Vid osäkerheter har även tillbakablick till ursprungstexten förekommit för 

att minska risken för tolkning. 

  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av möjligheten för 

delaktighet för patienten som vårdas under tvångsvård. Analysen utmynnade i tre 
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kategorier, dessa var: Ge möjlighet till delaktighet är en process genom vårdtiden, 

bekräfta och bringa förståelse och brist på reflektion påverkar patientens delaktighet. 

När man lider av allvarlig psykisk sjukdom som gör att man är i behov av att vårdas 

under tvångsvård blir möjligheten till delaktighet begränsad då man blir 

frihetsberövad och vårdas mot sin vilja. Därmed blir möjligheten till delaktighet en 

process genom vårdtiden då patienterna i det akuta skedet oftast har en bristande 

sjukdomsinsikt men som successivt förbättrats under vårdens gång.  

Att få vara medbestämmande i sin vård är något som Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763) förespråkar i 2§ där det står att hälso- och sjukvård ska bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet och som deltagarna i 

studien anser vara en del i delaktighet. Eliacin, Salyers, Kukla och Matthias (2015) 

studie som är ur ett patientperspektiv skriver att delaktighet i sin vård beror på olika 

faktorer bland annat hur delaktig man faktiskt vill vara i sin vård samtidigt skriver de 

att delaktigheten möjliggör även för att kunna ta beslut gällande sin vård tillsammans 

med vårdgivarna. Att vara delaktig i sin vård var värdefullt och att det gav en känsla 

av tillfredsställelse dvs. om de tilläts att vara delaktiga efter deras önskemål då alla 

inte vill vara aktiva i sin vård (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer, 

2016). I våran studie ansågs att delaktighet minskar lidandet för patienten samt att 

vården blir mer innehållsrik.  

Tobiano et.al. (2016) tar även upp att personliga egenskaper påverkar hur delaktiga 

patienterna vill vara, vissa patienter uppger att de inte tycker om att släppa 

kontrollen eller bli generaliserad. I båda studierna framkommer det även att vissa 

deltagare ansåg det var deras skyldighet att vara aktiv i beslutsfattandet i sin vård och 

att det var en viktig del i deras återhämtning och självförverkligandet (Tobiano et.al., 

2016; Eliacin et.al., 2015). Detta stärker resultatet då deltagarna upplevde det positivt 

med att ge patienterna möjligheten till delaktighet då detta ger patienten en känsla av 

kontroll över sin situation och att denne får ett egenvärde.  

Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard (2014) skriver att en gynnsam delaktighet 

resulterar i att deras medicinska behov tillgodoses samt att om man inte låter 

patienten vara involverad i sin vård så begränsas delaktigheten. Resultatet i vår 

studie visar att upplevelsen när patienten ges möjlighet att vara delaktig i sin vård så 

ökar följsamheten i behandling. Sjöstrand och Helgesson (2008) beskriver i sin 
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artikel det etiska dilemmat som tvångsvård medför bland annat tar de upp när ska 

patienten få bestämma? De jämför en svårt psykiskt sjuk patient med en patient som 

är i omedveten och kommer till akuten. Väntar man då på att få ett samtycke? De 

skriver också att man ibland får hjälpa dem med det i den akuta fasen även om de tar 

bort deras autonomi. Detta för att de sedan ska få tillbaka den då de har förmåga till 

det. Vårt resultat visar att deltagarna upplevde att det ibland var nödvändigt att ta 

ifrån patienten möjligheten att bestämma. När patienten var så sjuk att denne var en 

fara både för sig själv och andra fanns inget annat alternativ. Sjöstrand och Helgesson 

(2008) anser också att även om patienten inte kan ta ett självständigt beslut så måste 

man ändå överväga att ge dem ett val för att stärka deras autonomi. Vilket även 

framkom i vår studie där deltagarna upplevde att ett val i det tvingande kunde 

minska risken för tvångsåtgärder. Detta går också att diskuteras utifrån ett etiskt 

perspektiv, minskar vi risken för tvångsåtgärder eller minskar vi den obehagliga 

upplevelsen att erhålla tvångsåtgärden för patienten? 

Deltagarna i vår studie tog också upp det faktum att läkarna ibland inte informerar 

patienten att denne ska få en injektion och varför vilket skapar frustration hos 

patienten. Tobiano et.al (2016) skriver i sin studie att en form av deltagande är utbyte 

av kunskap. Att patienten ska ha möjlighet att dela med sig av sig själv och samtidigt 

få kunskap i det som händer i sin vård kan vara en viktig del i hur man upplever 

vården (Tobiano et.al, 2016). Patienter upplevde att det är bristande delaktighet om 

man inte får uppföljning på medicineringar eller behandlingar (Nordin, Fjellman-

Wiklund och Gard, 2014). Deltagarna i vår studie beskriver att uppföljningssamtal 

efter tvångsåtgärder skapar förståelse och möjliggör för delaktighet. Vilket Hughes, 

Hayward och Finlay (2009) delvis instämmer i då det framkommer i deras studie att 

patienter upplever tvångsåtgärder olika. Vissa patienter upplevde detta som positivt 

då de ansåg att det var en del i sin återhämtning, andra upplevde detta som ett 

övergrepp eller att det förvärrade deras mående. 

