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Förord 

 

Inom Norra Stockholms psykiatri pågår ett projekt där man vid två slutenvårdsavdelningar har 

implementerat självvald inläggning (SI) som en intervention för patienter med emotionellt instabilt 

personlighetssyndrom (EIPS) och självskadebeteende. SI innebär att patienten själv kan bestämma när en 

psykiatrisk inläggning är nödvändig. Denna uppsats är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt som 

syftar till att utvärdera huruvida SI som vårdform är verksam för denna patientgrupp, och om så är fallet, i 

vilken utsträckning. 

Först och främst vill jag lyfta fram min glädje och tacksamhet för att jag överhuvudtaget fick chansen och 

förtroendet att utföra dessa intervjuer och på så sätt förhoppningsvis bidra med något som förbättrar vården 

för denna patientgrupp. Tack till projektledare Joachim Eckerström och forskningsansvarig Kent-Inge 

Perseius för att jag fick vara en del av detta.  

Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Sjöström, dels för att du tipsade mig om forskningsprojektet, men även 
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Sammanfattning 

Självvald inläggning är en vårdform som möjliggör för patienter inom psykiatrin att själv bestämma när en 

sjukhusinläggning är nödvändig. För patienter med emotionellt instabilt personlighetsssyndrom (EIPS) och 

självskadebeteende har denna vårdform kommit att ses som en lämplig intervention, eftersom studier visar 

att längre psykiatriska inläggningar är kontraproduktiva och således har en potentiell skadlig effekt på dessa 

patienter. Utöver detta anses vårdformen passande utifrån de kliniska riktlinjer som lyfter främjandet av 

autonomi som särskilt viktig i behandlingen av patienter med EIPS. Några särskilda riktlinjer för hur 

autonomin i praktiken kan främjas ges dock inte, vilket innebär att det varit fritt för vårdgivare att omsätta 

dessa rekommendationer i den praktiska vården. Mot bakgrund av denna osäkerhet är det viktigt att 

utvärdera effekterna av SI som vårdform. 

I denna uppsats undersöktes patienternas syn och erfarenhet av vårdformen, med fokus på hur den ökade 

egenmakten upplevts i relation till de olika delkomponenterna i SI. Till hjälp i analysen av materialet 

användes de teoretiska begreppen autonomi, empowerment och paternalism. Analysen visar att patienterna 

upplevde vissa delar som egenmaktstärkande (empowering) och andra delar som svåra och ångestskapande. 

Vidare visar analysen att SI innebär ett lärande i att ta egenansvar. Ett tydliggörande av motiven bakom 

delkomponenterna ökar patientens autonomi, samt kan hjälpa patienten att stå ut med svåra och 

ångestskapande känslor i läroprocessen mot att hantera egenansvar och således på sikt bli mer autonom. 

Analysen visar även att sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att stödja patienten i denna process till att 

uppleva egenmakt och utöva sin autonomi.  

Uppsatsens slutsatser angående de olika delkomponenterna är att tillgång till två stödsamtal per dag, 

egenhantering av medicin, tredagars-bestämmelsen kan bidra till att stärka patientens autonomi om motiven 

bakom dem tydliggörs för patienten. Möjligheten att själv bestämma tidpunkt för inläggning är särskilt 

gynnsamt för patienterna, eftersom de upplever en större trygghet i att få tillgång till vård i akuta situationer. 

En del patienter kan dock behöva stöd i att få veta att beslutet att lägga in sig själv var berättigat. Vid 

kontraktsskrivningen bör patienten bli ännu mer noggrant informerad om vårdformen med dess motiv och de 

eventuella utmaningar patienten kan uppleva i relation till de olika delkomponenterna. Vidare kan regeln om 

förtida utskrivning, i fall där en patient bryter mot avdelningens regler, leda till ett ännu mer akut försämrat 

psykiskt mående, eftersom patienten riskerar att uppleva utskrivningen som ett svek från vårdens sida och ett 

personligt misslyckande. I värsta fall kan detta få förödande konsekvenser såsom självmord. Regeln bör 

därför tas bort. SI-kontraktet bör inte ha formen för ett kontrakt, eftersom det implicerar att vården är 

villkorad, vilket kan ha en negativ inverkan på patientens tillit till vården. Enkelrummet uppskattades i hög 

grad och bör utvärderas ytterligare, samt förslagsvis erbjudas som alternativ till delat rum inom ramen för 

den vanliga akutpsykiatriska slutenvården. Detta eftersom det kan vara gynnsamt för andra patientgrupper 

också. 

 

Sökord: emotionellt instabilt personlighetssyndrom, självskadebeteende, självvald inläggning, autonomi, 

empowerment, paternalism 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
    Förord …………………………………………………………………………………………………………………………….  I 

    Sammanfattning ………………………………………………………………………………………………………………….. II 

Innehållsförteckning ………………………………………………………………………………………………………..……. III 

     1. Introduktion ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 

1.1 Inledning och problemformulering ……………………………………………………………………………………………1 

1.2 Syfte och frågeställningar ……………………………………………………………………………………………………. 3 

     1.3 Bakgrund …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

     1.3.1 Från låsta vårdinstitutioner till avintitutionalisering och öppna vårdformer …………………………………………….... 3 

     1.3.2 Konklusion ………………………………………………………………………………………………………………… 6  

    2.  Tidigare forskning …………………………….…………………………………………………………………………….. 7 

      2.1 SI som intervention inom psykiatrin ………………………………………………………………………………………… 7 

     2.2 SI som intervention för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende ……………………………...……… 9 

     2.3 Konklusion………………………………………………………………………………………………………………….. 10 

      3. Teoretiska perspektiv……………………………………………………………………………………………………… 10 

      3.1 Autonomi …………………………………………………………………………………………………………………. 10 

      3.2 Empowerment……………………………………………………………………………………………………………... 12 

      3.3 Paternalism………………………………………………………………………………………………………………… 13 

      3.4 Konklusion ………………………………………………………………………………………………………………... 13 

      4. Metod………………………………………………………………………………………………………………………. 14 

      4.1 Epistemologisk position…………………………………………………………………………………………………… 14 

      4.2 Intervjuer ………………………………………………………………………………………………………………….. 15 

      4.3 Urvalsprocess och beskrivning av informanter  .………………………………………………………………………… 16 

      4.4 Bearbetning och analysdesign ……………………………………………………………………………………………. 17 

      4.5 SI:s vårdstruktur i Norra Stockholms psykiatri …………………………………………………………………………... 18 

      4.6 Etiska överväganden och tillvägagångssätt ………………………………………………………………………………. 18 

      4.7 Intervjuerna och dess utförande …………………………………………………………………………………………... 21 

      5. Resultat och analys ………………………………………………………………………………………………………... 23 

      6. Diskussion………………………………………………………………………………………………………………….. 25 

      6.1 Diskussion av resultat och analys ………………………………………………………………………………………….25 

      6.2 Metoddiskussion ………………………………………………………………………………………………………….. 29 

      7. Avslutning ………………………………………………………………………………………………………………….. 31 

      7.1 Slutsatser ………………………………………………………………………………………………………………….. 31 

      7.2 Slutdiskussion …………………………………………………………………………………………………………….. 32 

      8. Litteraturförteckning……………………………………………………………………………………………………... 34 

           Bilaga 1. Vetenskaplig artikel 

           Bilaga 2. Brev till patienter 

           Bilaga 3. Intervjuguide 

           Bilaga 4. SI-kontrakt



1 
 

 

1. Introduktion 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

Allt sedan den stora avinstitutionaliseringen, som påbörjades inom svenska psykiatrin på 

1970-talet, har den psykiatriska vården gått från slutna till mer öppna vårdformer. Det finns 

en trend mot att göra patienten mer delaktig i vården. Synen på, och behandlingen av, 

psykiatriska patienter har gått från en stark paternalistisk anda till en strävan att främja 

patientens autonomi, s.k. självbestämmanderätt. Paternalism kan förstås som en begränsning 

av en individs frihet, utan dennes uttryckliga medgivande, med motiveringen att det är för 

individens bästa (Reamer, 1983).  

En vårdform som syftar till att främja patient-autonomin är självvald psykiatrisk inläggning 

(SI), vilket blivit allt mer förekommande inom psykiatrin, bl.a. i Norge, Sverige, och 

Danmark (Strand & Hausswolff-Julin, 2015; Strand et al., 2015; Ellegard et al., 2017). 

Vårdformen innebär att patienter med långvarig historik av psykiatriska inläggningar själva 

kan lägga in sig på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning när de bedömer att ett sådant behov 

uppstår, exempelvis vid en stundande eller pågående kris. Det uttalade huvudsakliga målet 

med denna vårdform är att öka patients autonomi (Helleman, 2014a; Strand & Hausswolff-

Julin, 2015; Liljedahl, 2017). I en litteraturöversikt (Strand & Hausswolff-Julin, 2015) visar 

kvantitativa data att antalet dagar spenderade inom slutenvården dramatiskt minskade hos de 

patienter som hade SI, samtidigt som kvalitativa data pekar mot att vårdformen ökar 

patientens autonomi, ansvar och självförtroende i det dagliga livet. I en annan kvantitativ 

studie visar resultaten dock på att SI inte har någon effekt på grad av delaktighet eller 

återhämtning (Opheim Mojord et al., 2016)  

Vad gäller sättet att organisera vårdformen finns olika varianter. Exempelvis skiljer sig 

maxantalet inneliggande dygn med SI, från allt mellan tre till femton dygn (Helleman, 

2014b). Den mekanism som dock förenar alla dessa olika sätt att implementera vårdformen är 

bestämmelsen om att inläggningen ska vara självvald. Det är med andra ord patienten som har 

makten att själv bestämma när en inläggning anses lämplig. Vidare har patienten och 

vårdgivaren i de flesta fall på förhand tecknat ett skriftligt dokument kallat kontrakt i vilket en 

vårdplan kring SI formulerats. I kontraktet finns även de regler som vårdgivaren utformat 

(Strand & Hausswolff-Julin, 2015). 

En grupp av patienter som blivit högaktuell vad gäller användandet av SI är personer med 

emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS, tidigare benämnt borderline 

personlighetsstörning) och självskadebeteende. Individer med EIPS lider av instabilitet i 

affektreglering, självbild, interpersonella relationer och impulskontroll (Lieb et al., 2004). 

Den kliniska bilden involverar identitetsstörningar, impulsivt självskadebeteende, kroniska 

tomhetskänslor, desperata försök att förhindra inbillade eller verkliga separationer, samt 

återkommande självmordsförsök (Leichsenring et al., 2011). Tidigare studier visar på en 

potentiell skadlig och kontraproduktiv effekt av ostrukturerade psykiatriska inläggningar 

bland dessa patienter (Liljedahl et al., 2017; Paris, 2004). Behovet av att hitta alternativ till 

traditionella akutpsykiatriska inläggningar är därför stort. 
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De svenska kliniska riktlinjerna kring behandling av patienter med EIPS utgår från befintlig 

internationell evidens och expertkunskap (Ekselius, 2017). Det är framför allt amerikanskt, 

engelskt och australiensiskt riktlinjearbete som ligger till grund för de svenska (APA, 2010; 

NICE, 2012; NHMRC, 2012). I de engelska riktlinjerna (NICE, 2012) påpekas vikten av att 

vårdgivaren främjar EIPS-patienters autonomi och möjligheter att välja mellan olika 

vårdalternativ, underlätta livsval och hjälpa dem att se konsekvenserna av sina val. Vidare 

rekommenderar man att vårdgivaren tillsammans med patienten utformar en krisplan där 

tänkbara krishanteringsstrategier formuleras. Det har dock framhållits att det empiriska stödet 

för dessa rekommendationer är bristfälligt (Helleman, 2014a). I riktlinjer (NICE, 2012) lyfts 

dessutom inga specifika vårdformer fram som användbara för att främja målen med autonomi 

och valmöjlighet. Således har det varit upp till vården själv att bestämma hur och under vilka 

former som dessa rekommendationer ska uppfyllas. SI har dock kommit att ses som en 

lämplig intervention i eftersträvandet av patientautonomi (Strand & Hausswolff-Julin, 2015).  

SI som intervention för EIPS- och självskadepatienter är ett särskilt intressant fall att studera, 

eftersom denna patientgrupp länge betraktats som en svårbehandlad grupp inom slutenvården. 

Det finns en seglivad uppfattning bland vårdgivare att patienter med EIPS är manipulativa och 

besvärliga att behandla (McGrath & Dowling, 2012; Imbeau et al., 2014; Bodner et al., 2015), 

och det ses därför som riskfyllt att ge dessa patienter ansvar. I utformningen av SI har 

vårdgivare infört särskilda regler kring självskada, bruk av droger eller aggressivt beteende 

under avdelningsvistelsen. I händelse av ovanstående blir patienten enligt reglerna tvungen att 

lämna avdelningen i förtid. Samtidigt finns en problematik av interpersonell hypersensitivitet 

hos EIPS-patienter, vilket innebär att de är särskilt rädda för att bli avvisade. En regel som i 

praktisk omsättning riskerar att aktualisera sådana känslor hos en redan sårbar grupp kan antas 

bli särskilt problematisk i detta avseende, speciellt då tillit beskrivits som en viktig 

komponent i terapeutiska interventioner med denna patientgrupp. Frågan är då om 

utformningen av SI är förenlig med bästa möjliga omsorg för denna patientgrupp? 

Mot bakgrund av EIPS-patienters specifika sjukdomsbild, SI:s utformning och ramar samt 

behandlingsrekommendationernas bristande vetenskapliga förankring, finns alltså skäl till att 

närmare undersöka hur rekommendationerna omsätts i praktiken. De risker som förknippas 

med att ge EIPS-patienter mer ansvar över sin vård, är särskilt intressant att följa upp, 

eftersom de kan ge oss en bild av huruvida dessa farhågor är befogade. Genom att ta del av 

patienters erfarenheter kan vi ur ett patientperspektiv få en inblick i hur det ökade 

egenansvaret upplevs och hanteras. Kanske kan vi även ta ställning till huruvida det centrala 

målet med ökad autonomi är eftersträvansvärt för patienter med EIPS och självskadebeteende, 

eller om det finns andra mål som bör lyftas fram. Givet att autonomi är eftersträvansvärt, 

väcks frågan hur man som vårdare bör hantera balansgången mellan att främja eget ansvar 

och ge patienten bästa möjliga omsorg utifrån individuella olikheter och behov. 

I och med avinstutionaliseringen har landsting och kommun gemensamt ansvar för psykiatrisk 

rehabilitering. I praktiken har detta lett till att socialarbetaren i olika sammanhang arbetar för 

att främja och stärka individens egna resurser, samt vid behov även avlasta individen 

(Arnoldsson & Moula, 2009). Detta kräver likt ovan att socialarbetaren kan hantera balansen 

mellan att främja eget ansvar och samtidigt se till individens behov. 
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Med andra ord innebär detta att socialarbetare kan komma att ställas inför likande 

överväganden som sjuksköterskor inom psykiatrin gör, vilket gör att denna uppsats kan 

komma att ha relevans även inom det sociala arbetets forskningsfält.  

 

1.2   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka EIPS- och självskadepatienters syn på, och 

erfarenhet av, SI som en intervention. 

• Hur upplever patienterna egenmakten och ansvaret vid SI? 

• Vad betyder personalens bemötande för patienternas upplevelse av SI? 

• Hur upplever patienterna reglerna i SI? 

Uppsatsens problemställning består i att klargöra hur patienterna själva upplever och erfar det 

ökade egenansvaret vilket SI som vårdform innebär, och se om de själva anser att detta 

påverkat deras mående i någon riktning. För att undersöka detta ska teorier kring autonomi, 

empowerment, och paternalism användas som teoretiska utgångspunkter i analysen av 

materialet. Med hjälp av dessa teorier kan vi urskilja olika erfarenheter och synsätt i syfte att 

se om några mönster eller likheter kan utkristallisera sig gällande kopplingen mellan 

upplevelse av SI och psykiskt mående. Detta kan ge oss en inblick i ett fall där man ämnat 

omsätta rekommendationerna i en praktisk realitet, och således utgöra en källa till ökad 

förståelse kring dess effekter.  

Denna uppsats är skriven som en sammanläggningsuppsats. Detta innebär att uppsatsen består 

av ett manus till en vetenskaplig artikel (se: bilaga 1), och en tillhörande kappatext. 

Artikelmanuset är tänkt att ligga till grund för en samförfattad artikel som har för avsikt att 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Kappatexten innehåller en utvidgad beskrivning och 

diskussion av ämnet, undersökningen och dess resultat, samt undersökningens metodologiska 

ansatser och utförande. 

 

1.3 Bakgrund 

Framväxten av allt friare vårdformer inom psykiatrin såsom SI, kan betraktas mot bakgrund 

av de låsta och isolerade institutioner som psykiskt sjuka människor under lång tid befann sig 

i. I följande avsnitt ges en beskrivning av den avinstitutionaliseringsprocess som tog fart i 

Sverige under 1970-talet, då de stora mentalsjukhusen började läggas ner. Vidare ges en 

inblick i hur synen på den psykiatriska patienten förändrats under denna process och hur den 

utvecklats fram till idag. Slutligen ges en kort konklusion av genomgången. 

 

1.3.1 Från låsta vårdinstitutioner till avinstitutionalisering och öppna vårdformer 

Allt sedan 1820-talet, fram till 1970-talet, har vården av psykiskt funktionshindrade i Sverige 

skett institutionsbaserat och mestadels bakom låsta dörrar (Eriksson, 1989). Processen mot att 

avveckla de slutna vårdinstitutionerna tog därefter fart, som en effekt av en internationell 

avvecklingstrend (Markström, 2003). Avintitutionaliseringen inom psykiatrin innebar att de 



4 
 

sluta vårdinstitutionerna ersattes av andra samhällsbaserade och socialpsykiatriska alternativ 

såsom öppenvård, sociala myndigheter, privata verksamheter, samt frivillig- och 

välgörenhetsorganisationer. Behovet av psykiatriska sjukhusinläggningar fanns dock kvar, 

varför slutenvården inte avvecklades helt (Killaspy, 2006). 

Denna idétrend som ledde till avinstutionaliseringen, har i Sverige samlats under ett begrepp 

kallat sektorisering (Lindqvist m.fl., 2014). Detta är ett begrepp som fått en vid innebörd, men 

som framför allt hämtat inspiration från den nordamerikanska modellen kring Community 

Mental Health Centers (CMHC). Denna modell började implementeras runtom i USA år 

1963, och innebar att ett nationellt nät av CMHC, bestående av olika enheter inom ett 

avgränsat geografiskt område skulle ha totalansvar över psykiatriska insatser. Det innefattade 

även preventiva, sysselsättande- och boendestödsinsatser (Markström, 2014). Organisatoriskt 

innebar sektoriseringen av psykiatrisk verksamhet att alla psykiatriska instanser inom ett 

geografiskt område skulle ha samma ledning och att arbetet framförallt skulle ske via 

öppenvården. Man ansåg att långtidssjuka patienter, istället för att bo på de låsta 

institutionerna, skulle bo i egna hem vilka kommunen skulle tillhandhålla (Lindqvist m.fl., 

2014). Begreppet har också tillskrivits en mängd betydelser såsom kursen mot att få 

vårdorganisationen närmare folket, samt idéer om att bygga psykiatrin kring en 

psykodynamisk och socialpsykiatrisk inriktning. Vidare har det kommit att involvera ett 

synsätt att öppnare vårdformer ökar individens livskvalitet. Begreppet har också kommit att 

inbegripa kritik mot vad man betraktat som institutionernas förtryck och ineffektivitet, samt 

en ökad förståelse för hur samhället inverkar på psykisk ohälsa. Kritiken om ineffektivitet 

härrör från ett genomströmningsideal som bygger på tanken att en individ som påbörjar en 

behandling mot sjukdom eller skada, ska genomgå behandling och sedan träda ur 

vårdapparaten fri från sina symptom. De slutna psykiatriska institutionerna ansågs motverka 

detta ideal (Markström, 2003).  

Arbetet med att implementera vård- och stödenheter har dock redan från 

avinstitutionaliseringens början präglats av tröghet. Inledningsvis var tanken att socialtjänsten 

skulle ordna rehabilitering och sysselsättning med hjälp av dagcentraler, vilka syftade till att 

integrera psykiskt störda i samhället genom sysselsättning. Psykiatrin skulle tillhandahålla 

socioterapi, arbetsträning, arbetsterapi och skyddat arbete, men otydlig ansvarsfördelning har 

bland annat legat till grund för den långsamma processen. Från centralt håll har det som 

konsekvens initierats olika utredningar under årens lopp, vilka syftat till att föra processen 

framåt. En av de åtgärder som implementerades, är den nya socialtjänstlagen som trädde i 

kraft 1982, i vilken det ålades kommunerna att ansvara för personer med funktionshinder och 

psykiska handikapp. Dessvärre saknades både ekonomiska incitament och tydliga riktlinjer 

för hur denna vård skulle struktureras. Detta gjorde att kommunerna uppfattades som passiva, 

och kritiken kom att växa, med resultatet av att en statlig utredning i slutet på 80-talet 

initierades i syfte att komma med förslag på en effektiv och förbättrad vård och service 

(Lindqvist m.fl., 2014).   

