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Sammanfattning 

Idag råder synsättet att individens delaktighet är att föredra i så gott som alla behandlings- och 

insatsformer samt att relationen mellan den professionelle och den som tar emot hjälpen är av 

stor vikt. Tvångsvård och tvångsåtgärder är något som strider mot den allmänna synen på hur 

man bäst tar hand om människor. I situationer där någon kan vara till fara för sig själv eller 

andra och inte inser detta kan dock tvång vara nödvändigt. Hur är det möjligt att göra någon 

delaktig i en behandling som sker mot dennes vilja? Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur personal som utövar olika former av tvångsvård går tillväga för att skapa en 

god behandlingsrelation och för att få klienten delaktig i behandlingen. Sju kvalitativa 

intervjuer med åtta respondenter genomfördes på en psykiatrisk klinik i Norrland. Resultatet 

visar att personalen utifrån de förhållanden som råder kan göra patienterna delaktiga genom 

att samtala med dem och bemöta dem med respekt och ömsesidighet. Om delaktighet 

definieras som en känsla hos individen snarare än att delta aktivt i saker kan delaktighet under 

tvång utrycka sig genom att den som blir utsatt för tvånget ändå känner sig sedd, respekterad 

och likvärdig. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Forskning och erfarenhet har visat att för att en behandling ska lyckas bra bör klienten vara 

villig att förändra sig och vara delaktig i behandlingen (Brunt & Hansson, 2008, Engström, 

2008, Rokenes & Hanssen, 2008, Svensson m.fl., 2008). Idag vet vi också att tvångsvård kan 

vara nödvändig i vissa fall, till exempel då en person är till skada för sig själv eller andra 

(Grönwall & Holgersson, 2009). Om personen inte vill genomgå någon behandling, hur gör 

då personal för att få klienten delaktig? Hur får man någon som inte anser att det finns ett 

problem att acceptera den lösning man föreslår? Ur den synvinkeln verkar det vara en riktig 

utmaning för personal att få någon som inte vill ha vård att ta till sig vården och dessutom 

vara delaktig i den. Därför är syftet med den här uppsatsen att fokusera på personalens 

förhållningssätt. Det finns idag en hel del forskning inom ämnet tvång och frivillighet som rör 

patientens delaktighet och relationen mellan personal och patient. Den här studien kan bidra 

med att komplettera förståelsen av hur den relationen kan hänga ihop med patientens 

delaktighet. Utgångspunkten är alltså att personal som jobbar med tvångsvård vill göra 

patienterna så delaktiga som möjligt i sin behandling och att relationen dem emellan har en 

viktig betydelse. I studien undersöks hur personalen använder relationen till patienten för att 

göra patienten delaktig.  

 

Personer som till följd av psykiska sjukdomar kan vara till fara för sig själva eller andra 

vårdas med tvång som regleras genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). Dessa lagar är speciellt viktiga i det här sammanhanget och 

beskrivs därför mer ingående i följande del av texten. 

 

1.1.1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Generella bestämmelser om hur offentlig hälso- och sjukvård ska bedrivas i Sverige finns i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). HSL gäller för all psykiatrisk vård, både frivillig 

och tvångsmässig. Där anges att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för allas människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den ska så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten (Grönwall & Holgersson, 2009).  

 

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är undantagsregler som anger på vilka 

sätt och under vilka förutsättningar tillämpandet av HSL:s vårdprinciper får inskränkas. För 

tvångsvård krävs, förutom att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, att patientens 

behov av psykiatrisk vård är oundgängligt och inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 

intagning på en sjukvårdinrättning (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller att patienten behöver 

följa särskilda villkor för att kunna ges den vård som krävs (öppen psykiatrisk tvångsvård). 

Det krävs även att patienten motsätter sig den vård som behövs eller att det på grund av 

patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med 

patientens samtycke. Vid bedömning av patientens vårdbehov ska hänsyn även tas till om 

patienten till följd av sin störning är farlig för annans hälsa eller personliga säkerhet 

(Grönwall & Holgersson, 2009).  