Genom att få information om sin sjukdom samt för- och nackdelar om 

behandlingsalternativ möjliggör för delaktighet (Eliacin et.al, 2015). Deltagare i 

Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard (2014) studie uppger att psykiska och suddiga 

symtom minskar möjligheten att kommunicera med sjukvårdspersonalen, vilket även 

blev ett hinder i delaktigheten. Resultatet i vår studie visar att informationen bör 
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anpassas och kanske även ges skriftligt. Detta då patientens diagnos kan göra att 

denne inte förstår om bara muntlig information ges.  

Om sjuksköterskans arbete sker mekaniskt då är inte sjuksköterskorna närvarande i 

mötet med patienten, vilket inte främjar patientens delaktighet. Patienten får 

information dock missas återkopplingen vilket gör att man inte kan vara säker på vad 

patienten förstått och möjligheten att ställa frågor eller uttrycka sig finns inte 

(McTier, Botti och Duke, 2015). Patienter uttrycker även att delaktigheten begränsas 

om sjukvårdspersonal inte finns tillgängliga (Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard, 

2014) I en studie av Gabrielsson, Sävenstedt och Olsson (2016) beskriver 

sjuksköterskorna att det är viktigt att personal är tillgänglig samt visar ett genuint 

intresse för patienten. 

Patienter ansåg att om sjuksköterskorna får rätt information så skulle vården 

anpassas efter dem (Tobiano et.al, 2016). Däremot upplever patienter att det skapas 

missförstånd och att de blir ifrågasatta om inte sjukvårdspersonalen lyssnar, vilket i 

sin tur försämrade relationen till sjukvårdspersonal samt skapar negativa känslor hos 

patienten (Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard, 2014). Eliacin et.al (2015) skriver att 

delaktigheten kan påverkas av personalens syn på patienter med en 

missbrukshistorik.  Gabrielsson, Sävenstedt och Olsson (2016) skriver att det är 

personalen - sjuksköterskor och skötare som har ett ansvar för att god omvårdnad 

ges. Detta innebär att engagera sig i patienterna, bemöta dem med respekt samt vara 

tillgänglig så att en allians och ett förtroende kan skapas.  Brist på engagemang hos 

sjuksköterskor påverkar hur man involverar patienterna i sin behandling (McTier, 

Botti och Duke, 2015). Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) skriver om vikten 

av att sjuksköterskan verkligen sätter sig in i patientens situation och stöttar och 

bekräftar denne samtidigt måste också patienten vara villig att delta.  

McTier, Botti och Duke (2015) skriver i sin studie om sjuksköterskor utför sina 

uppgifter mekaniskt får patienterna ingen möjlighet till delaktighet. De skriver också 

att när detta uppmärksammades så väcktes tanken om att man som sjuksköterska 

kan göra mer för patienten. Det man bör tänka på är vad patienten skulle ha gjort i en 

specifik situation. Vad är det för person vi har framför oss, vad har den för 

värderingar? (Sjöstrand och Helgesson, 2008).  
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Om patienten känner förtroende för vårdgivaren så kunde patienten överlämna 

behandlingsansvaret till denne samtidigt som patienten vågar ta upp saker som 

känns oklart (Eliacin et.al, 2015). I en annan studie upplevde patienter att 

delaktigheten och självkänslan gynnades om de hade en bra relation till 

sjukvårdspersonalen (Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard, 2014). Däremot kan brist 

på delaktighet påverka relationen till personal. Personal som använder sig av ett 

paternalistiskt förhållningssätt kan medföra att patienterna blir passiva. Passiviteten 

kan bero på att patienterna inte vill ha hjälp från vårdpersonalen då de får känslan av 

att dom inte bryr sig (Tobiano et.al, 2016). I möten då patienten upplever brist på 

respekt och där delaktigheten brister skapas negativa känslor och en motvilja att söka 

vård i framtiden (Nordin, Fjellman-Wiklund och Gard, 2014). 