År 1992 publicerades sammanställningen av denna utredning (SOU 1992:73), vilket gav en 

rad förslag på hur psykiatrin kunde förbättras. Principer såsom autonomi, valfrihet, integritet 

och normaliserade livsvillkor var framträdande. Tidiga insatser som möjliggör arbete för 

denna grupp lades fram som särskilt viktiga. Utredningen kom att presentera ett synsätt på 

patienten och dess svårigheter via termer som handikapp och funktionshinder istället för 

sjukdom, vilka ansågs implicera passivitet (Lindqvist m.fl., 2014). Vidare ändrades 
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språkbruket till psykisk störning i syfte att ytterligare komma ifrån sjukdomsbegreppet som 

ansågs för tankarna till ett fast tillstånd. Ett tillstånd som patienten inte kunde bli frisk från.  

Begreppet störning skulle istället sända signaler om att tillståndet är beroende av 

omgivningen, samt framhäva behovet och betydelsen av omvårdnad (Rosenberg, 2009).  

När utredningens (SOU 1992:73) proposition så småningom lades fram år 1994 (Prop. 

1993/94:218) ingick inte alla de förslag som nämnts i utredningen, men bland annat ett 

förtydligande av socialtjänstens ansvar (Lindqvist m.fl., 2014). I skriften klargjordes 

landstingens ansvar över psykiatrisk behandling, samt kommunernas ansvar över sociala 

insatser för att minska effekter av långvariga psykiska störningar. Vidare ålades kommunerna 

betalningsansvar över de patienter som vårdades inom den psykiatriska heldygnsvården, 

vilket antogs ha effekten av att påskynda kommunernas arbete med att bygga upp boende och 

boendestöd. En enig riksdag röstade igenom ändringarna, vilka är känt som den svenska 

psykiatrireformen år 1995 (Markström, 2014). 

Avinstitutionaliseringen kom i hög utsträckning att förknippas med ett misslyckande att fånga 

upp de personer som tidigare tillhörde den institutionsbaserade vården. Ökade sociala 

problem som missbruk, hemlöshet och kriminalitet har därför kopplats samman med 

nedläggningarna av de stora mentalsjukhusen. Även om nedläggningen av mentalsjukhusen 

skedde under en lång tidsperiod, byggdes de samhällsbärande institutionerna inte ut i 

tillräckligt stor omfattning i förhållande till det behov som fanns. Detta resulterade i att många 

inte fick den hjälp som de behövde (Markström, 2014). Bristen på akutpsykiatriska insatser 

och uppkomsten av s.k. svängdörrspatienter ansågs vara utmärkande för processen. Med det 

sistnämnda begreppet åsyftas de individer som efter kortare inneliggande vård blir 

återinlagda, och således återkommande anträffas inom den psykiatriska vården (SOU 

2006:100, 84). 

Även om psykiatrireformen innebar förbättringar, gick arbetet ute i kommunerna fortfarande 

trögt (Markström, 2014), varför man från central nivå år 2002 initierade ett nationellt 

tillsynsprojekt. Projektet genomfördes med hjälp av socialstyrelsen och landets länsstyrelser, 

eftersom man fortfarande såg ett behov av att sätta press på de kommuner vars insatser och 

vårdutbud var bristfälliga. Projektet gjorde att kommunerna var tvungna att inventera och 

redogöra för arbetet med de nya arbetssätten. I resultatet av projektet visade det sig att 

reformen inte var tillräckligt förankrad bland den kommunala organisationen. Vid samma 

tidpunkt utsågs år 2003 en nationell psykiatrisamordnare med uppdrag att se över frågetecken 

rörande alla aspekter hos välfärdsapparaten med ansvar för omvårdnaden av psykiskt sjuka 

och funktionshindrade (Lindqvist m.fl., 2014). Psykiatrisamordningen initierades efter en 

period då flera uppmärksammade våldsdåd begåtts av personer som nyligen varit eller befann 

sig inom den psykiatriska vården (Lindqvist m.fl., 2014; Rosenberg, 2009). Detta resulterade i 

att debatten om psykiatrin inte enbart kom att handla om bristande omvårdnad av psykiskt 

funktionshindrade, utan också omvärldens rätt att skyddas från våldsbrott förknippade med 

psykiatriska patienter (Lindqvist m.fl., 2014). År 2006 publicerades en slutgiltig rapport (SOU 

2006:100) från psykiatrisamordningen, i vilket evidensbaserad omvårdnad belystes som en 

viktig del i att höja ambitionsnivån inom psykiatrin. Vidare lyftes brukarinflytande som en 

viktig del i det fortsatta arbetet och utvecklingen av vår och omsorg.  

 Några år senare lade regeringen fram en skrivelse (Skr.2008/2009:185), vilket bidrog till 

ekonomiska satsningar på områden såsom barn- och ungdomspsykiatrin, kompetens- och 
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evidensutveckling, sysselsättning och arbete för psykiskt funktionshindrade, samt en ny 

lagbestämmelse rörande öppen psykiatrisk tvångsvård.  Fokus kom även att riktas mot att 

stärka den enskildes valfrihet i och med införandet av Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

Detta möjliggjorde för kommunerna att skapa en lokal offentlig marknad av verksamheter och 

aktörer vilka förmedlar insatser till målgruppen psykiatriskt funktionshindrade. Idén var att 

detta skulle öka den enskildes valfrihet (Lindqvist m.fl., 2014). Senare forskning pekar dock 

på att lagen i praktiken fick en annan effekt. I en avhandling av Maria Fjellfeldt (2017), där 

fokus legat på att studera valfrihetssystemet införande i projektet ”meningsfull sysselsättning” 

i Stockholms kommun, visar det sig att valfriheten, stick i stäv med intentionen, i vissa 

aspekter minskat. Exempelvis hade brukarna innan valfrihetssystemets införande, möjlighet 

att göra en överenskommelse med personal om hur länge de kunde och ville delta i 

sysselsättning. I samband med de nya bestämmelserna infördes dock en bestämmelse om hur 

mycket brukarna fick delta i sysselsättningen, vilket innebar att denna möjlighet till flexibilitet 

gick förlorad.  

För att förstå utvecklingen mot öppna vårdformer kan det vara viktigt att ge en bakgrund till 

det s.k. återhämtningsperspektivet. Under 1990-talet kom synsättet rörande recovery (på 

svenska översätts detta till återhämtning), slå rot i olika samhällsbaserade omvårdnads- och 

stödinstanser runtom i USA. Detta innebar att all psykiatrisk service skulle erbjudas utifrån 

synsättet att människor kan återhämta sig, och således tillfriskna från psykiatriska sjukdomar. 

Tidigare omvårdnads- och stödinsatser hade utformats på premisser om att psykiatriska 

patienter inte kunde tillfriskna, att deras tillstånd oftast försämrades under tid, samt att 

insatser, i bästa fall, kunde förhindra denna försämring. Den nya idén härrörde dels från 

upptäckten av flera uppföljande långtidsstudier, som visade att många psykiatriska patienter 

tillfrisknar och att detta beror på en mängd sociala och miljömässiga faktorer. För det andra 

kom det en mängd litteratur skriven av före detta patienter som beskrev sina tillfrisknanden 

som en djup personlig process som bland annat involverar att hitta en egen meningsfull 

vardag (Anthony, 2000). 

 

1.3.2 Konklusion 

Med förståelse kring den utveckling där individens integritet och självbestämmande ses som 

centrala delar i ett tillfrisknandeperspektiv, blir framväxten av friare vårdformer som SI också 

lättare att förstå. I en psykiatrikontext, som länge präglats av en paternalistisk kultur där 

individens självbestämmande inte alls setts som självklar - utan istället satts åt sidan till 

förmån för klinikernas bestämmande – kan man tänka sig att det finns utmaningar med att 

realisera värden såsom autonomi. Dessutom yttrar sig psykiatriska sjukdomar inte sällan på ett 

sätt som gör att självbestämmande i vissa fall kan vara livsfarligt. Tvångsinsatser är i vissa 

fall livsnödvändiga. Exempelvis då en patient är självmordsbenägen och har ett livshotande 

beteende. Som kliniker i dessa sammanhang innebär utvecklingen mot främjande av 

självbestämmande och integritet hos patienter att man kan ställas inför svåra överväganden. I 

ljuset av denna utvecklig blir en central fråga hur mål och värden såsom integritet och 

självbestämmande omsätts i den praktiska realiteten. Inte minst blir det viktigt att utvärdera 

huruvida sätten att främja dessa värden upplevs av patienterna själva. Detta eftersom det i sig 

är ett sätt att stärka självbestämmande och integritet, men även för att utvärdera huruvida 

sätten att omsätta dessa värden i praktiken får den effekt som avsetts. 



7 
 

 

2. Tidigare forskning 

 

I den inledande fasen genomfördes systematiska litteratursökningar i syfte att få fram tidigare 

forskning kring SI som intervention inom psykiatrin, samt forskning rörande SI som 

intervention för personer med EIPS och självskadebeteende. Litteratursökningen begränsades 

till ett fåtal databaser som ansågs relevanta utifrån ämnets karaktär, och som var kända inom 

området för psykiatri och omvårdnad. Dessa var: PubMed, AMED, Medline (Ebsco), 

CINAHL och PsycINFO. Följande sökord i olika kombinationer användes: brief admission, 

psychiatry, borderline personality disorder, emotionally unstable personality disorder, brief 

admission. self-referred admission, self-assessed admission. Utifrån dessa artiklar och dess 

referenser kunde annan relevant litteratur och relevanta artiklar identifieras. 

I detta avsnitt som är uppdelat i tre delar, ges inledningsvis en beskrivning av den 

vetenskapliga litteraturen rörande självvald inläggning som intervention inom psykiatrin. I 

den andra delen ges en beskrivning av den vetenskapliga litteraturen kring självvald 

inläggning som intervention för patienter med EIPS och självskadebeteende. Slutligen görs en 

konklusion av genomgången.  

 

2.1 SI som intervention inom psykiatrin 

Strand & Husswolff-Juhlin (2015) genomförde en systematisk översikt på området SI som 

intervention för patienter inom psykiatrin, i vilket kvantitativa och kvalitativa data från 

tidigare studier slagit samman. Översikten involverade patienter med en mängd olika 

psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni, schizoaffectivt syndrom, ospecificerad paranoid 

psykossjukdom, psykossjukdom, bipolaritet, olika personlighetsstörningar, affektiva 

sjukdomar samt ångestproblematik. I den systematiska översikten, som infattade sex artiklar, 

inkluderades endast studier där patienter, utan inflytande av personal, själva hade kontroll 

över inläggningen, samt studier där det fanns en tydlig beskrivning av SI-modellen. Fyra olika 

varianter av SI modellen identifierades. Utöver det att patienten själv gavs makten att 

bestämma tidpunkt för inläggning, var det gemensamt för alla varianter att patienten 

tillsammans med patientens behandlare från öppenvårdsmottagningen, och en personal från 

slutenvårdsavdelningen, i förväg träffades och skrev ett s.k. kontrakt. I kontraktet upprättades 

praktiska regler och mål med vårdformen. Alla varianter hade ett par gemensamma regler 

såsom att patienten kunde lägga in sig med SI i max fem dagar per tillfälle, tillgång till 

stödsamtal, förbud mot att bruka alkohol eller droger på avdelningen, ingen 

medicinkorrigering under SI-vistelsen, samt förbud mot att lämna avdelningen under SI-

vistelsen. I fyra av sex fall tillämpades en s.k. karantänregel, vilken innebar att patienterna 

inte tilläts lägga in sig själva under en 14-dagarsperiod efter att en SI-vistelse avslutats. 

Regeln motiverades genom att den dels syftade till att förhindra överutnyttjande av 

vårdformen, samt att den ansågs hjälpa patienten att fokusera på livet utanför 

vårdavdelningen. Alla varianter tillät även patienter att använda den vanliga akutpsykiatriska 

inläggningsproceduren om patienten själv bedömde det som mer lämpligt.  
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Utifrån den systematiska översikten (Strand & Husswolff-Juhlin, 2015) identifierades även 

flera olika mål och syften med SI som vårdform inom psykiatrin, såsom:  

1. öka patient-autonomi, självkontroll och självkänsla;  

2. Förbättra patientens coping-förmåga (hantering av den underliggande diagnosen och 

frambringa tillfrisknande); 

3. Öka patientens självkännedom och känsla av ansvar för att i ett tidigt skeende söka hjälp i 

syfte att förebygga allvarligare kriser; 

4. Undvika maktkamp mellan patienter och kliniska vårdaren i krissituationer;  

5. Förstärkning av sjukhusavdelningens vilofunktion; 

6. Minska användningen av slutenvårdsinläggningar;  

7. Minska tvångsåtgärder och ofrivilliga inläggningar. 

Strand & Husswolff-Juhlin (2015) menar att kvantitativa data, (som rapporterades i fem av de 

sex artiklarna), pekar mot dramatiska minskningar av slutenvårdsinläggningar och 

tvångsåtgärder bland patienter med tidigare hög konsumtion. Kvalitativa data (som 

rapporterades i fem av de sex artiklarna) tyder på att konceptet överlag ökar patientens 

autonomi, ansvar och självförtroende i det dagliga livet.  

I en norsk randomiserad kontrollerad studie av SI (Opheim Mojord et al., 2016) fann man 

ingen skillnad mellan grupperna vad gäller effekt på patientens delaktighet i behandlingen 

eller grad av återhämtning efter fyra månaders uppföljning. Urvalet i denna studie var 

begränsad till 26 patienter i interventionsgruppen (vilka erbjöds SI) och 27 patienter i 

kontrollgruppen (vilka hade tillgång till vanlig akutpsykiatrisk vård). 

I en studie av Tytlandsvik & Heskestad (2009), som ingår i Strand & Husswolff-Juhlins 

(2015) systematiska översikt, tillämpades en karantäntid på 14 dagar. Enligt Tytlandsvik & 

Heskestad (2009) ansågs regeln vara överflödig och potentiellt skadlig, eftersom inget tydde 

på att patienterna riskerade överutnyttja SI-kontraktet, samt att patienterna upplevde regeln 

som stressande och ångestskapande. Strand & Husswolff-Juhlin (2015) menar att regeln 

strider mot de grundläggande målen bakom SI, såsom att stärka patientens egenmakt och 

självkänsla. I en enkätundersökning av 190 patienter (Ellegard et al, 2017a) har man dock sett 

att patienter tillhörande en avdelning där man tillämpar karantänregeln känt sig mer redo att 

återvända hem efter en inläggning, till skillnad från patienter från avdelningar där man inte 

tillämpade regeln. Författarna menar att regeln hjälper patienten att känna sig mer redo att 

återvända hem och därför har en positiv inverkan. I samma studie anger patienterna att skälen 

till att ingå ett SI-kontrakt är att undvika långa slutenvårdsvistelser och få hjälp i tid. Vidare 

anger patienterna att anledningarna till att utnyttja kontraktet var försämrat psykiskt mående, 

vardagliga problem och en vilja av att inte vara en belastning för släktingar. 

I en uppföljande enkätundersökning (Ellegard et al., 2017b) ingick 252 stycken psykiatriska 

vårdare, i vilket man undersökte vårdpersonalens syn och erfarenheter av SI som vårdform. 

Svaren jämfördes därefter med patienternas. Vid jämförelsen fann man att patienter och 

vårdpersonal överlag uppgav samma slags skäl till varför patienter nyttjar SI. Däremot fann 

man markanta skillnader i enskilda fall av inläggningar där man jämfört utvärderingar av 

patienter och vårdpersonal. Synen skilde sig bland annat åt gällande patientens skäl för 

inläggning, samt vilka skäl som låg till grund för varför patienten blivit utskriven i förväg. 
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Författarna menar att detta är en viktig sak att uppmärksamma, eftersom skillnaderna kan 

påverka kvalitén på omvårdnaden av patienten. 

I en fallrapport (Little & Stephens, 1999) får man följa beskrivningen av hur en patient med 

multipla diagnoser schizofreni, emotionell instabilitet och substansmissbruk svarar lovande på 

SI. Patienten hade sedan tidigare en historik av aggressivt och hotfullt beteende, samt 

ofullföljda behandlingar. Efter att SI introducerats såg man tydliga förbättringar hos patienten. 

Fallrapporten har dock naturliga begränsningar, eftersom den endast beskriver utfallet av 

interventionen hos en individ och således inte kan utgöra grunden för några generaliseringar. 

Studien visar likväl att interventionen kan ha positiva effekter på denna typ av patienter, 

varför det finns skäl att följa upp resultaten i studier med större urval.  

 

2.2 SI som intervention för patienter med emotionell instabilitet och 

självskadebeteende 

Den forskning som hittills gjorts på området SI som intervention för patienter med EIPS och 

självskadebeteende härrör från länder såsom USA, England, Nederländerna, Norge, Danmark 

(Helleman, 2014b). 

I en systematisk litteraturöversikt av Helleman et al (2014b) ingick tio artiklar, varav fem var 

kvantitativa, fyra kvalitativa och en med en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod. 

Utifrån översikten framhålls att SI kan ha en förebyggande effekt, kring både självmords- och 

självskadehandlingar bland patienter med EIPS. Exempelvis visar en kvantitativ studie som 

ingick i översikten (Morgan et al.,1994) att frekvensen av självskada signifikant avtog när 

självskadepatienter blev erbjuden ett s.k green card, vilket innebar att patienten när som helst 

kunde ringa, träffa någon från avdelningen eller själv lägga in sig. Totalt ingick 212 stycken 

individer varav 101 stycken erbjöds SI och 111 ingick som kontrollgrupp. I studien påpekades 

att ett utökat serviceutbud inte leder till ett ökat utnyttjande av vårdens resurser (som 

vårdpersonalen befarat), utan att det istället tyckts minska. 

Vidare menar Helleman et al. (2014) att SI kan bidra till ökad patientautonomi. I synnerhet 

om patienten tas på allvar, själv kan styra över inläggningar och blir behandlad som en 

jämbördig part. Exempelvis visar en kvalitativ studie (Nehls, 1994), som ingick i översikten, 

på vilket sätt patienter upplever att SI har betydelse för dem. Patienter beskriver hur de 

stundtals ser SI som en livräddare, eftersom de såg SI som en plats där de kunde vara trygga 

från sina tankar på självmord. Patienterna uttryckte också att SI hade innebörden av att vara 

ett ställe för vila och återhämtning, ett utrymme för familje- och vänskapsrelationer och ett 

utrymme där man finner en meningsfull tillvaro. I relation till bland annat detta lyfter 

Helleman (2014b) kritik mot regeln gällande förtida utskrivning. De framhåller det 

motsägelsefulla att skriva ut patienter som självskadat eller begått självmordsförsök på 

avdelningen, då det är ett starkt uttryck för en pågående kris och således implicerar att 

patienten är i behov av vård. Istället för att patienten i denna situation ska bli utskriven, menar 

författarna att personalen bör ta tillfället i akt att erbjuda omsorg och hjälpa dessa patienter att 

hantera dessa känslor. Som exempel på betydelsen av stöd från andra uppgav patienter i en 

studie (Koekkoek et al., 2009), vilken ingick i översikten av Helleman (2014b), att kontakten 

med sjuksköterskan under avdelningsvistelsen var av betydelse för dem. Betydelsen av 

kontakt med andra EIPS-patienter lyftes i synnerhet fram som viktig. Kontakten med andra 
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patienter beskrevs som avgörande för ett positivt utfall av SI-vistelsen, eftersom de ansågs ge 

ett speciellt emotionellt stöd. I en intervjustudie av (Helleman et al., 2014a) uppgav patienter 

att kontakten med personal på avdelningen var av speciell betydelse.  

 

2.3 Konklusion 

Tidigare forskning angående SI som vårdform inom psykiatrin för olika patientgrupper är 

knapphändig och inte helt entydig. Enligt den systematiska översikten av Strand & 

Husswolff-Juhlin (2015) indikerar kvalitativa data att autonomi, självförtroende och ansvar 

ökar hos patienter med SI-kontrakt. Kvantitativa data pekar mot att tvångsåtgärder och 

användning av slutenvård minskar hos patienter med tidigare hög konsumtion av slutenvård. 

Underlaget utgörs dock av endast sex studier med låg evidensnivå (Opheim Mojord (2016). I 

en randomiserad kontrollerade studie av Opheim Mojord et al. (2016) syntes inga skillnader 

mellan interventionsgruppen eller kontrollgruppen vad gäller deras självskattning av 

återhämtning eller patientdelaktighet efter fyra månader. Resultatet från Opheims Mojords 

studie (2016) visar att det finns ett behov av att i framtida studier närmare undersöka 

patienters egna erfarenheter av SI. Inte minst eftersom återhämtning och delaktighet på olika 

sätt kan tänkas kopplas till begrepp såsom autonomi, ansvar och självförtroende.  

Vad gäller studier kring SI som vårdform för personer med EIPS och självskadebeteende är 

även den sparsam. Randomiserade kontrollerande studier saknas vad gäller SI för EIPS-

patienter, varför behovet av fortsatta studier även här är stort. Den kvalitativa forskningen är 

nästan uteslutande deskriptiv, vilket gör att kopplingen mellan vårdformens utformning och 

effekter saknar förklaring på ett analytiskt, systematiskt och genomtänkt plan. Behovet av att 

utveckla den teoretiska basen är därför stort inom området. En teoretisk bas underlättar 

förståelsen av fenomenets delar och effekter och kan därför hjälpa oss förstå mekanismerna 

bakom ett speciellt utfall (Blom & Morén, 2015). I framtida studier där patienter intervjuas 

bör därför svaren analyseras med hjälp av teoretiska begrepp. 

 

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

I denna sektion presenteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för analysen av 

materialet. Först ges en beskrivning av begreppet autonomi. Därefter ges en beskrivning 

kring begreppet empowerment, samt begreppet paternalism. Slutligen ges en kort 

sammanfattning och reflektion av genomgången. 