 

Innan någon tas in på en vårdinrättning ska behovet av vård prövas av två av varandra 

oberoende läkare, en läkare som utfärdar vårdintyg och en som beslutar om intagning. Frågan 

om intagning ska avgöras inom ett dygn från det att personen kommit till inrättningen. 

Intagningsbeslut fattas av en chefsöverläkare eller en erfaren läkare med specialkompetens 

inom psykiatrin. Tvångsvården ska vara tidsbegränsad till högst fyra veckor. Finner den 

ansvarige läkaren att den behöver pågå mer än fyra veckor, ska han eller hon ansöka hos 
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domstol om medgivande till förlängning. På grund av ett sådant medgivande får vården pågå i 

högst fyra månader räknat från intagningsbeslutet. För ytterligare förlängning krävs 

medgivande vid en förnyad rättslig prövning. Patienten har rätt att överklaga ett 

intagningsbeslut och kan få till stånd en prövning i domstol av om förutsättningarna för 

tvångsvård är uppfyllda. När en patient tagits in för tvångsvård på en psykiatrisk inrättning 

ska en vårdplan upprättas i samråd med patienten och, om det inte bedöms som olämpligt, 

med närstående. Även öppen psykiatrisk tvångsvård måste alltid inledas på en 

sjukvårdsinrättning (Grönwall & Holgersson, 2009). 

 

Hälso- och sjukvården står under tillsyn av Socialstyrelsen. Utan särskild bestämmelse i LPT 

gäller därför att Socialstyrelsen tillämpar statlig tillsyn över den psykiatriska tvångsvården. 

När LPT tillämpas följer ett allmänt krav på restriktivitet. Tvångsåtgärder inom ramen för 

LPT, som till exempel kvarhållning, fastspänning och avskiljning från övriga patienter ska 

alltid rapporteras till Socialstyrelsen (Grönwall & Holgersson, 2009). 

 

1.1.2 Lagen om rättpsykiatrisk vård 

Lagen (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård (LRV) gäller personer som ges psykiatrisk 

tvångsvård som brottspåföljd eller personer som är häktade eller intagna i 

kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem. Lagen reglerar bland annat förutsättningarna 

för vård, hur vården ska utformas och var den ska bedrivas. En förutsättning när det gäller 

psykiskt störda lagöverträdare är att den straffrättsliga regleringen ska ta hänsyn till den 

psykiska statusen hos en person som begått ett straffbelagt brott. En som lider av en allvarig 

psykisk störning kan dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen om 

det finns synnerliga skäl ska det tas hänsyn till om brottet har högt straffvärde, om den 

tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, om den tilltalade i 

anslutning till gärningen själv har orsakat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande 

sätt samt omständigheterna i övrigt. En person kan inte dömas till fängelse om den till följd av 

sin allvarliga psykiska störning har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att 

anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Detta gäller inte om personen i anslutning till 

gärningen själv orsakat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat liknande. 

(Grönwall & Holgersson, 2009).  

 

De människor som vårdas under dessa lagar lider vanligtvis av svår psykisk sjukdom och 

saknar i många fall insikt i detta, eftersom villkoren för lagarna bland annat är att personen 

ska vara i oundgängligt behov av psykiatrisk vård och motsätter sig den (LPT) och att 

personen till följd av sin allvarlig psykiska störning saknat förmåga att inse brottets innebörd 

(LRV). Svårigheterna för personalen när det gäller att göra patienten delaktig ligger alltså dels 

i att patienten är allvarligt sjuk och dels i att patienten eventuellt inte anser sig behöva någon 

vård. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur personal som utövar olika former av tvångsvård går tillväga för att skapa en 

god behandlingsrelation och få klienten delaktig i behandlingen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur tänker personalen kring metoden de arbetar efter? 

Vilket handlingsutrymme finns för personalen? 

Hur jobbar personalen för att få patienterna delaktiga i sin behandling? 
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2. METOD  

I detta kapitel presenteras och motiveras de tillvägagångssätt som använts i denna studie. 