 

Slutsats 

Att vara närvarande och skapa en allians med patienten anser vi vara den viktigaste 

komponenten för att kunna erbjuda en så god vård som möjligt efter patientens 

önskningar och behov. Att patienten ska få vara delaktig i sin vård är viktigt. För 

patienten som vårdas under LPT är delaktighet mer komplext, de har ju inte valt att 

få vård. Delaktighet är en ständigt pågående process under vårdtiden för den som 

vårdas under LPT. Vi anser att det är viktigt att personalen har en etisk medvetenhet 

och reflekterar över hur vi arbetar för att möjliggöra för patienternas delaktighet. Att 

ha ett etiskt forum på arbetsplatsen där man kan reflektera i grupp, kan möjliggöra 

för en utökad etisk medvetenhet hos personalen. 

Det som hade varit intressant är att se forskning ur ett patientperspektiv, om deras 

upplevelser av vårdtiden när de vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Då 

personalens upplevelser inte behöver stämma överens med patientens subjektiva 

upplevelse. 
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Bilaga.1 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för omvårdnad 
 
  

 

Datum 2017-10-16 

 
Till verksamhetsansvarig – förfrågan om medverkan i studie som ingår i programmet 
specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri 

Med detta brev önskar vi att få godkännande att få genomföra intervjuer av sjuksköterskor 
inom er verksamhet. Intervjuerna kommer att fokusera på deras erfarenheter av 
tvångsvårdades patienters möjlighet till delaktighet i deras egen vård. 

I den nya Patientlag (SFS 2014:821) under femte kapitlet som handlar om delaktighet står det 
att ”Hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten”. Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter sjuksköterskorna har om hur 
delaktiga tvångsvårdade patienter är i sin egen vård. 

Undersökningen kommer att ske via enskilda intervjuer med de sjuksköterskorna som godkänt 
deltagandet i studien. Intervjuerna beräknas ta max 60 minuter och kommer att spelas in på 
bandspelare/diktafon/telefon för att sedan ordagrant dokumenteras. Texterna kommer sedan 
att analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys och resultatet presenteras i vårt 
examensarbete på magister nivå som ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot psykiatri. Material i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt d.v.s. att 
det endast är författarna och handledaren som kommer att ha tillgång till det insamlade 
materialet samt att studien kommer att skrivas på ett sådant sätt att ingen person kommer att 
kunna identifieras. Verksamheten samt deltagarna i studien kommer att få ett exemplar av den 
färdigställda rapporten om så önskas.  

Vid frågor angående studien, vänligen kontakta oss. Svar önskas via mail eller telefon senast 
2017-10-25. 

För genomförandet av studien ansvarar: 

Specialistsjuksköterskestudent  Specialistsjuksköterskestudent 
Ann-Helen Skott Leg. Sjuksköterska  Matilda Olofsson Leg. Sjuksköterska 
Tfn: 070- 240 43 31   Tfn: 070- 689 98 93 
ansk0070@student.umu.se   maol0307@student.umu.se 
 
 
Handledare: 
Mats Lundström – Universitetslektor Tfn: 090- 786 98 57 
mats.o.lundstrom@umu.se  
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Bilaga 2 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för omvårdnad 
 
  

 

Datum 2017-10-16 

 

Informationsbrev – Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
I den nya Patientlag (SFS 2014:821) under femte kapitlet står det att ”Hälso- och sjukvård ska 
så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. Syftet med studien 
är att ta reda på vilka erfarenheter ni sjuksköterskor har om hur delaktiga tvångsvårdade 
patienter är i sin egen vård. 

Vi önskar att få ta del av era erfarenheter kring hur delaktiga tvångsvårdade patienter är i sin 
egen vård. Vad har du för erfarenheter kring delaktighet vid vårdandet av 
tvångsvårdspatienter? Kommer du på något specifikt fall du kan berätta om? Hur arbetar ni 
med delaktighet på er avdelning? Hur upplever du att det är att arbeta med delaktighet vid 
vårdandet av tvångsvårds patienter? Du får gärna dela med dig av både positiva och negativa 
erfarenheter. 

Undersökningen kommer att ske via enskilda intervjuer och beräknas ta max 60 minuter. 
Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare/diktafon/telefon för att sedan ordagrant 
dokumenteras. Texterna kommer sedan att analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete på magister nivå som ingår i 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri. Material kommer i denna 
studie att behandlas konfidentiellt d.v.s. att det endast är författarna och handledaren som 
kommer att ha tillgång till det insamlade materialet samt att studien kommer att skrivas på ett 
sådant sätt att ingen person kommer att kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst utan särskild förklaring.  