 

3.1 Autonomi 

Trots att det finns skilda filosofiska inriktningar där autonomi som koncept definieras olika, 

utgår denna uppsats från Christmans (2018) definition i Stanford Encyklopedia of Philosophy: 
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” Individual autonomy is an idea that is generally understood to refer to the capacity to be 

one´s own person, to live life according to reasons and motives that are taken as one´s own 

and not the product of manipulative and distorting external factors” 

 

Definitionen av individuell autonomi lyfter fram det centrala med individens kapacitet att leva 

enligt skäl och motiv som är individens egna. Begreppet kapacitet förklaras inte närmare i 

denna definition. I denna uppsats betraktas kapacitet vara en inre förmåga hos individen som 

påverkas och ofta bestäms av yttre betingelser. 

Enligt definitionen är en nödvändig förutsättning för att utöva individuell autonomi att 

personen har en kapacitet att agera i linje med sina preferenser. Dworkin (1988) belyser 

relationen mellan individuell kapacitet och friheten att välja, och att denna frihet innebär en 

kostnad eftersom individen blir ansvarig inför de val hen gör. Individen kan hållas ansvarig 

för att ha tagit ”fel” beslut. Det finns en social press att fatta rätt beslut om beslutet kan 

påverka andra, samt en press utifrån ett egenintresse, eftersom beslutet kan påverka det egna 

välbefinnandet. Risken att fatta fel beslut är därmed väsentlig när det kommer till friheten att 

själv bestämma. Detta i sin tur kräver att individen har en kapacitet att hantera den eventuella 

stress som ett potentiellt negativt utfall genererar.  

Denna definition lyfter även fram villkoret av att individens motiv och skäl inte får vara 

manipulerade och förvrängda av andra. I denna uppsats betraktas ”manipulerade och 

förvrängda externa krafter” som de handlingar som på ett icke rättvisande sätt motiveras, och 

som riktas mot en person eller en grupp med målet att ändra deras emotioner, tankesätt och 

önskningar. I verkliga situationer kan det vara problematiskt att avgöra vilka handlingar som 

kan betraktas som manipulerade och förvrängda. Människor är ofta beroende av att söka stöd 

från auktoriteter i frågor där vi saknar kunskap, vilket innebär att risken att utsättas för 

manipulerade och förvrängda influenser ökar. I medicinsk praktik söker man komma till bukt 

med detta problem genom att arbeta med informerat samtycke och på så sätt stärka patientens 

autonomi (May, 1998). Informerat samtycke i vårdsammanhang innebär att läkaren eller 

klinikern arbetar med att informera och förse patienten med information om patientens 

medicinska tillstånd, samt de behandlingsalternativ som finns att tillgå, i syfte att förse 

patienten med beslutsunderlag för ett eventuellt samtycke till behandling (Dworkin, 1988). 

Syftet med denna uppsats är att undersöka EIPS- och självskadepatienters syn på SI som en 

intervention. Eftersom interventionens huvudsakliga mål är att stärka patienternas autonomi, 

blir det i detta vårdsammanhang viktigt att undersöka hur patienten uppfattar den information 

som ges och de regler som ställts upp. Detta eftersom informerat samtycke är ett sätt att söka 

minska de eventuella negativa effekter av den ojämna maktfördelning som av givna skäl 

existerar mellan klinikern och patienter (på grund av den kunskap som klinikern besitter).  

Villkoret om att individens motiv och skäl inte får vara manipulerade och förvrängda av yttre 

krafter innebär i dessa fall att det är läkarens och klinikerns information som måste vara 

korrekt. I en sådan situation är det också viktigt att informationen som ges presenteras på ett 

sätt som gör att patienten kan hantera och sortera all fakta på ett rättvisande och rimligt sätt. 

Detta är en förutsättning för att individen därefter själv, i enlighet med egna motiv och skäl, 

kan ta ställning till en åtgärd, utifrån de premisser som presenterats (Corrigan, 2003). I 

psykiatriska sammanhang uppkommer ibland situationer där patienten inte är i stånd att ta in 

information eller ännu mindre fatta beslut. Exempelvis vid djup kris eller om patienten lider 
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av vanföreställningar. I ett sådant tillfälle kan det antas vara svårt att informera patienten på 

ett rättvist och rimligt sätt, eftersom patienten inte kan sortera och bedöma informationen 

adekvat. Vad gäller EIPS- och självskadepatienter skulle eventuellt en nedsatt förmåga att ta 

in information uppkomma i situationer av kris, men i vanliga fall är dessa patienters förmåga 

att hantera information att betrakta som tämligen god. Därför finns det inga skäl till att inte 

grundligt informera dessa patienter. 

 

3.2 Empowerment 

Ett begrepp som hänger samman med individers autonomi är empowerment (Tengland, 2007). 

Begreppet definieras som kapaciteten hos en individ att ta kontroll över sina omständigheter, 

nå sina mål och utöva makt, samt en process att hjälpa sig själv maximera kvalitén i sitt liv 

(Adams, 2008). Empowerment är emellertid ett begrepp som åsyftar, och används i, ett 

bredare sammanhang än på individnivå. Begreppet innefattar både individuellt bestämmande 

om sitt egna liv, men även gemensamt bestämmande i den kollektiva miljön. Begreppet 

åsyftar en psykologisk känsla av personlig influens eller kontroll i frågor som har betydelse 

för individen eller gruppen, men även en faktisk influens eller kontroll (Rappaport, 1987).  

Wodall m.fl. (2010) menar att känslan av kontroll leder till ett ökat mentalt och fysiskt 

välbefinnande. Moula (2009) menar att det inte finns något lämpligt ord på svenska för att 

översätta begreppet empowerment. Ellegård & Nordell (1997, 52) översätter dock begreppet 

till egenmakt med innebörden ”att bemäktiga makten över sig själv”. De motiverar 

översättningen med att empowerment handlar om ett mål och en process att öka individens 

makt och kontroll över sitt egna liv varför ordet egenmakt anses lämpligt. Översättningen 

åsyftar med andra ord en känsla av makt hos individen att själv få bestämma över det som 

anses som egna angelägenheter. I denna uppsats används översättningen egenmakt, eftersom 

den på ett rimligt sätt speglar den betydelse som empowerment ges i denna studies 

sammanhang, nämligen att öka individens (patientens) makt över sina egna angelägenheter 

(den psykiatriska vården). 

Empowermentorienterat socialt arbete kan förstås som en förändringsprocess, vilket bygger 

på två grundläggande antaganden: tanken att varje individ har en biopsykosocial kapacitet att 

förbättra sin egen situation, samt att socialarbetaren kan underlätta denna process genom ett 

dialogiskt och kollaborativt stöd (Moula, 2009).  

Inom empowerment-forskning skiljer man mellan empowering processes 

(egenmaktsstärkande processer) och empowering outcomes (egenmaktsstärkande utfall). Det 

förstnämnda innebär den process som gör att människor ges eller skapar kontroll, och således 

influerar områden eller situationer som påverkar deras liv. Processen består av en serie av 

erfarenheter i vilket individen lär sig se kopplingen mellan mål och hur dessa mål kan nås, 

samt lär sig hur de bäst tar tillvara på befintliga resurser. Dessa erfarenheter kan exempelvis 

vara tillfällen där individen ges möjlighet att träna på praktiska färdigheter eller utöka det 

egna sociala nätverket. Empowering processes kan resultera i empowering outcomes, såväl 

som andra, ibland oväntade, utfall. Empowering outcomes innebär den eller de 

egenmaktsstärkande effekter som en intervention kan resulterat i. För att kunna mäta om en 

empowering process lett till empowering outcomes, måste specifika variabler tydliggöras och 

presenteras (Zimmerman, 1995).  
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Adams m.fl. (2005) menar att det kan finnas barriärer vilka utgör hinder för individen att 

uppleva egenmaktsstärkande (empowering) känslor, såsom brist på förmåga eller 

självförtroende i att exempelvis hantera en situation eller ett möte med andra människor. I 

sjukhusvårdande sammanhang ses vårdaren som en viktig faktor i det egenmaktsstärkande 

arbetet med individen. Vårdaren kan assistera patienten i processen att skapa hälsosamma 

beteenden. Individuellt lärande anses utgöra en central mekanism i processen, vilket kräver 

aktivt deltagande från både klienten och vårdaren (Ellis-Stoll & Popkess-Vawter, 1998).  

Empowerment som teori är lämplig att använda i syfte att analysera informanternas 

erfarenheter av SI. Först och främst kan teorin hjälpa oss att sortera mellan erfarenheter av 

empowering processes och empowering ouctcomes. För det andra kan den hjälpa oss 

upptäcka hinder för individen att uppnå ett empowering utfall, eftersom uppdelningen mellan 

process och utfall underlättar analysen av ett skeende.  

 

3.3 Paternalism  

Paternalism är ett vida aktuellt och omdiskuterat begrepp som ingår i många filosofiska 

sammanhang, och som inte sällan aktualiseras i politiska frågor där relationen mellan stat och 

individ ställs på sin spets. Paternalism kan dock inte förstås som en enhetlig företeelse, 

eftersom det finns olika typer av paternalism (Coons & Weber, 2013). Det är därför inte 

möjligt att ringa in fenomenet med en enskild definition. Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (2017) använder följande definition utvecklad av Gerald Dworkin: 

“Paternalism is the interference of a state or an individual with another person, against their 

will, and defended or motivated by a claim that the person interfered with will be better off or 

protected from harm”. 

 Paternalism betraktas ofta som en dålig sak (Bullock, 2015), eftersom det innebär en slags 

begränsning av någons autonomi (Dworkin, 2017). Ett vanligt argument i detta sammanhang 

är att paternalistiska handlingar eller ingripanden är att betrakta som klandervärda, eftersom 

det innebär tvång, samt att vuxna människor betraktas som barn, och således inte ses som 

kapabla att fatta egna beslut (Wiley et al., 2013). Det finns också strömningar som motsätter 

sig den allmänna uppfattningen om att paternalism per se är dåligt. Debatten handlar i dessa 

sammanhang ofta om, och i vilka fall paternalism kan betraktas som moraliskt rättfärdigat. 

Som exempel kan tas när en person är inkapabel till att fatta ett beslut som är för dennes bästa 

(Rachlinski, 2003). 

 

3.4 Konklusion 

I detta avsnitt har jag försökt att redogöra för de olika teoretiska begreppens innebörd, samt 

vilken koppling de har till varandra. I den praktiska vården möts dessa begrepp inte sällan och 

gränserna mellan vad som kan betraktas som autonomistärkande, paternalistiskt och 

empowering blir svårare att se. Autonomi innefattar dock en kapacitet hos individen att 

handla utifrån egna motiv och skäl, medan empowerment dels kan ses som en känsla hos 

individen eller gruppen, och även åsyfta en process eller ett förhållningssätt i arbete med 

människor. Paternalism är ett begrepp som omfattar ett bestämmande och ingripande i en 
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persons liv, mot dennes vilja, med motivet att det gynnar personen. Detta begrepp ställs ofta i 

motsats till autonomi, eftersom en paternalistisk handling innebär att en annan persons 

autonomi sätts ur spel. Begreppet har en negativ klang, men i denna uppsats används den utan 

att på förhand värderas som varken positiv eller negativ. Detta eftersom det finns tillfällen då 

paternalistiska handlingar är nödvändiga och kan rättfärdigas, i synnerhet inom psykiatrin, där 

individer i värsta fall riskera att avlida om inte deras autonomi sätts åt sidan. Exempelvis då 

en person behandlas under tvång, eftersom det annars finns risk för att personen begår 

självmord. Psykiatrins historia vittnar dock om att det finns fall där paternalistiska handlingar 

allt för lätt rättfärdigats, på bekostnad av patienternas autonomi och integritet. Det går inte att 

bortse från att dagens psykiatri är sprungen ur denna kontext, och det går inte att utesluta att 

klandervärda paternalistiska handlingar fortfarande förekommer (eftersom det kan vara lätt att 

rättfärdiga handlingar utifrån motivet att det är för individens bästa). Därför är det viktigt att 

(gärna) med lupp granska nya behandlings- och vårdformer. Nedan följer en beskrivning av 

uppsatsens metodologiska utgångspunkter. 

 

 

4. Metod 

 

I denna sektion presenteras det tillvägagångssätt och den metod som ligger till grund för 

denna uppsats. Fokus ligger på att så utförligt som möjligt beskriva arbetsprocessens olika 

steg i syfte att öka transparensen och således möjliggöra likande studier i andra kontexter. 

Någon metoddiskussion ges inte under detta kapitel, utan återfinns som separat rubrik under 

diskussionskapitlet. Detta eftersom metodologiska problem kan komma att aktualiseras under 

forskningsprocessens gång, och således vara svåra att på förhand förutse. Avslutningsvis ges 

en beskrivning kring de etiska överväganden som aktualiserats inför, och under 

arbetsprocessen. 

 

4.1 Epistemologisk position 

En central epistemologisk fråga är hur kunskap bäst kan nås. Denna uppsats har en kvalitativ 

forskningsansats. Målet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse av ett fenomen 

genom att synliggöra det som karaktäriserar ett fenomen, samt utveckla teorier, idéer och 

koncept (Ormstrong et al., 2014). Kvalitativ ansats lämpar sig väl för min forskningsfråga, 

eftersom jag vill få en djupare förståelse kring ett visst fenomen. Kvalitativa studier anses ofta 

utgå från en induktiv ansats (Ormstrong et al., 2014). En induktiv ansats innebär att forskaren 

samlar empiriska data, och utifrån detta drar slutsatser och utvecklar teorier. Detta kan ses i 

motsats till den deduktiva metoden som innebär att forskaren utifrån en eller flera premisser 

som anses sanna, härleder en eller flera hypoteser som sedan testas empiriskt (Bryman, 2011). 

Blaikie (2007) menar att det inte går att urskilja renodlade induktiva och deduktiva 

förfaringssätt. Ett induktivt forskningsförfarande antyder att forskaren hanterar data som ”ett 

tomt blad”, och låter data generera teorier. I verkligheten styrs forskaren redan från början av 

frågor som kan ha influerats av antaganden som kan härledas till tidigare studier av ett 

fenomen. Ett deduktivt forskningsförfarande antyder att forskaren härleder slutsatser utan att 
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grunda dem på empiriska observationer, men även i dessa fall kan man anta att forskaren vid 

utvecklandet av hypoteser, gör detta utifrån premisser som kan härledas till empiriska 

observationer. Bryman (2011) menar att man i stället för att strikt benämna ett förfarande som 

induktivt eller deduktivt istället kan se dessa två strategier som tendenser. I denna uppsats har 

det induktiva förfaringssättet varit mer framträdande än det deduktiva, eftersom jag på 

förhand inte hade någon hypotes som jag ville testa mot verkligheten. Jag gick inte in i 

undersökningsprocessen som ett tomt blad, utan hade en viss förförståelse om psykiatrin och 

forskning som gjorts på området. Detta kan såklart ha påverkat sättet att insamla och betrakta 

data på så sätt att jag inte förutsättningslöst betraktat data som genererats. Men för att minska 

risken för att min förförståelse skulle ha fått mig att missa viktig information har jag 

kontinuerligt försökt att hitta alternativa tolkningar till mina egna tolkningar.  

Vad gäller frågan om vilken specifik epistemologisk ansats denna uppsats utgår från, har 

svaret inte varit helt lätt att hitta. Ormstrong et al., (2014) menar att specifika epistemologiska 

traditioner inte sällan förklaras olika, och att traditioner ibland överlappar varandra. I mitt fall 

har det varit svårt att sålla in denna uppsats till en enskild epistemologisk position, på grund 

av att olika texter inte gett en enhetlig bild av traditionerna. Slutligen har jag dock kommit 

fram till att mitt sätt att betrakta kunskap bäst liknar de två tätt sammanlänkade traditionerna 

interpretivism och konstruktionism.  Dessa två traditioner har som gemensamt att utgå från 

tanken att kunskap skapas aktivt av människor. Vidare anser båda traditionerna att kunskap 

kan nås genom att försöka förstå människors upplevelser från deras synvinkel, och att 

forskaren i sin tur tolkar och skapar meningar av utifrån denna förståelse (Ormstrong et al. 

2014). I denna uppsats har kunskap försökts nås genom att försöka förstå patienternas 

upplevelser utifrån deras egna sätt att förstå och förklara dem. Jag har i min tur tolkat och 

skapat mening utifrån denna förståelse. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervju som metod ansåg lämplig, eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka 

patienternas syn och erfarenheter av en vårdform. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

semi-strukturerad intervjumetod. Detta innebär att intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide (se: bilaga 3), i vilket förutbestämda frågor finns formulerade som belyser olika 

teman som ska beröras. Intervjuguiden vägleder således intervjun, men andra frågor som inte 

ingår i intervjuguiden kan också ställas, om dessa anknyter till något som informanten uttalat. 

Intervjun behöver inte heller fortlöpa i den ordning som intervjuguiden anger, men i regel gör 

det ändå det (Bryman, 2011). Semistrukturerad intervjuform lämpade sig i denna uppsats. 

Detta eftersom uppsatsens frågeställningar sökte svar på upplevelser i relation till en specifik 

vårdform, vilket kräver en sorts struktur som fångar just dessa upplevelser. Semistrukturerade 

intervjuer är även bra om man vill göra jämförelser mellan svar, eftersom de i stor 

utsträckning följer samma struktur (Bryman, 2011). På grund av att intervjuguiden redan på 

förhand var utvecklad av en forskargrupp och godkänd utifrån ett etiskt perspektiv, var 

formen för intervjun redan bestämd. Min uppgift blev därför att läsa in mig på frågorna och de 

tekniker som en intervjuare bör kunna (Bryman, 2011), samt att försöka utveckla dessa 

färdigheter genom att på förhand öva på att hålla intervjuer (exempelvis genom att iscensätta 

fiktiva intervjusituationer med personer i min närhet). Inför intervjuerna ansåg jag det viktigt 
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att fundera på hur jag i de verkliga intervjusituationerna skapar en trygg miljö exempelvis 

genom tonfall och bemötande (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

4.3 Urvalsprocess och beskrivning av informanter 

Syftet med kvalitativa studier är att samla ett empiriskt material med detaljerad information, 

eftersom det möjliggör en fördjupad förståelse av ett fenomen. vilket innebär att varje 

analysenhet (i detta fall informanten) kommer ge en riklig mängd information. Fördelen med 

kvalitativa studier är även att de möjliggör en fördjupad förståelse kring fenomen som varken 

kan förklaras som det ena eller det andra, och som inbegriper ett komplext orsakssamband. 

Människors liv och handlingar inbegriper ofta överlappande, tvetydiga och ibland 

motsägelsefulla moment och inslag. I dessa fall kan man endast öka kunskapen och 

förståelsen med hjälp av en kvalitativ ansats (Thornqvist, 2003, 204).  

Det primära målet i denna uppsats är att via ett begränsat antal informanterna samla detaljerad 

information kring upplevelser och erfarenheter av en företeelse. Informanterna valdes därför 

med målinriktat urval, eftersom syftet och forskningsfrågorna riktade sig till en specifik grupp 

av individer. Vid kvalitativa intervjuer rekommenderas oftast målinriktat urval, eftersom 

målet är att matcha forskningsfrågorna med en bestämd enhet exempelvis grupp av individer, 

organisation eller avdelning (Bryman, 2011). Målinriktat urval kännetecknas av att forskaren 

använder sig av ett antal kriterier, som består av de omständigheter som karaktäriserar den 

grupp eller enhet som har betydelse för studiens undersökningsfråga (Ritchie et al., 2014). 

Kriterierna kring urvalet i denna uppsats är att patienten ska ha EIPS och en dokumenterad 

självskadehistorik, samt att patienten ska ha använt sig av SI minst en gång. På grund av att SI 

befinner sig i ett försöks- och utvärderingsstadium där endast ett fåtal individer erbjuds 

kontrakt, är tillgången på informanter begränsad. Detta begränsar även möjligheten att ha en 

större mängd kriterier i urvalet. 

En viktig del i nästa fas är att se till att mångfalden i urvalet är så bra som möjligt, eftersom 

det ökar möjligheten att få en sådan bra bild som möjligt kring den mängd faktorer som kan 

ha betydelse (Ritchie et al., 2014). I detta fall innebar det i den mån det var möjligt att försöka 

få en relativt bra spridning på patienter i förhållande till hur många gånger de använt sig av 

SI. Detta på grund av en patient som endast använt sig av SI vid något tillfälle antas ha mindre 

erfarenhet av interventionen, till skillnad från en patient som använt SI vid ett flertal tillfällen. 

En ökad erfarenhet av interventionen antogs ha betydelse för variationen av erfarenheter, 

vilket således kan ge en mer adekvat bild kring betydelsefulla faktorer. Interventionen kan 

dock ha en effekt på patienten, även om denna inte utnyttjat SI genom konkreta inläggningar. 

Exempelvis ge trygghet i vetskap om att den finns som alternativ. I denna undersökning 

ansågs dock en spridning av mängden SI-inläggningar som viktig, eftersom konkreta 

erfarenheter av vårdformen ansågs ge ett rikare underlag i analysen av dess olika 

komponenter. Utöver det att postutskicken skedde med en ordningsföljd utifrån flest antal SI-

inläggningar, gjordes inga fler justeringar utifrån detta kriterium.  

Postutskicken genomfördes i tre omgångar. Vid första utskicket sändes 20 stycken brev ut. 