 

2.1 Val av datainsamlingsmetod 

I studien har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Kvalitativ metod utgår från ett tolkande 

synsätt och betonar individernas uppfattningar och tolkningar av den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011). Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades 

sedan genom kvalitativ innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har 

en lista över teman som ska beröras, en så kallad intervjuguide, men respondenten har stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på 

vad respondenten upplever som viktigt (a.a, 2011).  

 

2.2 Urval 

Urvalsmetoden som användes var ett snöbollsurval. Vid ett snöbollsurval tar forskaren 

kontakt med några personer som är relevanta för studiens tema, dessa personer används sedan 

för att få kontakt med ytterligare respondenter. Ett problem med snöbollsurval är att det inte 

är representativt för populationen (Bryman, 2011). Eftersom syftet med undersökningen var 

att göra en mer ingående analys snarare än att kunna generalisera resultatet på en stor 

population var den urvalsmetoden lämplig. En psykiatrisk klinik i en medelstor stad i 

Norrland valdes ut och därefter kontaktades tre avdelningschefer, en på varje avdelning. De 

fick lite information om uppsatsen och en förfrågan om de kunde föra frågan om 

intervjupersoner vidare till resten av personalen. Cheferna hörde sedan av sig med namn på de 

personer i personalen som var intresserade av att delta i undersökningen. I vissa fall 

bestämdes det med chefen när och var intervjuerna skulle äga rum och i andra fall avgjordes 

det med respondenterna. Antalet intervjuer blev sju med åtta respondenter, alltså gjordes en 

intervju med två respondenter. I övrigt var intervjuerna enskilda. Av respondenterna var två 

stycken sjuksköterskor och sex stycken skötare i varierande åldrar. En av respondenterna var 

man och resten kvinnor. De flesta hade arbetat på kliniken i flera år men någon var relativt ny.  

 

2.3 Avgränsningar 

Vi har valt att endast prata med den personal som jobbar närmast patienterna och inte med till 

exempel patienter, chefer eller läkare. Detta eftersom det är personalens arbetssätt och deras 

tankar kring det som intresserar oss. Vi har avgränsat oss till tre avdelningar på en psykiatrisk 

klinik. Anledningen att just den kliniken valdes var på grund av bekvämlighetsskäl. De 

tvångslagar som tas upp i uppsatsen är lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om 

rättpsykiatrisk vård (LRV) eftersom det är de lagar som respondenterna berördes av i sitt 

arbete. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna gjordes söktes internationella vetenskapliga artiklar inom ämnet för att 

undersöka hur kunskapsläget såg ut. Sedan samlades kunskap in från litteratur om 

tvångsvårdslagstiftning, behandlingsrelationer och handlingsutrymme. För att söka fram 

böcker och artiklar användes universitetsbibliotekets databaser PRIMO och Academic Search 

Elite. Därefter skrevs intervjuguiden, som bestod av tre huvudteman (metod, delaktighet och 

handlingsutrymme) med några underfrågor till varje tema som stöd. Sju intervjuer med åtta 

respondenter genomfördes på de olika avdelningarna på den psykiatriska kliniken. Båda 

författarna var med vid varje intervju. Innan intervjuerna påbörjades gavs muntlig samt 

skriftlig information om undersökningen och deltagandet till respondenterna. Intervjuerna 

spelades in med respondenternas tillåtelse. Målet under intervjuerna var att få dem att kännas 

mer som samtal än som frågor och svar och till så stor del som möjligt låta intervjupersonerna 
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välja riktning i samtalet. Detta lyckades till olika grad i de olika intervjuerna, då några 

respondenter pratade mer fritt och några behövde mer direkta frågor för att utveckla sina svar. 

Det gjorde att intervjuerna varierade i längs, de längsta blev runt 40 minuter och de kortaste 

cirka 15 minuter. Följdfrågorna anpassades efter vad respondenterna pratade om, därför 

varierade intervjuerna även till innehåll även om de berörde samma huvudämnen.  

 

Efter intervjuerna tillfrågades respondenterna om de ville ha en kopia på den transkriberade 

intervjun för att läsa igenom i lugn och ro för att avgöra om de ville att någon del skulle 

strykas. Kort efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna. Inspelningarna 

raderades när transkriberingarna var klara och transkriberingarna mailades till respondenterna. 