Vid frågor eller deltagande, kontakta någon av oss. 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Specialistsjuksköterskestudent  Specialistsjuksköterskestudent 
Ann-Helen Skott, Leg. Sjuksköterska  Mathilda Olofsson Leg. Sjuksköterska 
Tfn: 070- 240 43 31   Tfn: 070- 689 98 93 
Ansk0070@student.umu.se  maol0307@student.umu.se  
 
 

Handledare: 
Mats Lundström – Universitetslektor 
Tfn: 090- 786 98 57 
mats.o.lundstrom@umu.se  
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Bilaga 3 
 
Samtycke till deltagande i examensarbete  
”Sjuksköterskans erfarenheter av tvångsvårdades patienters möjlighet till 
delaktighet i deras egen vård”. 

Jag har tagit del av muntligt och skriftligt information kring den studie vars syfte med studien 
är att ta reda på vilka erfarenheter sjuksköterskor har om hur delaktiga tvångsvårdade 
patienter är i sin egen vård. 

Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt, att jag när som helst kan avbryta 
deltagandet utan förklaring till varför. Jag godkänner att intervjun spelas in och är införstådd 
med att materialet kommer att behandlas konfidentiellt samt att jag inte kommer kunna 
identifieras i den färdiga studien. Endast intervjuaren och handledaren kommer ta del av 
materialet. Jag lämnar samtycke till att resultatet av analyserade intervjuer kommer att 
publiceras i ett examensarbete. Jag är också informerad att jag kommer få ett exemplar av den 
färdiga studien om jag så önskar.  
 
Jag samtycker till att delta i denna studie. 
 
………………………………………  
ort och datum  
 
………………………………………  
Underskrift 
 
……………………………………… 

Namnförtydligande 

 
Jag önskar kopia av den färdigställda rapporten (Markera svar med X) 

JA………. NEJ………. 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

• Kön?  

• Ålder?  

• Antal yrkeserfarna år inom psykiatri? 

• Hur tänker du på delaktighet? 

§ Vad är delaktighet för dig? 

• Vad har du för erfarenheter kring delaktighet vid vårdandet av tvångsvårdade patienter? 

§ Ex. då det resulterat till något bra? 

§ Ex. på erfarenheter då resulterat blivit negativt? 

• Kommer du på något specifikt fall du kan berätta om som känts komplext? 

§ Hade man kunnat göra på något annat sätt? /Vad hade man kunnat göra 

istället? 

§ Lika bra/bättre? 

• Hur upplever du att det är att arbeta med delaktighet vid vårdandet av tvångsvårds 

patienter? 

§ Positiva tankar/känslor 

§ Negativa tankar/känslor 

• Hur arbetar ni med delaktighet på er avdelning? 

§ Hur tänker du dig att man kan jobba? 

• Kan ökad delaktighet påverka jobbet som sjuksköterska? 

§ Positivt? 

§ Negativt? 
Om tid finns: 

• Är det något du vill tillägga som kan vara av intresse för studien?  
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Bilaga 5 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 
Att man har den här 
personcentreringen, 
liksom att den här 
patienten får vara med 
och bestämma också om i 
sin vård gällande sin 
hälsa och det. 

Man har den här 
personcentreringen. 
Patienten får vara med 
och bestämma om sin 
vård. 

 
 
 
 
 
Medbestämmande i sin 
vård 

 

Det positivt där patienter 
känner sig själv bäst, de 
kanske har prövat tio 
olika mediciner. De 
kanske kan säga att jo 
den här funkar. Men allt 
är ju beroende på. 

Patienten känner sig bäst 
och kan säga vilka 
mediciner som fungerar. 

 
 

 

När dom är för sjuka kan 
det bli för många val. Då 
måste man nästan 
försöka korta ner dem så 
att på något vänster blir 
dom ändå lite delaktiga. 

Kan bli för många val då 
de är för sjuka. Få val ger 
dem ändå lite delaktighet 

 
 
 
Delaktighet påverkas av 
patientens svårigheter 

 
 
 
Ge möjlighet till 
delaktighet är en 
process genom 
vårdtiden 

Delaktighet måste ju 
också bedömas utifrån 
varje patient och deras 
förmåga till delaktighet 
och deras förmåga till att 
tänka logiskt 

Förmågan till delaktighet 
måste bedömas utifrån 
varje patient. 

  

jag försöker då låta dom 
vara med i… även om de 
då måste ha en injektion 
så bara som en sån grej 
som vill du ha den i 
höger eller vänster 
skinka? Vill du att jag ska 
räkna ett två tre eller ska 
jag bara sticka? 

Även om de måste ha en 
injektion försöker jag låta 
dem vara med. Vill du ha 
den på höger eller 
vänster skinka? Ska jag 
räkna eller bara sticka? 

 
 
 
 
Delaktighet genom att 
göra val inom tvånget 

 

Så bara sådana grejer 
som att dom bara får 
välja litegrann så brukar 
det faktiskt gå ganska 
bra. 

Det brukar gå bra bara 
patienten får välja 
litegrann. 

  

 

 