Utifrån dessa bokades åtta träffar in, varav en träff ställdes in. Vid andra utskicket skickades 5 

brev ut, varav fyra träffar bokades in, samt en träff ställdes in. Vid det tredje utskicket 

skickades 6 brev ut, varav 5 träffar bokades in och samtliga genomfördes. Totalt genomfördes 
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15 intervjuer. I dessa fall sträckte sig antalet gånger patienterna utnyttjat SI från 1 till 14 

tillfällen. Vad gäller könsfördelningen kunde dessvärre ingen justering göras, eftersom det 

kvinnliga könet i mycket högre utsträckning än det manliga, hade SI-kontrakt. Män med SI-

kontrakt förekom således i mycket låg utsträckning. Av de femton informanter som 

intervjuades var två stycken män. Någon hänsyn till ålder kunde inte heller tas.  

Enligt Ritchie et al. (2014) styr bland annat antalet urvalskriterier mängden analysenheter. I 

regel gäller att få urvalskriterier kräver ett mindre urval. Ett ökat antal urvalskriterier innebär 

att fler fenomen kan förekomma, och för att vara säker på att täcka dessa fenomen behövs det 

en större urvalsmängd. I denna uppsats är urvalskriterierna endast att patienten ska ha EIPS 

dokumenterad självskadehistorik, ett SI kontrakt, samt att patienten ska ha använt sig av SI 

minst en gång. Detta, i kombination med vad som ansågs rimligt utifrån tidsmässiga aspekter, 

bestämdes en lämplig mängd analysenheter (informanter) vara 15 stycken. 

 

4.4 Bearbetning och analysdesign 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades i hög grad ordagrant 

med angivelser för emotionella uttryck såsom skratt, gråta och suckar. Däremot har inte 

upprepande överflödiga ord/uttryck såsom ”liksom” ”mm” eller likande tagits med i den 

utskrivna versionen av intervjun. I de fall eller sekvenser, där utsagor inte skrivits ut ordagrant 

är när informanternas svar riskerat att framstå som repetitiva, osammanhängande och 

insinuera lägre förståndsförmåga, samt på grund av det leda till en oetisk stigmatisering av en 

redan stigmatiserad grupp (Kvale & Brinkman, 2009). Patienterna har inte haft möjlighet att 

läsa igenom och godkänna transkriberingarna, men de utelämningar av ord som gjorts är få 

och små. Därför bedömdes det inte nödvändigt att låta patienterna godkänna utskrifterna av 

intervjuerna. 

De utskrivna versionerna av intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017; Elo & Kyngäs, 2008). Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på att identifiera mönster i ett textinnehåll och således beskriva 

variationer. Kategorier och teman ordnar och beskriver innehållet i form av likheter och 

skillnader på olika tolknings- och abstraktionsnivåer. Då syftet med denna uppsats är att 

undersöka EIPS- och självskadepatienters syn på och erfarenhet av SI som en intervention 

ansågs den kvalitativa innehållsanalysen lämplig, eftersom den möjliggör att sätta upplevelser 

i sin kontext samt fånga nyanser och motsägelser. 

 Enligt Lundman & Hällgren Granheim (2017) består en text av ett manifest innehåll, samt 

ofta ett latent innehåll. Det manifesta innehållet består av det textnära, har en beskrivande 

karaktär och används i denna uppsats som koder och huvudteman. Det latenta innehållet i en 

text är det som inte uttryckligen sägs d.v.s. det underliggande budskapen och som tolkats 

fram. I denna uppsats uttrycks det latenta innehållet i de underteman som framställs.  

Det första steget i analysprocessen är att koda meningsenheter som kan bestå av ord, 

meningar eller stycken, vilka hör ihop innehållsmässigt. I denna uppsats har kodningen skett 

utifrån meningar och stycken, vilka sedan ordnats in under intervjuguidens olika 

frågeställningar. Koderna kan ses som en abstraherad etikett på meningsenheten och ska alltid 

bestämmas utifrån studiens syfte och meningsenhetens kontext (Lundman & Hällgren 
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Granheim, 2017). I detta fall är det upplevelser av interventionen, i synnerhet upplevelsen av 

den ökade egenmakten, personalens bemötande och regler som legat till grund för hur texten 

kodats. Nästa steg är att ordna liknande koder under ett och samma tema. Temana och 

underteman bör vara ömsesidigt uteslutande och välavgränsade i relation till varandra. 

Lundman & Hällgren Granheim, (2017) menar dock att detta mål kan vara svårt att uppfylla 

när det kommer till studier av människors upplevelser, eftersom de olika delarna av en 

upplevelse ofta är tätt knutna till varandra. I denna uppsats har det varit problematiskt att 

ordna välavgränsade teman, eftersom informanternas upplevelser ofta gick in varandra och 

således var svåra att separera.  

 

4.5 SI:s vårdstruktur i Norra Stockholms psykiatri  

Som tidigare nämnts finns det olika varianter av SI som modell. Här beskrivs varianten av SI 

såsom den tillämpas inom ramen för forskningsprojektet i Norra Stockholms psykiatri. Ett SI-

kontrakt (se: bilaga 4) upprättas genom att patienten, patientens behandlare från öppenvården 

och en vårdare från slutenvårdsavdelningen träffas. Detta sker genom konsultation och 

förhandling och ska enligt bestämmelser präglas av ömsesidig respekt och samarbetsvilja 

(Eckerström, 2017). Inläggningen sker helt på patientens initiativ och patienten ringer innan 

till avdelningen för att se så att rummet är tillgängligt. Rummet består av ett enkelrum. På de 

två skilda psykiatriska slutenvårdsavdelningarna är ett enkelrum vardera reserverat för 

patienter med SI-kontrakt. Patienter som är där på vanlig inläggning delar vanligtvis rum med 

en eller flera andra patienter. I kontraktet finns bestämmelser och regler kring SI-vistelsen 

som vårdgivaren upprättat. Dessa är att patienten har tillgång till två stödsamtal per dag med 

en sjuksköterska, patienten själv ansvarar för sin medicinering och inte erbjuds läkarkontakt 

med läkaren på avdelningen, patienten kan utnyttja SI i max tre dagar per tillfälle, patienten 

inte får bruka droger, självskada eller uppträda aggressivt. Om patienten bryter mot den 

sistnämnda regeln blir patienten utskriven och tvungen att lämna avdelningen i förtid. 

Patienter med SI-kontrakt tillåts komma och gå som de själva vill från och till avdelningen 

under SI vistelsen. Patienter som är där på vanlig inläggning tillåts inte det. 

 

4.6 Etiska överväganden och tillvägagångssätt 

Forskningsetik åsyftar behandlingen av forskningsdeltagarna, och det sätt som deras 

människovärde, integritet, självbestämmande skyddas (Kalman & Lövgren, 2012). Etiska 

överväganden inom forskning handlar om att dels i förväg noggrant reflektera kring de 

effekter en studie kan förväntas ha på forskningsdeltagarna, samt vara beredd på att det under 

forskningsprocessens gång kan uppstå situationer som aktualiserar nya etiska överväganden 

och kräver hantering (Ritchie et al., 2014). 

Gedigna etiska regelverk har, som en konsekvens av grova övergrepp utförda i 

forskningens/vetenskapens namn, utvecklats i syfte att förhindra nya kränkningar och 

övergrepp av människors integritet. Den regelsamling som fått störst internationell dignitet är 

den s.k. Helsingforsdeklarationen (Kalman & Lövgren, 2012). I Sverige skyddas respekten för 

människovärdet och den enskilda människan genom lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Denna uppsats är skriven inom ramen för ett större 
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forskningsprojekt, bestående av olika delstudier. Forskningsprojektet syftar till att utvärdera 

om SI är verksamt som intervention för patienter med emotionell instabilitet och 

självskadebeteende. Projektet har genomgått en etisk prövning och godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm (Eckerström, 2017). C- och D-uppsatser på högskolesnivå 

räknas inte som forskning enligt 2 § i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Handledare och student har dock tillsammans ett ansvar över att forskningen 

bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt (Kalman & Lövgren, 2012). En godkänd etikprövning 

utesluter som tidigare nämnt, inte att nya etiska situationer kan komma att aktualiseras, vilket 

kräver fortlöpande medvetna etiska reflektioner av den eller de personer som utför 

forskningen. Även om de etiska aspekterna av denna studie har granskats och godkänts, är det 

av högsta vikt att jag är införstådd i förutsättningarna för detta godkännande. I detta fall 

innebär det att jag läst in mig på riktlinjerna kring hur man bedriver en etisk försvarbar 

forskningsprocess (vilka jag reflekterar kring mer utförligt i den följande texten). 

Denna uppsats baserar sig på intervjuer av patienter med EIPS och självskadebeteende och 

deras erfarenheter av SI som vårdform. Syftet med intervjuerna är att utvärdera SI som 

vårdform. Informanterna i denna studie förväntas med andra ord delge personliga data, 

eftersom de berättar om erfarenheter. Den personliga informationen är dessutom centrerad till 

att handla om en specifik sjukhusvårdande verksamhet, i vilket de befinner sig inom som 

mottagare av vård. Informanterna befinner sig således i en beroendeställning till den 

verksamhet de förväntas ge information om. Detta kan vara känsligt och kräver därför 

noggranna förberedelser och en medvetenhet kring forskningsetiska riktlinjer hos den person 

som handhar intervjuerna (Nygren, 2012). Jag informerade informanterna om att jag inte är 

knuten till deras vård på annat sätt än att jag fått i uppdrag att utföra dessa intervjuer. Det kan 

ha bidragit till att informanterna uppfattat mig som en ”utanförstående” person och på så sätt 

haft lättare för att prata om delar av SI som de inte upplevt bra. Till skillnad från om jag på 

andra sätt varit involverad i SI exempelvis som kliniker eller projektledare etc., kan man tänka 

sig att informanterna varit mer obekväma med att lyfta eventuell kritik. 

Kalman & Lövgren (2012) skiljer mellan forskningsetik och forskaretik i forskarprocessen. 

De menar att forskningsetiska hänsynstaganden dels innebär att forskaren värnar om 

forskningsdeltagarens integritet, människovärde och självbestämmande före, under och efter 

forskningsprocessen s.k. forskningsetik. Samtidigt som forskningsetiska hänsynstaganden 

också innebär att värna om själva kvalitén på kunskapsproduktionen s.k. forskaretik. I 

verkligheten kan dock dessa två indelningar inte enkelt skiljas åt, utan de är nära 

sammanknutna. Exempelvis är kvalitén på forskningen viktig ur etisk synpunkt, eftersom 

dålig kvalité innebär onödig belastning och eventuell integritetskränkning av deltagare inom 

studien (Kalman & Lövgren, 2012). För att värna om både forskningsdeltagarens integritet 

och kvalitén på kunskapsprodukten lyfter Kalman & Lövgren (2012) fram fyra olika aspekter 

som tar tillvara på, och värnar både forskaretik och forskningsetiken: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet utgör en förutsättning för att uppfylla samtyckeskravet, som syftar till att 

värna individens integritet och självbestämmanderätt. Detta innebär att forskningsdeltagaren 

måste ges tydlig och grundlig information om vad deras eventuella medverkan kommer att 

innebära, innan de eventuellt kan samtycka till ett delta i studien. Dessa två krav utgör 

tillsammans kravet om informerat samtycke. I informationen bör studiens syfte framgå, vilka 

metoder som kommer användas, på vilket sätt data förvaras för att obehöriga inte ska få 
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tillgång till dem, vem som ansvarar för studien, och om en medverkan kan innebära risker och 

i så fall vilka. Vidare ska forskningsdeltagaren tydligt informeras om frivilligheten i 

deltagandet och rätten att när som helst avbryta sin medverkan, samt ges information om hur 

forskaren/forskarna går tillväga för att förhindra att deltagare vid presentation av studiens 

resultat blir igenkända (Kalman & Lövgren, 2012).  

Konfidentialitetskravet syftar till att skydda och värna individen och grupper av individer 

genom att handskas och förvara insamlat data från obehöriga, samt på ett säkert sätt skydda 

individerna från att bli identifierade i samband med redovisningen av forskningens resultat 

(Kalman & Lövgren, 2012). 

Nyttjandekravet syftar till att reglera hur uppgifterna som samlats in för ett forskningsprojekt 

får nyttjas (vilket enbart är för forskningsändamål). Deltagarna ska vara säkra på att den 

information som de lämnar enbart används med avsikt att bedriva forskning. Nyttjandekraven 

hänger ihop med konfidentialitetskravet, eftersom de båda ligger till grund för att 

forskningsdeltagaren kan lita på forskaren och således ”våga” ge svar som hen annars kanske 

inte hade gett. Tillsammans bidrar de till en högre kvalité på forskningen (Kalman & 

Lövgren, 2012). 

I detta forskningsprojekt har deltagarna muntligen och skriftligen fått ta del av den 

information som avser forskningsprojektet kring SI. Deltagarna blev inledningsvis 

informerade om att SI är ett forskningsprojekt riktade till patienter med EIPS och 

självskadebeteende i norra Stockholms psykiatri, och således är en vårdform som endast 

erbjuds ett begränsat antal personer. Vidare informerades deltagarna om vad SI är, och vad SI 

förhoppningsvis kan bidra med, samt vad som är syftet med forskningsstudien (att utvärdera 

vårdformen för denna patientgrupp), vilka forskningsprojektets specifika frågeställningar är 

och vad ett deltagande kan förväntas innebära i form av eventuella risker eller fördelar, samt 

vad man vet att det innebär såsom inhämtande av personlig information från hälso- och 

sjukvårdens, och försäkringskassans register kring besök, inläggningar, samt sjukskrivningar. 

Därtill informerades deltagarna om att de vid flera tillfällen kommer att ombes fylla i 

frågeformulär och att de längre fram eventuellt skulle kunna bli kontaktade för en intervju 

kring personliga erfarenheter och synpunkter på SI. Vidare informerades deltagarna om att 

redovisning av resultat sker anonymiserat, att deltagande i studien är frivilligt, och att ett 

eventuellt deltagaravbrytande inte skulle påverka den egna behandlingen, tillgången till SI, 

eller möjlighet att få vård i framtiden. Slutligen gavs information om patientförsäkring och 

hantering av personuppgifter i projektet. Därtill ett papper för samtyckesunderskrift.  

Intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats utfördes i ett senare skede av 

forskningsprocessen. Jag har därför inte varit med från början då projektet planerades, 

patienterna informerades och projektet implementerades. Från det att jag involverades i 

projektet har jag dock strävat efter att göra mig väl införstådd i forskningsetiska riktlinjer, 

denna patientgrupp och dess specifika sjukdomsbild, samt den forskning som hittills 

genomförts på området. Detta eftersom jag anser att jag i egenskap av intervjuare har ett 

betydande ansvar i att bedriva och upprätthålla en god och etisk försvarbar forskningsprocess 

både vad gäller forskaretiskt och forskningsetiskt.  

Det fanns patienter som haft denna vårdform från några månader upp till två år från det att de 

att de först tog del av och skrev under informations- och samtyckesblanketten. På grund av 

detta beslutade jag tillsammans med handledare och forskningsansvarig att inledningsvis 
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kontakta patienterna via brev (se: bilaga 2), för att på så sätt påminna dem om den eventuella 

intervjustudien som nämndes i projektets början. Detta antogs vara en mjukare form att 

inledningsvis ta kontakt, eftersom det förberedde patienterna på att bli uppringda. I brevet 

förtydligades därför att jag inom några dagar kontaktar patienten via telefon, för att höra om 

hen vill medverka i en intervju rörande SI. Vidare tydliggjordes syftet och vikten av att få ett 

patientperspektiv kring vårdformen. Därtill förtydligades att en eventuell medverkan är 

frivillig och kan väljas att avbrytas, att allt material hanteras under sekretess, samt att alla svar 

anonymiseras vid presentation av studiens resultat. I brevet fanns även en bild på mig (syftet 

med bilden var att förbereda patienten på vem de skulle träffa), samt kontaktuppgifter till både 

mig och forskningsprojektets ansvariga person (se: Bilaga 1). 

Vid uppringningen av patienterna var jag noggrann med att presentera mig och i vilket syfte 

jag ringde, samt fråga huruvida de mottagit ett brev eller inte. Jag gav information om 

frivilligheten, sekretessen och anonymiseringen vid en eventuell medverkan, samt frågade om 

de kunde tänka sig delta i en intervju. Om patienten ville delta bestämde vi tillsammans en tid 

för intervju på den öppenvårdsmottagning patienten tillhörde. Jag informerade även om att 

intervjun skulle komma att spelas in för att sedan skrivas ut i textform.  

Vid själva intervjutillfället gav jag återigen information om forskningsprojektets syfte, 

frivilligheten, sekretessen och anonymiseringen, samt påminde om att intervjun skulle spelas 

in och frågade om det fortfarande var okey. I syfte att minska risken för att patienten inte 

skulle våga säga saker av rädsla för att deras framtida vård skulle påverkas, var jag noga med 

att påpeka att inget de säger kommer påverka deras vård på något sätt, samt att jag inte är 

knuten till hälso- och sjukvården mer än att jag håller i dessa intervjuer. På detta vis ansåg jag 

att patienten kanske lättare kunde framföra eventuell kritik mot vårdformen. Detta till skillnad 

från om jag varit en sjukvårdspersonal. 

Platsen för intervjuerna (på patientens öppenvårdsmottagning) skulle kunna innebära en risk 

att behandlande personal kan identifiera vem eller vilka som deltagit i studien. 

Öppenvårdsbehandlaren har dock inget med SI som vårdform att göra, mer än att hen närvarar 

vid det inledande mötet med patienten och en slutenvårdspersonal. Kontakten mellan 

öppenvårdspersonalen och slutenvårdspersonalen är således enbart begränsad till detta. Det i 

sin tur gör att ett eventuellt identifierande av patienterna från öppenvårdsmottagningens sida i 

sig inte skulle innebära att slutenvårdspersonalen (som tillhandahåller SI) skulle veta vilka 

som deltagit i studien (eftersom dessa instanser inte har någon regelbunden kontakt, samt att 

de är belägna på helt olika platser). Intervjuerna genomfördes på en bestämd avdelning och 

endast ett fåtal av informanterna hörde dit. Detta gjorde att risken för att patienten skulle stöta 

ihop med sin öppenvårdsbehandlare var liten. Öppenvårdsrummen skapar en trygg miljö, på 

så sätt att informanten känner igen lokaler och att de är ljudisolerade. Dessutom kunde jag 

som intervjuare känna mig säker att det fanns personer runtomkring som kunde bistå med 

hjälp om det skulle behövas. 

 

4.7 Intervjuerna och dess utförande 

Som avslutning på metodavsnittet vill jag lyfta fram min personliga upplevelse av att ha 

genomfört dessa intervjuer med fokus på de etiska överväganden som de medförde. Inte nog 

med att området psykisk ohälsa engagerar mig personligen, fann jag det oundvikligt att på ett 



22 
 

personligt plan känna engagemang för de patienter jag mött under resans gång. Detta har 

naturligtvis varit en utmaning för mig, eftersom min uppgift har bestått i att på ett så 

vetenskapligt korrekt sätt som möjligt genomföra intervjuer. Ett personligt engagemang skulle 

kunna innebära att kvalitén på forskningen påverkas. Inte nödvändigtvis på ett dåligt sätt, men 

med risk för det. Ett exempel på hur uppgiften varit utmanande är att samtidigt som jag 

intervjuade gärna ville hjälpa patienten och på så sätt snarare ta rollen som ”behandlare”. Jag 

insåg dock omgående att det varken skulle gagna vare sig forskningen eller patienten på sikt 

om samtalen fördes allt för långt bort från forskningsämnet. För det första har jag inte den 

kompetens som krävs ur ett behandlande avseende, för det andra bestod min möjlighet till att 

hjälpa att på bästa möjliga vetenskapligt korrekta sätt utföra intervjuerna, eftersom det skulle 

kunna gynna patientgruppen i sin helhet. ”På bästa möjliga vetenskapliga sätt” ansåg jag vara 

om vi i den utsträckning det var möjligt höll oss till frågeställningarna, eftersom prat om annat 

eventuellt skulle kunna påverka informanten i någon riktning. 

Till min hjälp hade jag intervjuguiden som höll samtalet fokuserat, men när jag märkte 

osäkerhet eller ett behov hos patienten att prata om annat ansåg jag att det vore oetiskt att, i 

varje fall samtalet styrde åt ett annat håll, styra samtalet tillbaka i riktning mot frågorna i 

intervjuguiden. I dessa fall bedömde jag omständigheterna också vara av sådan art att en 

lyhördhet skulle skapa en god relation i intervjusituationen, och därför gagna samtalet (Kvale 

& Brinkman, 2011). De speciella omständigheter som omgav denna intervjukontext var 

informanternas emotionella instabilitet de andra diagnosspecifika svårigheter som dessa 

patienter lider av. Exempelvis bristande tillit till andra, vilket skulle ha kunnat utgöra ett 

hinder om inte de relationsmässiga aspekterna givits mycket tyngd. För mig kom därför 

trygghet och lyhördhet att vara ledande ord under intervjuerna. Givetvis eftersträvade jag 

balans och fokus i samtalen, men viktigt var att skapa en så trygg och förtroendefull miljö 

som möjligt för informanterna, varför samtalen stundtals kom att handla om andra saker än 

just SI.  Jag menar att i en trygg miljö, där informanterna får utrymme att känna och tänka vad 

den vill, läggs också den bästa grunden till att få fram de mest detaljrika erfarenheter som 

finns kring ett fenomen. Något som är eftersträvansvärt i kvalitativ forskning. Vid ett tillfälle 

mötte jag en informant som redan från början befann sig i upplösningstillstånd. Det var en 

situation där jag tog ställning till att inte genomföra intervjun, utan i stället prata med 

patienten om vad som föranlett krissituationen, och låta denne prata fritt om pågående känslor 

och tankar. Här var jag i strikt bemärkelse endast en lyssnande medmänniska. Personen 

började dock må bättre efter ett tag och ville gärna genomföra intervjun. 