Det var fyra stycken av respondenterna som ville läsa igenom transkriberingen och av dessa 

ville en person ta bort en för resultatet obetydlig del. Transkriberingarna kodades sedan 

genom att ord som beskrev innehållet antecknades i marginalen på de transkriberade 

intervjuerna. Eftersom respondenterna pratat om olika saker och hade olika infallsvinklar i 

ämnet uppstod flera koder som liknade varandra men beskrev olika aspekter av samma 

fenomen. Det fanns även flera koder som var olika men i själva verket handlade om samma 

sak. Dessa ändrades eller slogs samman beroende på innehåll. Koderna sorterades in i 

kategorier beroende på vilken typ av innehåll de representerade. Kategorierna strukturerades 

om tills koderna de inbegrep enbart passade in i sina respektive kategorier. För att tydliggöra 

vilket innehåll kategorierna representerade valdes fyra citat från intervjuerna ut till varje 

kategori. En kort sammanfattning av innehållet till respektive kategori skrevs också, samt 

några exempel på koder som ingick i varje kategori.  

 

2.5 Metodologiska reflektioner 

I studien användes kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet var att göra en mer djupgående 

analys snarare än att generalisera resultatet på en större population. Studiens teoretiska 

utgångspunkter valdes eftersom de hörde ihop med uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Urvalsmetoden som användes var en sorts snöbollsurval. Den metoden valdes på grund av 

bekvämlighetsskäl, då det sågs som mest praktiskt att kontakta enhetscheferna istället för att 

ta reda på vilka som jobbade på avdelningarna och sedan kontakta dem en och en. Ett 

sannolikhetsurval hade kunnat göra resultatet mer tillförlitligt och generaliserbart, men 

eftersom tiden var begränsad prioriterades bekvämlighet och effektivitet.  

 

Semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom sådana är användbara om man är intresserad av 

att fånga upp respondenternas subjektiva upplevelser och eftersom det är en intervjumetod 

som är följsam efter den riktning respondenternas svar går i (Bryman, 2011). Andra 

insamlingsmetoder som hade kunnat användas är enkäter, observationer eller andra sorters 

intervjuer. Troligtvis hade dock inte intervjuernas djup fångats upp på samma sätt i enkäter 

och genom observationer hade respondenternas tankar och åsikter inte fångats upp. 

Anledningen till att helt strukturerade intervjuer inte valdes var att intervjuerna då skulle 

styras mer av författarna och mindre av respondenterna, och anledningen till att 

ostrukturerade intervjuer inte gjordes var för att säkerställa att de förbestämda 

frågeställningarna skulle beröras. Båda författarna till uppsatsen var med vid varje intervju för 

att båda skulle förstå innebörden av alla intervjuer. Att vara två stycken som intervjuar en 

person kan möjligen vara lite skrämmande för intervjupersonen, men eftersom det var 

personal som skulle intervjuas bedömdes det ändå som lämpligt då personalen troligtvis inte 

upplever sig vara i samma underläge som exempelvis en patient hade kunnat göra. 

Anledningen att en intervju gjordes med två respondenter var att båda respondenterna hade tid 

samtidigt och att det sågs som en möjlighet att få intervjun ännu mer fyllig och lik ett samtal. 
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Analysmetoden som användes var inspirerad av Grounded Theory då empirin kodades och 

sedan sattes ihop i kategorier. Denna metod användes dels för att få en bättre översikt på 

intervjuerna och dels för att på ett lämpligt sätt fånga upp den underliggande meningen i 

intervjuerna och inte enbart fokusera på det manifesta innehållet. En vanlig kritik mot att koda 

kvalitativ data är att när berättelser delas i bitar på det sättet kan kontexten gå förlorad 

(Bryman, 2011). För att undvika detta hade istället en narrativ metod kunnat användas, för att 

behålla helheten i respondenternas historier. Intervjuerna lämpade sig dock bättre för att 

analyseras utifrån den metod som valdes eftersom de inte liknade sammanhängande historier 

och för att undvika att missa någon viktig del som eventuellt hade gått förlorad genom ett 

narrativt perspektiv om den inte verkat som en viktig del av helheten vid första ögonkastet.      