En utmaning som kanske alla forskare står inför i mötet med sårbara grupper är minnet de 

lämnar efter sig. För mig har det varit stundtals tuff att ta del av det lidande som 

informanterna dagligen går igenom. Tankar om hur de har de nu och får det i framtiden gör 

sig påminda ibland. Det går inte att på något sätt rationalisera bort detta lidande. Samtidigt 

tänker jag på hur överraskad jag blev av de styrkor och kvalitéer som många av dessa 

personer visade. Det var personer som berörde mig djupt, inte enbart på grund av deras svåra 

erfarenheter, men genom deras fina och vänliga sätt att vara och bemöta mig. Det fanns en 

genomgående vilja hos varje informant att bidra med personliga erfarenheter i syfte att 

förbättra kvalitén på vården, och som några uttryckte det ”ge tillbaka”, efter allt som SI betytt 

och betyder för dem. Med detta sagt, kan jag också med glädje tänka på dessa personer, och 

förhoppningsvis kan vårt möte leda till förbättringar för dem och personer i liknande 

situationer.  
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5. Resultat och analys 

 

I denna del presenteras de teman som innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i. Denna 

redogörelse är kortfattad och för en utförligare beskrivning av resultat och analys och hänvisar 

jag till manuset av den vetenskapliga artikeln (se: bilaga. 1). Där återfinns även citat från 

informanterna. 

Analysen består av följande sju teman, vilka har en manifest karaktär, och utgör 

delkomponenter av interventionen SI. Dessa teman är: kontraktskrivande, enkelrum på 

avdelningen, självvald inläggning, regler kring förtida utskrivning, två stödsamtal per dag, 

eget ansvar över medicinen, och tredagarsregeln.  

Alla temana delade tre latenta underteman: lärandeprocess, egenmaktsstärkande och icke-

egenmaktstärkande känslor, samt sjuksköterskans betydelsefulla roll.  

Kontraktsskrivningen 

Kontraktsskrivningen upplevdes generellt sett som egenmaktsstärkande. Informanterna 

beskrev att det kändes bra att ges mer inflytande över sin egen vård. Detta upplevdes som ett 

förbättrat bemötande från vårdens sida. I de fall där det inte entydigt upplevdes som stärkande 

var när informanterna upplevde en osäkerhet av att inte veta vad som kunde och skulle ingå i 

kontraktet. Denna osäkerhet kunde ha utgjort ett hinder till att känna egenmakt, eftersom 

känsla av kontroll är en viktig förutsättning för känsla av egenmakt. Stöd från sjuksköterskan 

lyftes fram som en viktig faktor för att hantera denna situation, och sågs i vissa fall som 

nödvändig för det positiva utfallet. De egenmaktsstärkande utfallet kan förstås genom den 

aktiva medverkan som patienten ges att påverka innehållet i sin vård. För patienten är denna 

situation ny, eftersom hen tidigare inte givits lika mycket inflytande. Patienten får på detta sätt 

tillfälle att träna på att ta mer ansvar över sin egen vård och situationen innebär därför ett 

lärandemoment. Kontraktssituationen upplevdes innehålla mycket information som personen 

lätt kunde glömma, men genom att kontraktet kunde läsas senare upplevdes detta inte som ett 

större problem. Ur ett autonomiperspektiv skulle detta kunna vara problematiskt, eftersom en 

viktig förutsättning till autonomi är att individen kan handla utifrån egna motiv och skäl. Att 

ingå en överenskommelse där man inte är helt insatt i dess konsekvenser, kan inte i relevant 

mening ses som ett handlande utifrån egna motiv och skäl. 

Enkelrum på avdelningen  

Enkelrummet upplevdes av många som den mest hjälpsamma komponenten i interventionen. 

Detta kan förstås utifrån teorier kring empowerment, som lyfter känsla av kontroll som en 

viktig förutsättning för känslan av egenmakt. Känslan av att inte behöva förhålla sig till en 

annan person i rummet upplevdes som skön, vilket skulle kunna förstås genom en ökad känsla 

av kontroll. Den instabilitet som individer med EIPS ofta upplever i relation till andra 

människor gör att social interaktion kan upplevas extra krävande och utmanande. Tillgången 

till enkelrum gör att patienten kan känna sig trygg med att inte behöva ställas inför potentiellt 

sett utmanande sociala interaktioner. Rummet möjliggör för patienten att själv bestämma när 

hen vill och inte vill ha social kontakt. 
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Självvald inläggning (att själv bestämma tidpunkt för inläggning) 

I de flesta fall upplevdes den självvalda inläggningen som egenmaktsstärkande, eftersom det 

beskrevs som befriande att inte behöva vara beroende av en läkarbedömning för att beviljas 

inläggning. Många av informanterna uppgav att de ofta blivit nekade inläggningar via den 

vanliga akutpsykiatriska enheten. I en del fall beskrevs det som jobbigt att själv ta ansvar över 

beslutet läggas in. I dessa fall präglades beslutet att lägga in sig själv av ångest och skuld över 

huruvida beslutet att lägga in sig själv var välgrundat och befogat. Informanterna upplevde att 

de kanske tog upp en vårdplats i ”onödan ”om deras tillstånd inte var tillräckligt dåligt i 

jämförelse med andra. Detta upplevdes vara på bekostnad av andra patienter i kanske ”större 

nöd”, eller på bekostnad av sina barn eller sitt arbete (som man borde ta hand om eller vara 

på). I en del fall beskrevs hur dessa känslor kunde hanteras med hjälp av samtal med 

sjuksköterskan på avdelningen. I andra fall upplevde informanterna denna känsla under hela 

SI-vistelsen. Sjuksköterskans bemötande var i dessa fall av vikt för ett egenmaktsstärkande 

utfall. Detta kan ses som en del i en lärandeprocess där patienten får träna på att ta ansvar över 

sin egen vård, och där sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patienten i processen. 

Regler kring förtida utskrivning 

Erfarenheter kring överträdelse av denna regel var begränsad. I ett fall hade regeln 

aktualiserats. I detta fall hade berörd patient känt sig ledsen och inte upplevt regeln som 

egenmaktstärkande. Ingen av de andra informanterna nämnde denna regel, varför det inte 

framkom hur resterande upplevde denna regel. 

Två stödsamtal per dag 

I en del fall bestämdes tidpunkt för samtalen i förväg. I andra fall uppmuntrade sjuksköterskan 

patienten att själv signalera när hen ville samtala. I dessa fall upplevde informanterna det som 

svårt och jobbigt att ta detta ansvar. Uppmuntran från sjuksköterskan kan ses som en handling 

ämnad att stärka patientens egenmakt. Sjuksköterskans syfte är att få patienten att träna på att 

ta ansvar över sin situation. En informant nämnde att hen uttryckt att hen inte ville initiera 

samtalen, men sjuksköterskan bedömde att patienten var förmögen till detta och därför skulle 

fortsätta göra det trots önskan att slippa. Detta kan ses som ett exempel på en paternalistisk 

handling, eftersom sjuksköterskan går emot patientens vilja med motivet att det är för dennes 

bästa. I de fall där patienten lyckas ta detta ansvar kan ett egenmaktsstärkande utfall tänkas 

skapas, eftersom patienten upplever att hen kan klara av att ta detta ansvar. I sådana fall kan 

den paternalistiska handlingen betraktas som rättfärdigad, eftersom konsekvensen blir att 

patienten gynnas. I fall där patienten inte lyckas ta detta ansvar riskerar det 

egenmaktsstärkande utfallet att utebli och patienten kan istället känna sig övergiven och 

uppleva känslor av misslyckande. I dessa fall kan den paternalistiska handlingen inte betraktas 

som rättfärdigad, eftersom konsekvenserna av den är att patienten missgynnas.  

Eget ansvar över sin medicinering 

Den tilltänkta egenmaktsstärkande effekten var i vissa fall synlig, och i andra fall inte. 

Informanterna upplevde överlag att det var svårt att ta ansvar över sin egen medicinering, 

eftersom de kände att deras tankar till följd av dåligt mående var så överväldigade när de 

befann sig på avdelningen, och att medicineringen därför lätt glömdes bort. Det 
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egenmaktsstärkande utfallet uteblev i dessa fall, eftersom denna glömska upplevdes som ett 

misslyckande. I några fall upplevdes ansvaret över sin medicinering ha blivit bättre 

allteftersom, som en följd av att ha tränat på att ta detta ansvar. I dessa fall blir ett 

egenmaktsstärkande utfall synligt, eftersom patienten upplever en förbättring kring den egna 

förmågan att ta ansvar över sig själv. 

Tre-dagarsregeln 

Ingen av informanterna upplevde denna komponent som egenmaktsstärkande. En del 

uttryckte att de inte visste anledningen till att vistelsen på SI var bestämd till tre dagar. Detta 

tyder på att patienten inte handlar utifrån egna motiv och skäl när de anpassar sig till denna 

regel, och ur detta avseende inte utövar sin autonomi. En del av informanterna upplevde att tre 

dagar inte heller räckte för att deras mående skulle stabiliseras. Om vårdgivarens motiv 

bakom denna regel (att stödja patienten till att så snart som möjligt återgå till sin vardag, 

eftersom längre sjukhusvistelser visat sig vara kontraproduktiva) tydliggjordes för patienterna 

möjliggörs autonomt agerande, eftersom patienten då själv kan ta ställning till dessa motiv – i 

bästa fall acceptera dem som rimliga och anta dem som giltiga för sig själv och således utöva 

sin autonomi. 

 

 

6.  Diskussion 

 

6.1 Diskussion av resultat och analys  

Uppsatsen belyser ett fall där man haft som ett huvudsakligt mål att främja autonomin hos 

patienter med EIPS och självskadebeteende. Genom ett upplägg och ett förhållningssätt som 

liknar empowerment-orienterat arbete har man utformat en vårdform som möjliggör för 

patienten att själv avgöra när en psykiatrisk inläggning är nödvändig, samt i viss mån påverka 

hur vården på avdelningen ska vara utformad. Resultatet av undersökningen visar att patienter 

upplever både egenmakt och frånvaro därav, i relation till de olika komponenterna. 

Patienterna beskriver att delar av SI skapar tillfällen till att lära sig ta ansvar över sig själva. 

Överlag uppskattar patienterna den ökade egenmakten i många delar av vårdformen, men 

beskriver några av komponenterna som svåra att förstå och förhålla sig till. Det ökade 

ansvaret som följer av den ökade egenmakten upplevs i vissa fall som svårt att hantera. I dessa 

fall upplevs stöd från sjuksköterskan som viktig för att lära sig hantera detta obehag. Nedan 

följer en diskussion kring de olika delkomponenterna i relation till resultatet och analysen av 

intervjuerna. 

Upplevelsen av kontraktsskrivningen som egenmaktsstärkande kan förstås genom att 

patienten ges tillfälle att påverka den egna vården. Å ena sidan genererade situationen en ökad 

egenmakt att påverka formen för den egna vården, vilket upplevdes som bra. Å andra sidan 

upplevdes den ökade makten som svår, eftersom situationen innebar ett ökat egenansvar. 

Dubbla känslor kunde därför sägas prägla situationen. Även om resultatet visar på att 

kontraktssituationen upplevs som svår och således generera känslor av obehag, innebär 

kontraktsskrivningen att patienten får träna på att ta ansvar. Obehagskänslorna skulle kunna 
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tolkas som att patienten inte upplever stärkt egenmakt, men en ”upptränad och stärkt 

förmåga” att ta ansvar över sig själv innebär i sig en förbättrad möjlighet för patienten att 

fortsättningsvis utöva sin autonomi, eftersom autonomt handlande innebär ett ökat 

egenansvar. Därför kan patienternas upplevelse, även om den inte präglas av positiva känslor, 

på sikt innebära en positiv utveckling för patientens kapacitet att utöva individuell autonomi. 

Visserligen finns det en risk att utfallet blir att patienten känner att hen inte klarar av att ta 

ansvar över sig själv (och känner sig icke-egenmaktstärkt), men med stöd från sjuksköterskan 

kan denna risk ses som väldigt liten. Resultatet av denna studie visar dock även att patienterna 

inte alltid är införstådda i de bakomliggande motiven till utformningen av SI:s olika 

delkomponenter. Till exempel tre-dagarsregeln, eget ansvar över sin medicinering och två 

stödsamtal per dag. Autonomt handlande förutsätter att individen är införstådd och accepterar 

de förhållanden som har direkt bäring på personens tillvaro. Kontraktskrivningssituationen 

kan därför förbättras genom ökad tydlighet kring tanken bakom varje delkomponent och dess 

utformning, i syfte att förbättra patienternas autonomi i vårdsituationen.  

Bestämmelsen om att få tillgång till eget rum upplevs som odelat positivt. Detta skulle 

kunna ses som en egenmaktsstärkande intervention, eftersom informanterna upplever att 

enkelrummet ger dem mer kontroll och lugn. Resultatet är dock viktigt att följa upp i framtida 

studier, eftersom det kanske inte är alla patienter som upplever enkelrum på ett positivt sätt. 

För en del kanske delat rum innebär en trygghet. En känsla av att inte känna sig ensam. Delat 

rum skulle även kunna ses som att det förhindrar en del patienter från att isolera sig (denna 

risk bör lyftas och diskuteras med patienten). Frågan är även i vilken mån enkelrummet kan 

ses som specifikt relevant för SI. Enkelrum skulle mycket väl kunna implementeras inom den 

vanliga akutpsykiatriska inläggningen, utan att detta skulle påverka hur en vanlig inläggning 

annars går till. Omvänt skulle kunna hävdas att tillgången eller avsaknaden av enkelrum inte 

påverkar det utmärkande för SI som vårdform i förhållande till vanlig psykiatrisk inläggning, 

d.v.s. att själv avgöra tidpunkten för inläggning. Däremot skulle införandet av att patienten 

själv får bestämma om hen vill ha enkelrum eller delat rum stärka målet att främja dessa 

patienters autonomi, eftersom de då får möjlighet att själv bestämma över något som kan vara 

betydelsefullt för dem.  

Denna studie visar att den självvalda inläggningen upplevs som egenmaktsstärkande, men 

att den samtidigt kan ligga till grund för känslor av skuld. I dessa fall har sjuksköterskan en 

viktig roll att stödja patienten i att känna att beslutet var rätt och befogat. Intressant är att den 

självvalda inläggningen, trots sin till synes egenmaktsstärkande funktion, ändå upplevs med 

ambivalenta känslor. Detta belyser vikten av att inte förgivetta utfallet av tilltänkta 

egenmaktstärkande interventioner. Här blir det tydligt att stärkt egenmakt, samtidigt som det 

innebär en ökad frihet att handla i enlighet med egna motiv, också innebär ett ökat ansvar. 

vilket kräver en förmåga att förvalta detta ansvar. Med en försämrad förmåga att ta ansvar blir 

vi på olika sätt beroende av andra. Att vara beroende av andra innebär i många situationer att 

vi lägger det egna välbefinnandet i andras händer. Därför är det eftersträvansvärt att själv 

kunna ta ansvar för sina egna val, eftersom det gör att vi i mycket större utsträckning kan 

bestämma hur vår tillvaro ter sig och i mindre utsträckning vara beroende av andra. 

Regeln om förtida utskrivning genererade i de fall där detta blev aktuellt känslor av 

ledsamhet. Regeln kan mycket väl ha en positiv effekt för många patienter genom att skapa 

incitament att inte begå destruktiva handlingar på avdelningen, och därför förhindra att detta 

inträffar. I de fall där en patient bryter mot reglerna uppstår dock allvarliga risker som inte 

kan överväga dessa potentiella positiva effekter som regeln medför. Att begå dessa 
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destruktiva handlingar tyder på att patienten befinner sig i en djup kris och att behovet av vård 

är mycket stort. I detta fall kan en utskrivning upplevas som ett misslyckande och djupt svek, 

och i värsta fall leda till att patienten begår självmord (eftersom akutpsykiatrin ofta ses som 

ett sista hopp då självmord övervägs). En fråga som bör lyftas i relation till detta är huruvida 

ett kontrakt är lämpligt att teckna mellan vårdgivare och patient då patienten står i 

beroendeförhållande till vårdgivaren, och då patientens överlevnad ibland kan ligga i 

händerna på vårdgivaren. Och i de fall det inte gäller liv eller död handlar det om att patienten 

är beroende av vårdgivaren för att minska sitt dagliga lidande. Att skriva ett kontrakt där man 

avtalar vård och dess innehåll, men samtidigt villkorar vården med hänvisning till patientens 

efterlevnad av regler i vårdsituationen (där reglerna dessutom involverar sjukdomsspecifika 

symptom), bär på en inbyggd motsägelse kring vårdens syfte och ansvar. 

Resultaten rörande regeln om tillgång till två stödsamtal per dag, visade inte på någon 

direkt egenmaktsstärkande effekt, eftersom den av informanterna upplevdes som svår och 

begränsande. En del av informanterna angav dock att de fick ansvar att initiera samtalen och 

detta skulle kunna ses som egenmaktsstärkande del i regeln, eftersom den möjliggör för 

patienten att själv bestämma över tidpunkt för dessa samtal. Även om informanterna inte 

uttryckte denna delkomponent som egenmaktsstärkande skulle regeln kunna ha en gynnsam 

effekten på patienternas förmåga att uttrycka sina behov i framtiden. Detta eftersom 

patienterna ges tillfälle att träna på en förmåga som är viktig att ha genom livet, nämligen 

förmågan att inför andra uttrycka vad man känner och behöver.  De flesta människor är 

stundtals i behov av att få stöd och hjälp av andra. Det är ofta till och med en nödvändighet 

för att må bra och därför kanske även en nödvändighet för att kunna utöva sin autonomi, dvs 

leva i enlighet med egna skäl och motiv. Därför torde det även vara bra för patienterna att 

träna på att ta detta ansvar, för att på sikt kunna utöva sin autonomi.  

Problematiskt var dock att en vanlig upplevelse som patienter vilka uppmanades initiera 

samtalen delade var att det kändes svårt att ta detta ansvar. En del kände sig åsidosatta och 

önskade att personalen istället tog ansvaret att initiera samtalen. Någon menade att hen önskat 

detta, men att personalen invänt och menat att hen kunde ta detta ansvar. Detta kan förstås 

som ett försök att stärka egenmakten hos patienten, men är samtidigt ett exempel på en 

paternalistisk handling som beroende på utfallet kan anses rättfärdigad eller inte. Hinder till 

att uppnå egenmaktsstärkande utfall i andra situationer har kunnat avhjälpas av stöd från 

sjuksköterskan. Men i detta fall inbegriper hindret kontakten med sjuksköterskan, på så sätt att 

kontakten med sjuksköterskan inte är självklar (eftersom kontakten ska initieras av patienten). 

Detta är problematiskt och på grund av detta bör denna hantering av regeln ses över. Det är 

med andra ord ingen bra idé att träna patienterna i något som de inte kan få stöd i, eftersom ett 

misslyckande i att hantera detta ansvar leder till sämre mående i ett redan ansträngt läge. Ett 

sätt att hantera detta är att, som tidigare nämnts, tydliggöra motiven bakom regeln, samt att 

förbereda patienten på att det kan bli jobbigt att ta detta ansvar. Detta kan sedan ligga till 

grund för ett eget autonomt ställningstagande till bestämmelse och öka patientens vilja och 

motivation till att möta och ta sig igenom de eventuella obehag som övandet på att initiera 

samtal kan generera (eftersom det på sikt kan gynna patienten). 

Begränsningen av samtalen till max två per dag, kan inte ses som egenmaktsstärkande utifrån 

informanternas svar, eftersom den snarare upplevdes begränsa patientens handlingsutrymme 

än att öka den. Även här behöver motiven bakom denna gränssättning tydliggöras oavsett om 

motivet handlar om begränsade resurser eller är tänkt att stötta patienten i att bli mer 
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självständig. Detta eftersom det möjliggör för patienten att själv ta ställning till motivet, samt 

öka motivationen till att begränsa sig till max två samtal per dag för att bli mer självständig 

(även om det i stunden innebär obehag). En fråga som i så fall även väcks är huruvida det 

finns belägg för att en begränsning av stödsamtal har en gynnsam effekt på patienten? Om det 

inte finns, skulle man kunna tänka sig att en obegränsad tillgång på stödsamtal har en mer 

gynnsam effekt på patienternas autonomi, både i stunden och förmågan att utöva autonomi i 

framtiden. Exempelvis att patienten har stöd i alla tänkbara fall där ett egenmaktstärkande 

utfall är beroende av sjuksköterskan. Man skulle kunna tänka sig att patienten ställs inför flera 

situationer dagligen som kräver stöd och om hen utnyttjat sina två stödsamtal, kan det tänkas 

uppstå situationer då stöd uteblir och som följd även ett egenmaktsstärkande utfall. Detta 

innebär i sin tur att patienten går miste om att lyckas ta egenansvar och istället upplever ett 

misslyckande. 

Svaren angående ansvar över sin egen medicinering, visar att regeln kan ha en 

egenmaktstärkande effekt om patienten tränar på att ta detta ansvar. En vanlig uppfattning är 

dock att bestämmelsen upplevs som stressande, eftersom det dels är svårt att komma ihåg att 

ta med medicinen till avdelningen, men även att komma ihåg att ta den under 

avdelningsvistelsen. Denna delade uppfattning kan förmodligen förklaras av det faktum att 

patienterna ofta befinner sig i en kris eller står inför en stundande kris när SI är aktuellt. I en 

sådan situation kan det vara svårare att ta ansvar över saker som man i vanliga fall klarar av. I 

detta avseende kan man fråga sig om SI-vistelsen är ett lämpligt tillfälle för lärande, eftersom 

patienten befinner sig i ett extra sårbart tillstånd. Ett ökat ansvar kan vara svårt att hantera och 

misslyckande att ta detta ansvar kan förvärra måendet. Å andra sidan möjliggör SI för 

patienten att just i ett sådant tillstånd, även då hen mår väldigt dåligt, eventuellt erfara att 

faktiskt klarar av att ta ansvar. Detta kan i sig vara en viktig och stärkande erfarenhet och 

lärdom, men då förutsatt att patienten faktiskt lyckas ta ansvaret. Vad gäller mediciner kan 

avbrott i intaget i sig leda till ett sämre mående. För att förhindra avbrott i medicineringen bör 

denna regel dock anpassas efter individuella förmågor och behov, på så sätt att sjuksköterskan 

i samråd med patienten för bestämma om hen kan klara av att komma ihåg at ta medicinen. 

 

Tre-dagarsregeln upplevdes som obegriplig och svår att förhålla sig till. En del av 

informanterna upplevde att tre dagar inte räckte för att återhämta sig. En vanlig observation 

var att patienten inte visste varför just gränsen på tre dagar hade bestämts. Gränsen har en 

tydlig motivering att vara för patientens bästa, eftersom längre sjukhusvistelser ofta har en 

skadlig effekt på denna patientgrupp. Detta skulle vid en första anblick möjligen vara en 

berättigad form av paternalism, men det som även i detta fall kan beaktas är att om patienterna 

blivit informerade om den goda intentionen med denna regel skulle de också ges möjlighet att 

själv avgöra om de tycker att den är berättigad. Det finns heller inget som talar för att det är 

för patienternas bästa att undanhålla skälen till regelns tillkommande. En viktig del i det 

fortsatta arbetet med SI blir därför att informera patienterna om varför denna gräns blivit satt.  
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6.2 Metoddiskussion 

I kvalitativa undersökningar används ofta tillförlitlighet och äkthet som kvalitetsmått (Lincoln 

& Guba, 1985; Guba & Loncoln, 1994). Kriteriet tillförlitlighet inrymmer olika 

underkriterier: överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet, och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Äkthet innehåller också underkategorier, och kommer att behandlas längre ner i 

detta avsnitt.  

Kvalitativ forskning syftar till att ge en djupare förståelse av ett visst fenomen, och omfattar 

oftast ett ingående studium av en specifik grupp individer, vilka delar vissa gemensamma 

egenskaper. Överförbarhet kan förstås som huruvida resultaten kan överföras att gälla i 

samma situation vid ett senare tillfälle, eller i en annan situation eller kontext (Bryman, 2011). 

För att skapa förutsättning för överförbarhet av resultat från denna uppsats, har jag försökt att 

beskriva undersökningsprocessens olika steg och delar så noggrant som möjligt. Detta för att 

läsaren ska få en tydlig bild av de sociala betingelser som kan ha haft betydelse för utfallet av 

studien och därefter själv kunna avgöra om resultaten är överförbara till liknande kontexter 

(Bryman, 2011). En viktig del i detta var att beskriva SI:s tillämpning i detta specifika fall, 

såsom vilka regler och omständigheter som karaktäriserar SI-projektet i Norra Stockholms 

psykiatri. Möjligen hade en utförligare beskrivning av informanternas sjukvårdshistorik 

kunnat ges, eftersom deras syn och erfarenhet av SI kan har färgats av den kontext som de 

kommer ifrån (slutenvården med återkommande inläggningar och tvångsåtgärder). Alla 

patienter som erbjöds SI-kontrakt hade dock en lång historik av återkommande 

slutenvårdsinläggningar och tvångsåtgärder. En faktor som styrker överförbarheten och 

således tillförlitligheten i denna studie är att intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Detta möjliggör att man som forskare vid ett senare tillfälle kan bearbeta, 

analysera och kontrollera materialet (Dalen, 2015). 

För att öka trovärdigheten i denna uppsats har jag noggrant försökt motivera mina val av 

tillvägagångssätt för att på så sätt skapa transparens. Enligt Ahrne & Svensson (2015) ökar 

trovärdigheten i en studie om forskaren på ett tydligt och transparent sätt redogör för 

forskningsprocessen och hur hen argumenterar för sina metodval. Vidare menar de att tvivel 

över metodval bör framföras för att visa att man som forskare är medveten om de eventuella 

svagheter som en studiedesign kan ha. Ett sätt att öka trovärdigheten i en studie är att använda 

sig av triangulering. Detta innebär att man genom att studera ett och samma fenomen, fast 

med olika typer av data, metoder, forskare eller teoretiska perspektiv, kan komma fram till en 

mer korrekt beskrivning av fenomenet än om endast en teori eller metod används. I denna 

uppsats användes tre teoretiska perspektiv i analysen av intervjuerna, vilket kan stärka 

studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015). Det övergripande syftet med det 

forskningsprojekt som denna uppsats är en del av, är att undersöka huruvida SI är verksamt 

för patienter med EIPS och självskadebeteende. Under uppsatsskrivandets gång har jag 

funderat över lämpligheten med att patientupplevelser av SI ska ligga till grund för att svara 

på om vårdformen med dess komponenter är verksam som intervention för dessa patienter. 

Exempelvis skulle man kunna fråga sig i vilken mån patienternas uttryckta erfarenhet speglar 

SI som intervention och dess specifika komponenter, snarare än aspekter av vården som inte 

varit specifika för SI, såsom personligt bemötande från personalen; Anta att en patient 

upplevde en god och omvårdande kontakt med någon eller några i personalen. Detta kan göra 

att interventionen i sin helhet skulle upplevas mer positiv än om bemötandet skulle varit 
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sämre, och vice versa. Det finns alltså en risk att informanternas svar speglar kvalitén på den 

interpersonella kontakten med personalen snarare än interventionens särskilda utformning.  

Delkriteriet pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till vad som inom 

kvantitativ forskning kallas reliabilitet, nämligen om forskningen med dess utförande och 

resultat kan betraktas som tillförlitlig och rimlig. Ett sätt att öka pålitligheten i en kvalitativ 

studie är att låta andra läsa igenom arbetet för att säkerställa att det finns en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för alla delar i forskningsprocessen. För att öka pålitligheten i denna 

uppsats har min handledare kontinuerligt granskat att alla delar av uppsatsens faser är 

redogjorda för samt att tillämpningen av de metoder och teorier som valts är av god kvalité. 

Detta involverar även delkriteriet om möjlighet att styrka och konfirmera, eftersom 

handledaren och jag tillsammans tittat på data, samt att hen också fått möjlighet att granska 

huruvida uppsatsens resultat är rimliga och väl förankrade i undersökningen (Bryman, 2011, 

356). 

Äkthetskriteriet berör forskningspolitiska konsekvenser generellt och rymmer fem 

underkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, katalytisk autenticitet, taktisk autenticitet 

och pedagogisk autenticitet. Det första kriteriet, rättvis bild, handlar om huruvida 

undersökningen ger en korrekt bild av de uppfattningar och åsikter som finns. Här 

aktualiseras frågan om bortfall av informanter. Kan det vara så att de som inte deltar i studien 

valt detta på grund av sämre mående och skulle detta kunna bero på att vårdformen gett ett 

sämre utfall för dem? Detta är värt att ha i beaktande när man läser studiens resultat. 

Resterande kriterier handlar om hur studiedeltagarna på olika sätt påverkats av deltagandet i 

undersökningen. Underkriteriet ontologisk autenticitet besvarar frågan om huruvida 

undersökningen bidragit till att öka studiedeltagarnas förståelse för deras egna sociala 

situation. Genom att tillfrågas om vården kan en medvetenhet om sin centrala roll i vårdens 

utförande skapas; en medvetenhet om att deras upplevelser är av central betydelse. Genom 

detta kan de i högre utsträckning betrakta sig själva om subjekt i sin relation till vården och 

dess utformande och inte blott mottagande parter. Denna medvetenhet får då också delvis 

betydelse när det kommer till underkriterierna katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.  

Katalytisk autenticitet är en fråga om huruvida undersökningen bidragit till att 

studiedeltagarna efter deltagande i studien kan förändra den egna situationen. Den potentiella 

effekten av en ökad medvetenheten om sin betydelsefulla roll i utvärderingen av vårdformen 

kan anses ha en stärkande effekt på studiedeltagarna, vilket ökar sannolikheten för att de 

sedan fortsätter att uttrycka egna preferenser i förhållande till vården, men även i andra 

sammanhang. Detta kan ses som en förbättring när det kommer till studiedeltagarnas 

möjlighet att generellt sett i fortsättningen förändra den egna situationen. 

Taktisk autenticitet handlar om huruvida om studiedeltagarna givits bättre möjlighet att agera 

utifrån egna preferenser efter sitt deltagande i studien. Precis som i förgående diskussion kan 

den stärkande effekten till följd av en ökad medvetenhet om den egna betydelsen, i sig ha den 

effekt att studiedeltagarna givits ett ökat självförtroende som förbättrat förmågan att uttrycka 

egna preferenser. Detta kan ha direkt bäring på studiedeltagarnas möjligheter att agera utifrån 

egna preferenser i många sammanhang utöver vården. Andra konkreta sätt att underlätta 

patienternas framförande av egna preferenser i förhållande till vården såsom uppföljande 

patientutvärderingar är dock i nuläget inte påtalade. 
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Pedagogisk autenticitet är en fråga om huruvida undersökningen hjälpt studiedeltagarna att 

förstå hur andra personer upplever sammanhanget. Eftersom intervjuerna ägde rum enskilt 

och inte i grupp (där patienter skulle fått möjlighet att ta del av varandras erfarenheter) har 

undersökningen inte hjälpt studiedeltagarna att förstå hur andra personer upplever 

sammanhanget. Flera av informanterna uttryckte dock att de var nyfikna på att ta del av 

patientutvärderingen i dess slutliga rapport, vilket gör det möjligt att en del av 

studiedeltagarna i framtiden kommer att få en inblick i hur andra personer upplever 

sammanhanget. 

 

 

7. Avslutning 

 

7.1 Slutsatser  

SI som intervention för patienter med EIPS och självskadebeteende kan leda till att patientens 

autonomi stärks och bidra till ett ökat välbefinnande. Resultatet av denna studie visar att detta 

i nuläget främst beror på att inläggningen är självvald. För att skapa förutsättningar för att 

dessa patienters autonomi stärks ytterligare, bör vårdgivaren tydliggöra vad tanken bakom 

varje delkomponent är, såsom vilka evidensmässiga grunder utformningen vilar på. Därtill är 

sjuksköterskans stödjande roll i många fall avgörande för ett positivt utfall. I den 

sjukhusvårdande praktiken bör därför sjuksköterskans roll ytterligare uppmärksammas och 

stärkas, exempelvis genom utbildningar kring stödjande förhållningssätt med syfte stärka 

patientens autonomi.  

Motiven bakom reglerna rörande egenhantering av medicin, tillgång till två stödsamtal per 

dag, samt tre-dagarsregeln, behöver tydliggöras för patienten. Vid tillämpning av dem bör 

sjuksköterskan även vara flexibel och anpassa reglerna efter individuella behov.  

Regeln om förtida utskrivning vid regelöverträdelser kan leda till ett mycket akut försämrat 

psykiskt mående, eftersom patienten riskerar att uppleva den förtida utskrivningen som ett 

svek från vårdens sida och ett personligt misslyckande. I värsta fall kan detta få förödande 

konsekvenser såsom självmord. Regeln bör därför tas bort. En rimligare konsekvens vid en 

överträdelse av avdelningens regler borde istället för utskrivning vara att en läkarbedömning 

genomförs, samt att vården övergår till formen för en ordinarie akutpsykiatrisk inläggning. 

Mot bakgrund av patienternas sjukdomsbild (impulsivt och ångeststyrt agerande, och 

svårigheter att känna tillit till andra människor), beroendeförhållande och således utsatthet i 

förhållande till den akutpsykiatriska slutenvården, bör SI-kontraktet inte ha formen av ett 

kontrakt, eftersom det implicerar att vården är villkorad.  

Enkelrummet bör utvärderas ytterligare och förslagsvis erbjudas som alternativ till delat rum 

även inom ramen för den vanliga akutpsykiatriska slutenvården, eftersom det kan vara 

gynnsam för andra patientgrupper också. 
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7.2 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka EIPS- och självskadepatienters syn på och 

erfarenhet av SI som intervention. Genom att fokusera på målet med att stärka patientens 

autonomi, patientens upplevelse av egenmakt och ansvar i relation till de olika 

delkomponenterna och i interaktion med sjuksköterskan, kunde upplevelsen av SI belysas på 

ett informativt och konstruktivt sätt. Uppsatsen syfte kan därför ses som uppfyllt. 

Uppsatsen belyser även ett fall där vårdgivare, genom att öka patienternas inflytande i den 

egna vården, sökt frångå den seglivade och destruktiva uppfattning om EIPS-och 

självskadepatienter såsom manipulativa. Uppsatsen visar att de risker som tenderat 

förknippats med att ge denna patientgrupp mer inflytande, såsom missbruk av den ökade 

egenmakten, inte gör sig synlig ur patienternas synvinkel. Tvärtemot tyder resultatet på att 

patienterna med stor omsorg strävar mot att förvalta den ökade makt som de givits.  

Denna uppsats övergripande frågeställningar var huruvida SI:s utformning är förenlig med 

bästa möjliga omsorg för denna patientgrupp, samt om det generella målet med att öka 

patienters autonomi är eftersträvansvärt.  Resultatet visar att patienterna upplever att de mår 

bra av att lyckas ta det ökade egenansvar SI innebär. För att de ska lyckas ta detta ansvar i 

större utsträckning behöver dock patienterna större insyn kring de bakomliggande motiven till 

vårdformens utformning. Resultatet visar även att vårdformens utformning i vissa avseende 

behöver justeras, samt att stöd från sjuksköterskan ofta är avgörande för att vårdformen får en 

stärkande effekt. Givet att ovanstående premisser är uppfyllda är SI att betraktas som förenlig 

med bästa möjliga vård för patientgruppen.  

Förmågan att ta hand om sig själv i bemärkelsen att uppmärksamma egna behov och uttrycka 

dem upplevdes stärkande. Därtill blir tillit i fallet med EIPS-och självskadepatienter särskilt 

viktigt för vårdgivaren i det fortsatta arbetet med SI. Detta eftersom dessa patienter generellt 

sett har svårt att känna tillit till andra, samt att brist på tillit gentemot vårdgivaren kan försvåra 

utvecklingen mot att ta egenansvar och således bli mer autonom. SI innebär ibland 

utmaningar där patienten får träna på att ta ansvar över sig själv - en färdighet som är viktig 

för det egna välmåendet. Om patienten känner tillit till att sjuksköterskan finns där som stöd 

genom dessa utmaningar, samt tillit till vårdens idé bakom utmaningarna är sannolikheten 

större att hen tar sig an och lär sig hantera dessa. Tillit kan därför skapas genom att på ett 

öppet och följsamt sätt involvera patienten i den egna vården. På detta vis gynnas både 

patienternas autonomi i vårdsituationen, likväl som det gynnar deras kapacitet att i framtiden 

utöva sin autonomi. Det förstnämnda för att det möjliggör autonomt ställningstagande och det 

sistnämnda för att det stärker patientens motivation till att träna på att ta det egenansvar som 

följer av autonomt handlande. 

Denna uppsats har sammanfattningsvis betydelse för psykiatrisjuksköterskornas fortsatta 

arbete med SI. Utveckling av fördjupad vidareutbildning kring stödjande arbetssätt i relation 

till SI är en viktig del i att stärka vårdformens gynnsamma effekter. I den framtida 

forskningen är därefter en viktig uppgift att utvärdera dessa arbetssätt. Självvald inläggning 

befinner sig än så länge i en utvecklingsfas och varje steg mot ökad kunskap om dess 

praktiska tillämpning innebär en ökad potential att höja dess verksamma effekt.  

Slutligen bör SI som intervention justeras med hänvisning till tidigare diskussion och 

slutsatser för att därefter återigen utvärderas, samt förslagsvis testas för andra patientgrupper. 
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Detta eftersom vårdformen i dess helhet mycket väl skulle kunna gynna patienter med annan 

typ av psykiatrisk problematik. 
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Emotionally Unstable Personality Disorder and Self-Harm Patients´ Experiences of 

Brief Admission as a Crisis Intervention in Psychiatric Care 

Josefina Jarl

Abstract 

Brief admission as an intervention in psychiatric care is gaining grounds. Patients with emotionally 

unstable personality disorder and self-harm behaviour is a patient group that is in great need of 

alternatives to regular hospitalization. Previous research points to a potential harmful effect of longer care 

in inpatient settings. Brief admission has come to be viewed as a good alternative to inpatient care for 

these patients. The intervention model enables patients to themselves determine when to enter the hospital 

ward and increases the patient’s self-responsibility. However, little research has been made on the 

effectiveness of the intervention model. The aim of this study was to examine patients’ experiences and 

views on brief admission as an intervention, specifically from the perspective of autonomy, 

empowerment, and paternalism. Data was collected through semi-structured interviews, which were 

analysed by content analysis. The analysis resulted in seven themes: contract agreement, single-room at 

the hospital ward, self-referred/assessed admission, rules around premature discharge, two supportive-

talks each day, responsibility over medication, three-day rule. These themes constitute different 

components in the model and were crucial in the informants’ answers. From these themes evolved three 

subthemes: process of learning, empowering and disempowering feelings and significant role of the 

nurses. Patients were positive to BA, and the results show that the self-referred component and contract 

agreement are empowering. However, the results show that this effect sometimes is dependent on patients 

receiving support from the ward nurse. Furthermore, the rationales behind the three-day rule, 

responsibility over one’s own medications and two supportive talks per day need to be explained to the 

patients and adjusted to patients’ needs in order to fully reach their autonomy enhancing effects. This will 

increase patients’ capability of practicing taking self-responsibility. The rule of premature discharge is 

disempowering and potentially life-threatening and should be removed. The single room might be a 

crucial component in creating good conditions for EUPD patients to experience empowerment, but needs 

further examination. 

 

. 

 

 

 

Keywords: EMOTIONALLY UNSTABLE PERSONALITY DISORDER, EUPD, BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, 

BPD, SELF-HARM, BRIEF ADMISSION, SELF-REFERRED ADMISSION 
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In recent years there has been an upswing in the use of 

patient-controlled admission in psychiatric care. The model 

enables patients with long-term mental illness to themselves 

determine whether to enter the hospital ward for inpatient 

treatment. Strand & Hausswolff-Jhulin (2015) conducted a 

review in the field of BA in psychiatric care. To date, 

quantitative data shows that the total number of days spent in 

inpatient care and involuntary admissions is significantly 

decreasing in individuals with BA contracts, from prior levels 

of high consumption of such care. Qualitative studies were 

also reviewed in the article, with results pointing towards 

increased patient autonomy, confidence and responsibility in 

individuals with BA contracts.  

A patient group that has become highly relevant for this 

intervention is patients with Emotionally Unstable 

Personality Disorder (EUPD), (formerly known as Borderline 

Personality Disorder (BPD), and self-harm behaviour. 

Patients with EUPD suffer from instability in affect 

regulation, self-image, interpersonal relationships and 

impulse control (Lieb et al., 2004). The clinical signs include 

identity disturbance, impulsivity in areas that are potentially 

self-damaging, chronic feelings of emptiness, frantic efforts 

to avoid real or imagined abandonment and repetitive suicidal 

gestures (Leichsenring et al., 2011). 

EUPD patients are known to frequently use different social- 

and health-care services including psychiatric and emergency 

hospital services (Bender et al., 2001).  Meanwhile, research 

shows that the mortality rate among persons diagnosed with 

EUPD is high due to suicide. Up to 10% of people suffering 

from the disorder commit suicide. Compared to the general 

population this is a suicide rate nearly 50 times higher 

(American Psychiatric Association, 2001). The mean age of 

patients at the clinical appearance of EUPD is 18 years 

(Zanarini et al., 2001). The mean age of committing suicide 

among these patients varies between 30-37 years, which 

supports the clinical findings that suicide-risk increases after 

a series of failed treatments due to feelings of hopelessness 

(Paris, 2004b). Additionally, studies point to the potentially 

harmful and counter-productive effect of lengthy and 

unstructured in-patient psychiatric admission of self-harm 

patients, often diagnosed with EUPD (Liljedahl et al., 2017; 

Paris, 2004b) which makes it important to further examine 

alternative treatment options. 

In the clinical guideline for treatment and practice with EUPD 

patients (NICE, 2009) it is recommended that the caregiver 

promotes autonomy and an ability to choose between 

alternative care forms. However, these recommendations 

have been questioned based on their lacking scientific 

evidence (Helleman, 2014a). Furthermore, there are no 

specific interventions highlighted with regards to the 

recommendations. This opens for free interpretations 

concerning how to fulfil/implement these guidelines. In some 

contexts, BA has come to been seen as an intervention that 

could possibly increase patient-autonomy (Strand & 

Hausswolff-Jhulin, 2015). 