 

Inom kvalitativ forskning brukar man använda sig av två grundläggande kriterier vid 

bedömning av en undersöknings kvalitet. Dessa två grundläggande kriterier är 

undersökningens trovärdighet och äkthet. Under trovärdigheten finns fyra delkriterier: 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Ett sätt 

att säkerställa tillförlitlighet att kan vara att meddela resultaten till de inblandade i studien 

innan den färdigställs för att kontrollera att författaren uppfattat allt på rätt sätt, så kallat 

respondentvalidering (Bryman, 2011). Resultaten av denna studie har inte skickats till 

respondenterna innan uppsatsen lämnades in. Däremot fick respondenterna ta del av 

transkriberingarna om de ville och uppsatsen kommer att skickas till de avdelningar som finns 

kvar på kliniken när uppsatsen är färdig. Eftersom vi är medvetna om att respondenterna 

troligtvis kommer att läsa resultaten har det om möjligt gjort oss ännu mer måna om att inte 

förställa något respondenterna sagt eller ta något ur dess sammanhang.  

 

Överförbarhet handlar enligt Fejes och Thornberg (2011) om i vilken utsträckning studiens 

resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i 

studien. Eftersom urvalet inte är slumpmässigt kan resultatet inte generaliseras på en större 

population, utan istället kan begreppet analytisk generalisering användas. Det tar hänsyn till 

lokala faktorer och utgör spekulationer om trolig tillämpbarhet på andra situationer med 

liknande faktorer. För att uppnå detta kriterium krävs noggranna beskrivningar om den 

kontext undersökningen gjordes i. Vi har med hänsyn till etiska aspekter beskrivit 

intervjupersoner och miljö så utförligt som möjligt utan att avslöja enskilda personer eller 

avdelningar. 

 

För att kolla studiens pålitlighet ska författaren anta ett granskande synsätt. Man ska 

säkerställa att det skapas en fullständig och befintlig beskrivning av alla delar i 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vi har under datainsamling och analys varit noga med 

att behålla distansen till materialet för att både kunna granska det kritiskt och för att kunna 

läsa mellan raderna. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att man försöker säkerställa 

att författaren agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

undersökningen (a.a). För att så långt som möjligt undvika att påverka intervjupersonerna i 

någon speciell riktning ställdes så öppna och neutrala frågor som möjligt. Under 

kategoriseringen av koderna var vi noggranna med att ta med alla koder, även de vi själva 

tyckte verkade irrelevanta, för att inte förändra materialet.  

 

2.6 Etiska reflektioner 

Denna studie har utgått från de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

undersökningspersonerna ska vara informerade om undersökningens syfte, vilka moment som 

ingår i studien, att deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de vill (Bryman, 
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2011). För att uppfylla detta krav har både skriftlig och muntlig information om ovan nämnda 

punkter getts till intervjupersonerna vid tillfället för intervjuerna. På informationsbladen fanns 

även våra kontaktuppgifter så att intervjupersonerna lätt skulle kunna kontakta oss om de hade 

några frågor eller ville avbryta sitt deltagande.   

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Bryman, 2011). Intervjupersonerna i denna undersökning har i första 

hand blivit tillfrågade om att delta av sina enhetschefer. Vi har ingen insyn i om cheferna var 

pådrivande när det gäller personalens deltagande eller om den maktskillnad som finns mellan 

personal och chef kan ha påverkat om intervjupersonerna tackade ja till att delta. Dock 

frågade vi själva efter samtycke när vi sedan kontaktade dem, och vid tillfällena för 

intervjuerna påmindes de om att deltagandet var frivilligt och att samtyckandet inte på något 

sätt var bindande. Konfidentialitetskravet går ut på att intervjupersonerna ska få vara 

anonyma. De ska inte kunna identifieras genom den färdiga undersökningen och 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (a.a). Inga 

namn på varken personer eller städer nämns i uppsatsen. Vi kan förstås inte garantera att 

ingen kommer att kunna känna igen personer i uppsatsen. Exempelvis känner enhetscheferna 