BA as an intervention for patients with EUPD and self-harm 

behaviour is a particularly interesting case to study, since 

these patients have been viewed as an especially difficult 

group of patients to manage and treat in hospital settings. 

Patients with EUPD have a long history of being perceived 

by hospital staff as manipulative and challenging (McGrath 

& Dowling, 2012; Imbeau et al., 2014; Bodner et al., 2015), 

which makes it seem risky to give them more responsibility 

over their own treatment. To manage this there are certain 

rules that have been formulated to specifically target the risk 

of drug use, self-harm- and aggressive behaviour during the 

BA-stay. In case of any of these events occurring, the patient 

is obligated to leave the hospital ward. The rationale behind 

this rule is that it will help the patient not fall into these 

destructive behaviours, since it increases the incentives to not 

address these behaviours. At the same time, there is a 

diagnose-problematic concern of interpersonal hyper-

sensitivity among these patients, which makes them 

especially afraid of being rejected by other persons. Given the 
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focus put on the concept of autonomy, there is reason to 

highlight how these recommendations are converted into 

practice, to determine whether actual practice corresponds to 

the objective of promoting autonomy. It is also worth 

discussing whether, on a more general plane, the promotion 

of autonomy is a desirable way to care and meet these 

patients’ needs. One crucial way of doing this is to examine 

how the intervention is experienced from the patients’ 

perspective. Furthermore, Helleman et al. (2014a) highlight 

the lack of theoretical understanding in the scientific literature 

around the BA intervention and stresses the importance of the 

development of a theoretical base of knowledge in in how to 

arrange the intervention to get the outcomes aimed for. This 

study hopes to contribute, at least partly, to that theoretical 

development. 

The aim is to examine patients´ views and experiences of BA 

as an intervention in psychiatric care. 

The following questions were guiding: 

• How do patients experience the empowerment and 

self-responsibility in the model of intervention? 

• What meaning and importance do patients attribute 

to the staff´s treatment? 

• How do patients experience the rules of BA?  

 

Contextual and Conceptual Frames 

In order to develop a theoretical understanding of the 

intervention, some central concepts are important to clarify. 

There are at least three concepts that are prominent and 

focused upon in this study, namely autonomy, empowerment, 

and paternalism.  

One of the central aims of BA is to increase the patient’s 

autonomy. This is to be achieved in BA by giving the patient 

more power to influence his own care.  

 In this article, I will use the following definition of 

autonomy, commonly used in moral and political philosophy: 

“Individual autonomy is an idea that is generally understood 

to refer to the capacity to be one´s own person, to live life 

according to reasons and motives that are taken as one´s own 

and not the product of manipulative or distorting external 

forces” (Christman, John in Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, 2018) 

According to this definition, exercising individual autonomy 

requires that a person obtains the capacity to act in line with 

his own preferences. Dworkin (1988) highlights the relation 

between individual capacity and freedom to choose, and the 

fact that this freedom to choose involves a cost in the form of 

responsibility over the choices made. Taking responsibility 

means you can be held responsible for making the “wrong” 

decision. There is a social pressure to make the right decision 

if the decision will affect others, as well as a self-interested 

pressure if the decision effects the own health. The risk of 

making a bad decision is thus intrinsic to having the freedom 

to choose. This in turn, requires a capacity to handle the stress 

that a potential negative outcome will produce.   

Furthermore, this definition highlights the importance of 

motives and reasons within an individual not being 

manipulated and distorted by others. In this study, 

“manipulative and distorting external forces” are considered 

all actions not fairly motivated, directed at a person or group 

with the aim of changing their emotions, beliefs or desires. 

Deci and Ryan (1987) define autonomy as the feeling within 

an individual that they are the source of their own actions. It 

can be hard to determine what influences that are 

manipulating and distorting. This could be especially hard to 

determine in psychiatric care, since it can be assumed that the 

patient and clinician often view the patient’s condition and 

suitability of different treatments, differently. In practice we 

are often obligated to seek support or help from others that 

possess more knowledge within a certain area. This means we 

are exposed to external forces which increases the risk of 
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being exposed to manipulative and distorting influences. In 

medical practice, clinicians work with informed consent to 

strengthen patient autonomy (May, 1998). Since the doctor or 

clinician holds important information, skills and thus power 

over the individual, she is obligated to inform and provide the 

patient with all possible information surrounding the medical 

condition and the available treatment options. The condition 

of living according to reasons and motives that are considered 

to be your own are thus dependent on the doctor or clinicians 

ability to provide you with all relevant information. In a 

patient clinician relation, it is thus important that all of the 

information and options are presented in a way that gives the 

patient time to sort and evaluate the information. In this paper 

the view on external forces is that they do not have to be an 

intrusion on individual autonomy. Instead, this paper takes 

the standpoint that external factors in patient settings can 

improve the patient´s ability to act according to reasons and 

motives that are her own, on the condition that these external 

factors are fairly motivated. 

Another concept that is often referred to in medical settings 

is paternalism. There is not a united upon definition of this 

concept (Coons & Weber, 2013). In this paper, I will use the 

definition provided by Gerald Dworkin in Stanford 

Encyclopaedia of Philosophy (2017):  

“Paternalism is the interference of a state or an individual 

with another person, against their will, and defended or 

motivated by a claim that the person interfered with will be 

better off or protected from harm”.  

Since there is an element of coercion involved, the concept is 

often looked upon as blameworthy per se (Bullock, 2015). 

However, there are also voices that oppose this, claiming 

there are cases when paternalistic acts are desirable e.g., in 

cases when persons are uncapable of making choices that are 

considered best for them (Rachlinski, 2003). In this paper, I 

use this concept to distinguish paternalistic acts in order to 

examine how these are interpreted and experienced by the 

patients. 

A concept that is commonly used for strengthening individual 

autonomy is empowerment. Empowerment holds a wide 

range of meanings. It is often explained as a goal or as a 

method, process and approach (Tengland, 2007). As a goal it 

can be understood as the psychological feeling of control or 

influence a person experiences over a situation that holds 

significant importance for him/her (Rappaport, 1987). The 

feeling of control is directly linked to improved mental and 

physical health. Thus, an increased feeling of control 

increases the feeling of wellbeing, whereas a decreased 

feeling of control has the opposite effect on wellbeing 

(Woodall et al., 2010). 

Castro et al., 2016 propose the following definition of patient 

empowerment: 

“Individual patient empowerment is a process that enables 

patients to exert more influence over their individual health 

by increasing their capacities to gain more control over 

issues they themselves define as important”. 

Patient empowerment can take different perspectives, e.g. the 

perspective of the patient, the health-care provider or the 

health care system. Empowerment-oriented interventions 

strive to improve wellness, mitigate problems and involve 

professionals to assist and support the individual in situations 

where they are given opportunities to develop skills and 

knowledge (Perkins & Zimmerman, 1995). 

A distinction is made between empowering processes and 

empowering outcomes. The empowering process is the stage 

where the individual creates or enables to get control, and thus 

influences areas that hold significant meaning to them. The 

process is characterized by a series of events in which the 

individual learns to see the connection between goals and 

how to achieve them. This involves learning how to best use 

the available resources. Empowering outcomes is the effects 

that the empowering intervention and process result in. For 

individuals this might include resource mobilization skills 

and situation-specific perceived control (Zimmerman, 1995). 
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There might exist obstacles hindering the individual from 

experiencing empowerment in interventions aiming to be 

empowering, such as lack of skills of and confidence in how 

to manage meetings and professionals (Adams et al., 2005). 

For instance, a patient might perceive a situation with more 

power and control as over demanding, resulting in lower self-

esteem if the patient feels that she could not live up to set 

expectations connected to the increased control and power. 

Ellis-Stoll & Popkess-Vawter (1998) explains empowerment 

in nursing contexts to be a process where the nurse assists the 

client to create proactive healthy behaviours. He highlights 

the pivotal status of learning in the empowerment process and 

that this requires active participation from both the client and 

the nurse. Hence, support from the nurse might be central in 

the process of empowering patients. 

In this paper empowerment as a concept is used to clarify and 

distinguish empowering interventions, processes, and their 

outcomes. The concept is wide and covers a lot of 

perspectives including the patients’ and the caregivers’. Since 

the concept of empowerment has a direct effect on the 

individual autonomy and wellbeing, it can help us answer 

some of the questions posed in this paper, namely how the 

patient experiences the empowerment and self-responsibility 

in the model of intervention, and, what meaning, and 

importance that is attributed to the staff´s treatment, and how 

patients experience the rules of BA. I the end, this will 

possibly help us clarify how the different parts of BA is 

compatible to the goal of promoting patient autonomy.  

 

Methods 

Methodology 

The study assumes a qualitative approach. Furthermore, the 

study takes a constructivist approach to epistemology, in the 

sense that knowledge is seen as something that is created in 

the meeting and conversation between the researcher and the 

interviewee. The knowledge is thus created through 

conversations containing questions, interpretation and 

negotiations (Ormstrong et.al. 2014).   

Participants 

This study includes 15 patients (13 female and 2 male) with a 

documented clinical picture of EUPD and self-harm. The 

patients who participated in this study were prior to admission 

informed that BA was not part of the regular treatment within 

the psychiatric care, but part of a research project that aimed 

to evaluate BA as an intervention for patients with a 

documented clinical picture of EUPD and self-harm 

behaviour. Patients were informed that admission to BA 

would imply participation in the overall study, and that this 

meant that the research group could gain data from the 

patients’ medical record. They were also informed that the 

research group could take part of medical directory data 

concerning the patients use of out- and inpatients care, 

together with number of sick days. Patients were also 

informed that they would be asked about participating in an 

interview where they would have the opportunity to share 

their experience of BA as an intervention. The sample was 

drawn by purposeful sampling, where the inclusion criteria 

were a documented clinical picture of EUPD and self-harm 

behaviour, and the minimum number of times using BA was 

one. 

 

Description of the brief admission intervention 

The BA-intervention and project in Sweden was highlighted 

in a yearly report (Eckeström, 2017) in which was stated that 

the contract is developed through consultation and 

negotiations with the patient, and that this process should be 

characterized by mutual respect and conducted in a 

cooperative spirit. In this project BA is offered in two 

psychiatric inpatient wards in the northern part of Stockholm 

psychiatry. The framework of the intervention model is stated 

in the BA-contract and consists of a care-plan and a set of 

rules and agreements that the patients, the clinician from the 

open ward unit and a ward nurse has agreed upon in advance. 
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These rules and agreements are parts of the practical 

components of the BA- intervention. Violating some of these 

rules can result in premature discharge, meaning that he 

patient must leave the hospital ward and thus interrupt the BA 

stay. Example of actions that can result in premature 

discharge are self-harming acts, the use of drugs or aggressive 

behaviour during the BA-stay. The intervention enables the 

patient to self-referred admission. A duration of 1- 3 nights 

spent at the ward is set and patients could utilize two 

supportive talks each day with a nurse or caretaker. The 

patients are responsible for their own medication during the 

admissions. The hospital ward is a closed unit and one room 

is reserved for patients with a BA-contract. This room is a 

single room. Patients who admitted themselves through BA 

could at any time leave and come back.  

 

Data collection 

The data was collected through semi-structured interviews, 

which enables certain themes to evolve from the informant’s 

perspective (Kvale & Brinkman, 2009).  Each informant was 

interviewed individually for 20-50 minutes. An interview 

guide covering the dimensions of the intervention model was 

used.  

 

Ethical considerations 

This study is part of a larger scientific project containing 

several part-studies. The project and interview guide has been 

both reviewed and approved by an ethical committee. Prior to 

signing the contract, patients were informed that they might 

be asked to take part in an individual interview in a later stage. 

Patients were initially contacted through a written letter. The 

letter gave an overview of the study and its aims, and stressed 

the importance of gaining knowledge about patients’ 

experiences of BA. It also stated that they might be contacted 

by telephone within a few days. Patients were informed both 

in the letter, telephone call and at the time of interview of the 

study’s confidentiality and participants’ anonymity, as well 

as the possibility of withdrawal at any point during the 

interview.  

 

Data analysis 

The data was analysed through qualitative content analysis. 

This involves open codings of the material and requires that 

the material is read several times to capture all aspects of the 

manifest and latent content. This method allows for certain 

themes, subthemes and categories to evolve. (Elo & Kyngäs 

2008; Lundman & Hällgren Granheim, 2017).  

 

Result and Analysis 

The analysis of the interviews resulted in seven themes: 

contract agreement, single-room at the hospital ward, self-

referred/assessed admission, rules around premature 

discharge, two supportive talks each day, responsibility over 

medication, three-day rule. These themes constitute and 

represent components in BA and were all of central 

importance in the informants’ answers. The result and 

analysis will be presented through these themes. All themes 

shared the subthemes: process of learning, empowering and 

disempowering feelings and significant role of the nurses. 

Since the subthemes are sometimes closely related to each 

other in the patients’ experiences, these will be discussed 

cohesively and continuously under the headings of the seven 

themes.  

 The intended empowering interventions lead to increased 

self-responsibility, which patients said involved some form of 

learning for them. The increased self-responsibility was 

experienced as both empowering and disempowering. These 

conflicting feelings could both be found between patients, but 

also within the same patient as paradoxical and ambivalent 

feelings.  Many informants stressed that the support given by 
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the nurses was of importance for experiencing empowering 

feelings related to the different components. 

Before we move further, a clarification is in place, namely 

that the patients had experienced positive and negative 

personal treatment from the staff at the hospital ward. A 

common view was that the personal treatment from the 

nurse and other care-keepers was of big importance for how 

the patient experienced the BA intervention. A personal 

treatment that was perceived as good was associated to a 

positive experience of BA, while a perceived negative 

treatment had the opposite effect. These experiences and 

liaisons to good and bad personal treatment is not a 

phenomenon linked only to BA. Good personal treatment is 

always important in care settings. However, there were 

times when personal treatment was linked to the BA-

components specifically. This can be explained by the 

higher demands on independence that are put on the patients 

in a BA, which were perceived differently by different 

persons. This affects the relation between the caregiver and 

patient in a way that creates and demands a certain type of 

approach from the caregiver. The correlation between 

personal treatment and experienced quality of an 

intervention is more complex than might be apparent at first 

sight, and will be discussed further later in this paper 

 

Contract agreement 

The intended empowering effect was evident in this 

component, but sometimes dependent on the support by the 

therapist. The contract signing meeting was seen as 

empowering by some of the informants. 

“Much was up to me regarding [what to write in] the 

contract, which felt good…. I had not experienced that 

treatment from health care [staff] before” (R1, P. 7.) 

The empowering elements in the contract signing situation 

can be understood through the active involvement of the 

patient in the development of the contract, where he is given 

an opportunity to influence areas of special importance for 

him. This ability to influence and participate in the planning 

of hospital care is hence interpreted to be of great value for 

the patient.  

Some informants also highlighted the value of having their 

therapist from the open ward facility present in the meeting 

and signing of the contract. This was perceived as a safety, 

since some expressed insecurity of the situation and what to 

include in the contract. 

 “It was really good that he [the therapist] was there with me 

(…) he almost knows me better than I know myself (…) It 

made me feel safe, since I trust him more than I trust myself”. 

(R11, P.10 & 12)  

“[One question was about] what I wish for when I come there 

[to the ward]… I really don’t know what I can wish for when 

I really have no idea what they can offer*laughter*… (R. 9, 

P. 7 

The perceived insecurity of the situation and what to write in 

the contract could have been an obstacle to the empowerment 

of the patient, but the support from the therapist helped the 

person overcome this obstacle.  

Some also expressed that it was really much information to 

handle and that the written contract were important to have to 

be able to read through the agreements later. 

“I think it’s good. They always make a copy of the contact 

agreement and give it to me, because it is easy to forget” (R. 

8, P.6) 

The involvement of the patient in the contract signing 

demanded that she had to grasp quite a large amount of new 

information, and to judge from the above statement, this 

might be challenging. Furthermore, to sign a document 

without fully comprehending its meaning can threaten the 

patient’s autonomy, since a central part of autonomy is to live 

life according to reasons and motives that are considered to 

be your own. Without understanding the consequences of an 
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agreement, the reasons and motives behind its signing cannot 

be considered to be “one’s own” in the relevant sense.  

 

Single room at the hospital ward 

The intended empowering effect of this component was 

evident in the informants’ answers. As part of the BA 

intervention, patients are assigned their own room at the 

hospital ward – an improvement to the shared rooms of 

ordinary inpatient care in Sweden. Providing patients with 

single rooms is part of an overall aim to create an environment 

of calmness and security Some informants highlighted the 

single room as the most helpful component in BA. 

“I get to live by myself. I don’t have to share room with 

someone. Everything from snores and people wanting to talk. 

I am that person who always wants to be there for others, but 

sometimes that’s wearying”. (R. 13, P. 5) 

The perceived benefit of the single room could be because 

social interactions can be challenging and potentially 

anxiogenic for patients with EUPD, due to their instability in 

interpersonal relationships (Lieb et al., 2004). These negative 

feelings can inhibit an empowering process.  

When asked about the single most beneficial aspect of BA 

was, one informant replied: 

“Perhaps it sounds bizarre, but it’s this single room thing- 

Sitting there with someone else would drive me completely 

crazy. Fully and totally crazy…It [the single room] is helpful 

to me. Sharing a room would make me constantly ask myself 

‘what is that other person up to? What is the other person 

saying?’ I wouldn’t get a peaceful moment” (R.11, P. 4) 

 The feeling of being in control in situations of significant 

importance to a person is a crucial component to 

empowerment.  

 

 

Self-referred/assessed admission 

The intended empowering effect of this component was 

evident in some cases, but not in others. According to theories 

of empowerment it is crucial to distinguish between the 

empowerment process and empowering outcomes. The self-

referred admission in BA can be seen as an empowering 

process with possible empowering outcomes. Many 

informants expressed much relief in not being dependent on 

the doctor’s opinion of whether an admission was necessary 

or not; something often mentioned in relation to recalling 

previous experiences of not being admitted to regular 

psychiatric acute settings. One informant thus explained why 

this increased power was beneficial to her. 

“… [T]o actually be respected as an individual…not being 

dependent on someone else to make the same assessment 

[regarding admission] as I” (R.10. P. 1) 

The above statement can be viewed as the patient expressing 

feeling able to act according to her own reasons and motives, 

i.e. feeling autonomous. 

Conversely, the informants expressed a stressful fear of the 

normal acute psychiatric admission procedure, where being 

declined the hospital inpatient ward is a possibility. 

“…and then you don’t know [whether you will get emitted], 

because you often get a ’no’, because they don’t think you’re 

in a bad enough state”. (R.7, P. 2) 

Some also expressed a relief for not having to go through the 

dramatic experience a regular hospital admission procedure 

can involve. 

“I feel it’s less of a drama. Not as big of a deal. And to seek 

acute [psychiatric services] makes everything…much more 

dramatic” (R.8, P.2). 

In the case of a regular admission procedure through the 

acute-psychiatric unit, the admission is always dependent on 

the doctor’s opinion. This can be understood as a being 

paternalistic, if the doctor denies hospitalization of a patient 
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on the grounds that it is not in the patient’s best interest. There 

can also be other motives for why a doctor cannot admit a 

patient who wants to be admitted, like resource shortage and 

which demands priority to be given to more needy patients. 

However, it’s still possible that doctors sometimes decline 

admission for reasons connected to the patient’s best interest. 

As one informant expressed her experience of the regular 

acute psychiatric procedure: 

“…[i]t’s almost as you have to convince the doctor to admit 

you [to the hospital ward]. And that is stressful in itself. It’s 

as if you don´t suffer from suicide-thoughts you have to go 

home. And then you have to convince them that you’re feeling 

really, really bad, which is really stressful. It’s a question of 

resource shortage, since there is so much people coming 

in…” (R.8, P. 3) 

Regarding EUPD-patients, the possible harmful effect of 

long-term hospitalisation is well established. This makes it 

likely that denied admission in many cases is motivated by 

the interest of the patient.  

The quotes above, comparing regular admission procedures 

to BA, indicate that the BA admission procedure has 

empowering outcomes.  

In addition, some also expressed that the discharge procedure 

of BA made them feel less sick than a regular psychiatric 

hospital admission. 

“… It’s nice to know I can come and go as I want to. That 

makes me feel less sick compared to proper [regular hospital] 

admission, where I have to talk to doctor to be discharged”. 

(R.3, P. 3) 

However, the self-referred admission procedure was not 

altogether appreciated by all. Some perceived it as both 

empowering and at the same time disempowering. They felt 

empowered in the sense that they had the power to decide, but 

also that this increased power and responsibility provoked 

anxiety, which in turn created general feelings of 

disempowerment. Some said they did not want to take up 

space in the inpatient ward unnecessarily, since there might 

be other patients in bigger needs of the room, or that they felt 

an obligation to go work or take care of their children instead 

of being at the hospital ward.  As one informant expressed it: 

“…You still have these feelings of guilt. That you shouldn’t 

be there, you should be at work, you should take care of your 

kids. It’s as if it’s not for real. When I’ve been coercively 

admitted to the acute-psychiatric unit, I’ve felt I could 

surrender myself.” (…) “There are no alternatives, you just 

have to wait until the doctor says that ‘[…] you’re well, you 

can go home…” (R. 5, P. 2) 

The quote above indicates that the informant experienced the 

increased self-responsibility (and hence empowerment) as 

hard to manage, and that this gave rise to feelings of guilt. 

This can be seen as a backside to the idea of giving more 

power to increase the patients feeling of control over his own 

care. This case can illustrate how an empowering intervention 

may result in other unexpected outcomes. In some of these 

situations, informants expressed that the ward nurse helped 

them understand that the decision to come for BA was 

something positive, hence easing feelings of guilt.  

“That’s the good thing with the support-calls, because that 

[the decision to receive BA] is what you talk about the first 

days, and they say that ‘if you are here it’s because you need 

it’. It’s like you’re given a mirror where you can see yourself 

from another person’s perspective. And if that person says 

‘you don’t feel good, I can see you are not feeling good’, then 

you think that ‘no, actually, I’m not good’”. (R.5, P. 2) 

Some also expressed an insecurity regarding the 

responsibility to determine whether the BA-admission or a 

regular acute psychiatric admission was more suitable.  

”They say I should go there [to the BA unit] before it gets too 

bad, but it happens so fast. It can take just seconds [going] 

from being relatively bad to catastrophically bad…” (R.11, 

P. 2) 
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Patients are recommended to seek help through the regular 

acute psychiatric setting instead of BA in times when they 

feel too bad to manage the self-responsibility the BA 

admission requires. Some informants expressed that this was 

hard to determine in times of crisis, which generated 

insecurity and a fear of making the wrong decision. In this 

situation the empowering outcome is dependent on the 

patients’ ability to make an informed decision, and the way 

this decision is being viewed by the hospital staff. The quote 

below is an example of how the hospital staff fails to support 

the patient in the intended empowering process. 

 “…I told the staff that I felt bad. It wasn’t that I demanded 

help, because I know it’s not included in this [care form], but 

I thought that the word was free, so I said a felt bad. That 

actually irritated them and *pause* …they said ‘well, if that’s 

the case, you should have gone to the acute psychiatric unit 

instead’. I felt trapped in a corner (…) because life is not so 

black or white, there are grey areas, and you don’t always 

now that ‘now it’s time to go to the acute psychiatric unit’”. 

(R.12, P. 2) 

 

Rules surrounding premature discharge 

The rationale behind the rule of premature discharge is that it 

will benefit the patient by incentivising her to learn to handle 

impulses of self-harm, or other self-destructive behaviours or 

acts, like drinking alcohol or being violent. Through this, the 

patient is also made responsible for her own behaviour, which 

is viewed as empowering.  

Overall, the informants showed obedience to this rule. 

However, in the once instance in which the rule was 

infringed, the rule was perceived as being negative and not 

empowering, and the benefit of the rule was questionable in 

this case. 

“… I took an overdose of medications (…) The next morning, 

they told me that ‘unfortunately you have broken the rules, so 

we have to discharge you’. Which I thought… which made me 

really sad”. (R.9, P. 1 & 2 ) 

 

Two supportive talks each day 

During the stay at the hospital ward patients with a BA-

contract are entitled to two supportive talks with the ward 

nurse. The timing of these talks could be agreed upon during 

the initial talk with the ward nurse. But in some cases, the 

nurse assessed that the patients capable of initiating these 

talks when in need of them, in which case the timing of these 

talks were not set in advance. However, some found it 

burdensome to initiate these talks due to not knowing how to 

start such a talk, out of fear of being rejected, or fear that by 

doing so they would burden the nurses.  

There were cases when the patient explicitly said to the nurse 

that she did not want to take the responsibility of initiating 

contact with the nurse, but the nurse said he had to practice 

and still made the client take initiative.  

“…[T]hey know me so well (…) so they say I can make 

contact and ask for talks, but I think it’s burdensome. But then 

they say that they know I’m capable of it [asking] *laughter* 

So, they say I have to do it *laughter* I think it’s so bloody 

hard, and at the same time they’re right. I can, but It’s hard. 

So, they push me…” (R.8, P.4) 

Trying to make the patient establish contact can be viewed as 

empowering, since it is believed that it will make the patient 

learn to take responsibility over her own situation. This might 

be an example of a paternalistic act (since it forces the patient 

to do something she would not do if she had a choice) that 

benefits the patient. In cases were the person manages to 

handle the self-responsibility, and initiate contact, one might 

assume that it will have an empowering effect, but when the 

patient fails to handle the responsibility, it might be perceived 

by the patient as lack of care and lead to disempowering 

feelings. Some patients thought that two talks a day was not 

quite enough. In light of that view, the risk of patients feeling 
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abandoned in case of them failing to ask for talks, becomes 

obvious.  

“It can escalate pretty fast (…) It can be relatively ok, but 

then you get there, and you feel worse. And maybe they think 

it [the well-being of the patient] is the same as when you got 

there you feel like when you got there, and that is why they 

[have to] check up on you [regularly]. Because for me it [my 

mental condition] is changing really fast”. (R.7, P. 6) 

“…I told them the first time I was there (at BA) ´I don’t want 

to be left too much alone”. (R. 1. P. 12) 

 

Responsibility over medications 

The intended empowering effect of giving responsibility over 

medication to the patient instead of to the staff was in some 

cases evident and in others not. Informants expressed that 

they understood the idea behind the rule, but stated that it was 

hard to take this responsibility.  

“I wish the staff were allowed to hand out medicine. They 

aren’t allowed to do that. As an example, if you have trouble 

sleeping at night, which I have…I don’t have any sleeping 

pills… Instead of just lying there and turning in bed all night, 

If they could just give me a sleeping pill or anxiolytic (…) [It 

has happened that] I’ve been on my way there and 

remembered that I forgot to bring my medicine, have had to 

turn around back home to bring the medicine and go back. 

I’m in a condition were I almost don’t know my name and 

then it’s impossible to remember the medicine…”. (R.11, P. 

15) 

Some also highlighted that being handed the responsibility for 

medication made them more able to manage medication on 

their own. This indicate that there is a learning process 

involved in this component, meaning patients can learn to 

take responsibility over medications.  

“Something that has improved a lot is that it was much harder 

in the beginning to be responsible for my medication. (…) 

practice makes perfect…”. (R.8, P. 4 & 5))   

The above statement indicates that the rule can have an 

empowering outcome since the informant expresses that the 

responsibility of medications has become easier.  

 

Three-day rule 

The idea of a maximum stay of three days at the hospital ward 

is that it will prevent the negative effect of long 

hospitalization and to help the patient to continue life outside 

the ward. None of the informants expressed this intervention 

as being empowering. Some expressed that they did not know 

why a three-day limit had been established.   

“Why is it three days and not four? If I think about it, I don’t 

know much about it [the reason for the limit]”. (R.5, P. 8)  

The above statement indicates that the patient is not acting or 

feeling empowered, when she is just following certain rules, 

that the motives behind is being experienced as unclear. As 

stated in the conceptual framework section, a central part of 

autonomy is to live life according to reasons and motives that 

are considered to be your own. If the reasons for the three day 

rule was explained to the patients, it is more likely that they 

would agree on it based on their own reasons and motives, 

hence enhancing the autonomy of the patients. 

Some highlighted that three days was not enough to recover.  

“I know I need three days, and it has happened that it [three 

days] was insufficient, and I’ve had to go home and they’ve  

told me to call again [if in need for further hospitalization]. 

And then I’ve gone home, called the hospital ward (…) and 

gone right back in for another three days” (R.11, P.12) 
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Discussion 

This study provides an understanding of how EUPD and self-

harm patients experience BA as an intervention. More 

specifically, it highlights some of the core components of the 

model of intervention and how these are experienced and 

affecting the patients’ everyday difficulties due to their 

mental illness. 

This section will discuss the research questions in relation to 

the result of this study and previous research. 

There were differences and similarities in how the informants 

experienced the increased empowerment and self-

responsibility that the BA intervention implied. 

The contract agreement was described as empowering, but 

the empowering outcome was in some cases dependent on the 

support given by the clinician. The sometimes experienced 

feeling of loss of control due to the large amount of 

information and decisions to make in the situation of contract 

signing, could have obtruded feelings of empowered. The 

result of this study shows how the caregiver can have a 

significant role in the empowering process. However, one 

may ask whether it is the contract per se, and influence over 

the content that explains this increased empowerment, or if it 

is some other confounding factor, such as the personal 

treatment one experiences when signing the contract, 

involving being listened to. One can assume when the patient 

is given a lot of influence over his own care, this will have an 

empowering effect, regardless of the form or shape of this 

influence. Nevertheless, regardless of the underlying reasons, 

the contract signing was empowering, and to control for 

confounding variables might be a subject for future research.  

The positive result of this component should also be seen in 

relation to the previous experiences that these patients have 

gone through while treated in the hospital care. These patients 

have often been cared for under coercion. This involves a big 

intrusion of the personal autonomy. In comparison to these 

experiences, the contract signing is a clear improvement, and 

this might affect how the informants viewed this component.  

 The single room was viewed as unambiguously helpful. This 

is explained by the feeling of being in control in a situation of 

significant importance, which is crucial to empowerment. In 

addition, EUPD patients suffer significant impairment in 

interpersonal relationships, making these relationships 

challenging and potentially anxiogenic. This is in line with 

previous research that shows that EUPD-patients are much 

more attentive to social stimuli, and especially sensitive to 

other people’s mental condition, ascribing mental states e.g. 

beliefs, intents and desires, based on very limited information 

(Frick et al., 2012). Research shows that adolescents with a 

vulnerability to EUPD suffer from a dysfunctional 

mentalization, that involves overinterpreting what other 

people are thinking, which leads to an anxious rumination 

(Sharp et al., 2011). Although the just mentioned study 

involved adolescents, it seems plausible to assume that the 

same kind of dysfunctionality leads to anxious rumination in 

adults as well. Even if a high attentiveness to other people’s 

mental states does not result in anxious rumination, it can be 

rather energy-consuming. In a study by Ellegard et al. (2017) 

patients reported that the main reasons for admitting 

themselves to BA was to get a peace of mind from increased 

social, mental, and everyday practical problems. The result of 

our study and the studies presented above point to the 

importance of providing patients with a stimuli-reduced 

environment. However, bearing in mind the limited sample 

size of our study, it is possible that single rooms are not 

perceived as beneficial by all, which makes it important to 

examine this with a larger sample. Helleman et al. (2014b) 

point out that patient preferences differ. For example, some 

want to be left alone while others need an outreaching attitude 

from the nurse. The differences between patients’ needs of 

social contact makes it not unlikely that some perceive a 

shared room as beneficial due to the social contact that it 

might produce, or just the feeling of not being al alone. These 

differences also point to the importance of a dialogue 

regarding what the patient prefers i.e. shared room or single 

room. One might question how much the single room actually 
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can represent the essence of BA or if this solution is 

compatible with regular admission procedure as well.  

Self-referred/assessed admission was described as 

empowering, but in some cases the increased responsibility 

was perceived as hard to manage. This was because the 

decision to admit themselves gave rise to feelings of guilt. 

Nevertheless, the study shows that the caregiver could help 

the patient to overcome this obstacle to feeling empowered 

by reassurance that the choice made was sound. 

Even if there were little experiences of infringement of the 

rule pertaining premature discharge, there are some important 

questions that should be discussed in relation to this part of 

BA. This study shows that in the single case in which 

discharge was actualized, it was perceived as disempowering 

and gave rise to feelings of sadness. The effect of the rules in 

this case is not surprising, due to EUPD patients’ 

vulnerability to feeling abandoned (Leichsenring et al., 2011). 

However, the possibility that the rule reduced destructive 

behaviours in patients should not be overlooked; patients with 

EUPD and self-harm behaviour suffer from instability in 

affect regulation and impulse control (Lieb et al., 2004), and 

one of the clinical signs of EUPD involves self-harm 

behaviour. This makes them vulnerable to these kinds of 

behaviour. In a study by (Ellegard et al., 2017) the most 

frequently reported reasons for attending BA was increased 

social, mental and everyday practical problems, which 

implies that the patient is in a vulnerable state, and thus more 

prone to destructive behaviours. Additionally, according a 

study conducted by Helleman et al. (2014b) patients reported 

that preventing suicide and self-harm were important reasons 

for their stay at BA. This rule can create incentives that make 

it easier for patients to achieve that purpose. However, when 

patients fail to abide by the rule, this might indicate a severe 

mental state and hence a greater need of care and a higher 

suicidal risk. In a worst-case scenario, the expulsion from BA 

might add to feelings of hopelessness1 and trigger a patient in 

                                                           
1 According to Brown et al. (2000) hopelessness is a 

significant risk factor for suicide 

a state of obvious fragility to commit suicide. (Brown et al., 

2000). This one case raises a question concerning the contract 

agreement and whether the contract form is suitable for the 

BA model. A contract between the patient and caregiver 

implies that the care is conditional to abidance to the contract 

rules, which is contrary to the idea that it is the need of the 

care seeker that should determine whether care should be 

provided. 

 The intended empowering effects of making the patient 

initiate supportive talks was not evident in this study, the 

reason being that the informants experienced difficulties in 

initiating them. A common experience was that this resulted 

in fewer talks which in turn gave rise to feelings of loneliness. 

Moreover, the intended empowering effect of handing the 

patients responsibility over their medication was evident in 

some cases but not in others. Some thought it was hard to 

remember the medicine during a BA admission due to 

feelings of crisis. In the one case where the rule was perceived 

as having an empowering effect, it was because the patient 

had attended BA several times before and hence gained 

experience of handling her own medication. Since there is a 

learning process involved, it is possible that the patient needs 

to practice several times in order to achieve an empowering 

outcome, and that an empowering outcome might be achieved 

in a longer perspective. However, this raises the question of 

whether the critical situation of being in BA is suitable for 

learning for the patients. Perhaps learning is more appropriate 

when the patients are in a more stable condition, and a task 

for the open-ward unit.  

The three-day rule was not perceived as empowering by 

patients, and some expressed that they did not know the 

rationale behind it. This indicates that patients are not acting 

autonomously, since a central part of the concept is to live life 

according to reasons and motives that are considered to be 

your own. Some also highlighted that three days was not 

enough to recover. These experiences highlight the 
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importance of giving patients clear and thorough information 

of both the rules involved in BA and their purposes. 

 

Conclusion 

The single room might be a crucial component in creating 

good conditions for EUPD patients to experience 

empowerment, but needs further examination. 

The self-referred admission procedure and contract 

agreement is empowering, but some patients may require 

support from the ward nurse in order to get an empowering 

outcome.  

The positive effects that may come out of the rules connected 

to premature discharge do not outweigh the potential life-

threatening risk a premature discharge can pose, and needs to 

be removed.  

Two supportive talks each day may not be enough to meet the 

needs of the patients. 

Responsibility over one’s own medications can have an 

empowering outcome if the patient learns to handle this. 

The rationales behind the three-day rule, responsibility over 

one´s own medications and two supportive talks needs to be 

clearly explained to the patients in order for them to have an 

informed opinion on these rules. 

 

Practical implications 

The increased responsibility is experienced differently among 

the patients and sometimes with ambivalent feelings as both 

empowering and disempowering Therefore, the motives 

behind the rules surrounding BA should be explained and 

developed in close consultation with the patient to create 

good conditions for empowering outcomes. 

The nurses can have a significant role in supporting the 

patients to an empowering outcome. This requires knowledge 

and training in how to meet the special needs of each 

individual. 

 

Concluding discussion 

Two general questions that were posed in the beginning of 

this paper were how well practice corresponds to the goal of 

promoting autonomy and whether this goal is desirable as a 

way of caring and meeting these patients’ needs. The result 

of this study shows that some components were experienced 

with both positive and negative feelings at the same time, 

making the patient ambivalent regarding weather the 

component was helpful or not. The experience was depending 

on the person’s ability to handle the increased responsibility. 

A negative experience in relation to a component must not per 

se mean that it does not in a longer perspective increase 

patient autonomy. For example, practicing taking 

responsibility might initially lead to an increased anxiety 

level, but after a while make the person more independent and 

thus more autonomous. Given that the nurse is available to 

support the patient overcome obstacles to feeling empowered, 

the goal of promoting autonomy becomes compatible with 

meeting these patients’ needs. However, this study has also 

shown that patients sometimes experienced specific 

components of BA as hard to understand. If the component is 

experienced as being challenging, an unawareness of the 

rationales behind them can hinder an empowering process. 

Therefore, the rationale behind a specific component must be 

clearly explained to the patient, making him or her more 

likely to accept certain discomfort in order to achieve 

autonomy in a long-term perspective.  

 

Methodological limitations 

The reliability of using interviews as a method to evaluate the 

effects of a certain phenomenon, or as in this case, an 

intervention, may be questioned. One of the central questions 

was to determine whether actual practice corresponds to the 
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objective of promoting autonomy. From the perspective of 

autonomy, BA is a clear improvement from patients’ previous 

experiences of psychiatric care. This is important to stress, 

while it also poses the question of whether patients may be 

somewhat biased towards BA, and hence be less prone to 

identify weaknesses in the current BA-setting. More research 

is hence needed to identify possible improvements of BA 

care.  

Another limitation is that all patients who participated in the 

study had recently received care within BA. It is possible that 

some answers would differ if informants had had longer time 

to reflect upon the care they received within the BA 

framework. For instance, aspects that at the moment may feel 

burdensome, may after some time be appreciated as 

something that helped the person grow and evolve new skills. 
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Bilaga 2. Brev till patienter 

 

Hej! 

Mitt namn är Josefina Jarl och jag arbetar med att utvärdera Självvald inläggning inom ramen för 

forskningsprojektet. 

Syftet är att undersöka hur Ni upplever vårdformen självvald inläggning samt hur den fungerar som 

krisintervention för personer med emotionell instabilitet och/eller självskadebeteende.  

Ni som får detta brev kommer att kontaktas för en intervju. Kontakten sker inledningsvis via telefon, 

då vi tillsammans kan bestämma tid för intervju. 

Intervjuerna är och helt frivilliga och materialet behandlas med sekretess. Detta innebär att du när som 

helst kan välja att avbryta en eventuell medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in, och skrivas ut 

ordagrant. Oavsett om du väljer att delta i en intervju eller inte, kommer din vård inte att påverkas. De 

inspelade intervjuerna kommer att placeras i säkert förvar från obehöriga. I den utskrivna versionen av 

intervjun kommer dina svar att anonymiseras. Projektet följer etablerade etiska riktlinjer och är 

godkänt av Etikprövningsnämnden i Stockholm. 

Intervjuerna syftar till att lyfta fram patienters egna erfarenheter och syn på självvald inläggning som 

en interventionsform, för att inte enbart utgå från behandlares perspektiv. 

Med vänliga hälsningar,  

 

Josefina Jarl 

Tel.nr: 072 306 66 06   

E-post: jarl.josefina@live.se 

 

Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till mig eller  

forskningsansvarig Kent- Inge Perseius, e-post: kent-inge.perseius@rkh.se. 

 

www.norrastockholmspsykiatri.se 

mailto:kent-inge.perseius@rkh.se
http://www.norrastockholmspsykiatri.se/
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Bilaga 3. Intervjuguide. Utvecklad av forskningsgruppen (författaren till 

denna uppsats har ej bidragit till utformningen av intervjuguiden). 

 

Självvald inläggning (SI) 

som krisintervention för personer med 

emotionell instabilitet och självskadebeteende 

 

Intervjuguide – patienter 

• Hur kom det sig att du fick erbjudande om SI, berätta. 

• Hur påverkar dina besvär ditt dagliga liv? Kan du ge exempel? 

• Är det något som skiljer sig nu i förhållande till hur din situation såg ut innan du fick tillgång till SI? 

• Tycker du att SI har hjälpt dig på något sätt? Hur? 

• Vad anser du vara verksamt i SI – vad är det som hjälpt dig mest? 

• Hur har du upplevt att vara inlagd enligt SI. Är det något som du har upplevt speciellt svårt eller 

jobbigt, något du har upplevt som speciellt bra eller tilltalande? 

• Hur fungerade samtalen mellan dig, öppenvård och slutenvård när ditt SI-    kontrakt arbetades fram? 

Är det något som du har upplevt speciellt svårt eller jobbigt, något du har upplevt som speciellt bra eller 

tilltalande? 

• Hur har planeringen i förhållande till ditt SI-kontrakt fungerat i stort? 

• Hur har planeringen i förhållande till ditt SI-kontrakt fungerat vid inläggningstillfällena? 

• Hur tycker du att du blivit bemött, förstådd och hjälpt av personalen? Är det något som du upplevt 

speciellt svårt eller jobbigt, något du upplevt som speciellt bra eller tilltalande? 

• Har du några råd att ge när det gäller att utveckla SI? 
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Bilaga 4. SI-kontrakt 

 

 

 Kontrakt för Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet   

      

Namn: ........................................................    

Personnummer: .....................................   
  

Målet med SI:    

När skall jag be om SI:    

Hur länge skall jag stanna: (1-3 
dygn per SI) Kan jag stanna kortare 
tid? (ja/nej – motivering)  

  

Hur ofta kan jag använda SI:   (max 
3 gånger per månad)  

  

Hur får jag SI när jag behöver: 
(Ring samma dag som SI önskas)  

Ange tel.nr:  

Vad kan jag göra om det inte finns 
en sängplats:  

  

Jag tar med medicin för tre dagar. 
(OK att ta med delad dosett)  
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Jag får inte ta med följande:        (se 
avdelningens ordningsregler)  

  

Aktiviteter under SI:    

Avkopplande aktiviteter:    

Förtida utskrivning, när: (ex. vid 
självskada på avd./kontraktet följs ej)  

  

När bör jag inte använda SI, utan 
istället en vanlig inläggning:  

  

Övriga överenskommelser:    

Tid för utskrivning: (tas upp vid 
inskrivningen på avdelningen)  

  

  

 Undertecknas av:  Tidsperiod för kontraktet (12 månader): ................................ 

  

  

  

  

   

   

.....................................    ............................................. ............................................  

Patienten  Öppenvården  Heldygnsvården  
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