för avdelningarna till vilka som deltagit i undersökningen och skulle därför eventuellt kunna 

identifiera vem ur personalen som sagt vad. För att minska denna risk har vi försökt välja ut 

citat i uppsatsen som inte går att knyta till någon speciell avdelning eller person. Inspelade 

intervjuer, transkriberingar och analysmaterial har förvarats så att endast författarna av denna 

uppsats har haft tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som samlas 

in endast får användas för den aktuella undersökningen (a.a). Efter att intervjuerna 

transkriberats raderades inspelningarna. När uppsatsen färdigställts förstördes även 

transkriberingar, analysmaterial och personuppgifter. Inga personuppgifter har förts vidare till 

någon tredje part. 

 

Syftet med uppsatsen är som tidigare beskrivits att undersöka hur personal som utövar olika 

former av tvångsvård går tillväga för att skapa en god behandlingsrelation och få klienten 

delaktig i behandlingen. Intervjuerna handlade därför om personalens arbetssätt och 

upplevelser inom verksamheten, vilket inte bedöms vara ett ämne som i sig är så känsligt att 

det skulle kunna medföra men för intervjupersonerna att samtala om. Dock togs under 

intervjuerna hänsyn till att beroende på vilka erfarenheter den enskilde har med sig kan även 

ett till synes harmlöst ämne upplevas som känsligt. För att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga betonades innan intervjuerna att frågor som kändes för jobbiga eller personliga inte 

behövde besvaras och att delar eller hela intervjuerna kunde dras tillbaka när som helst. Vi 

försökte även under intervjuernas gång vara så lyhörda som möjligt för att inte omedvetet 

sätta intervjupersonerna i en situation där de kände sig obekväma eller trängda. 

  

2.7 Precisering av begrepp 

Här preciseras några av de begrepp som används i uppsatsen. 

 

Personal/Avdelningspersonal – Personer som jobbar som skötare och sjuksköterskor på de 

psykiatriska avdelningar som undersökts i denna uppsats. 

Patienter – Personer som vårdas på de psykiatriska avdelningar som undersökts. I denna 

uppsats används begreppet främst när det gäller patienter som vårdas under tvång. 

Tvångsvård – Med tvångsvård menar vi den vård som ges utan patientens samtycke, i denna 

uppsats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV). 
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Delaktighet – En känsla av att kunna påverka, delta i och ha kontroll över det som händer en. 

I denna uppsats används detta begrepp när det handlar om hur personal får patienter som 

vårdas under tvång att vara delaktiga i sin behandling. 

Handlingsutrymme – Det utrymme som regler och riktlinjer lämnar för tolkning. I uppsatsen 

handlar begreppet om det handlingsutrymme som personalen på avdelningarna har. 

Behandlingsrelationen – Resultatet av behandlarens och patientens förmåga att kommunicera 

och knyta kontakt samt av det arbetsklimat som uppkommer dem emellan (Brunt & Hansson, 

2008). I uppsatsen avses relationen mellan avdelningspersonalen och patienten. 

Metod – Ett förutbestämt sätt att arbeta och förhålla sig i vissa situationer. Begreppet används 

i uppsatsen både som ett sätt att beskriva mer strikta manualer och mer löst sammansatta 

arbetssätt. 

 

2.8 Redovisning av sökmotorer och sökord 

Universitetsbibliotekets databaser PRIMO och Academic Search Elite användes för att söka 

fram litteratur. Bara artiklar som var peer reviewed, alltså förhandsgranskade, söktes. De 

svenska sökord som användes var tvång, delaktighet, LPT, tvångsvård och 

handlingsutrymme. Engelska sökord var compulsory, psychiatric, care, participation, 

costudial och forensic. Vidare har litteratur även sökts i referenslistor på de böcker och 

artiklar som redan valts ut. 

 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras den litteratur som använts som utgångspunkt och referensram i 

denna uppsats. Det finns som tidigare nämnts mycket tidigare forskning inom ämnet 

delaktighet inom tvångsvård. Nedan följer en sammanfattning av tidigare forskning och 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning finns ett antal faktorer som kan vara besvärliga för patienter vid 

tvångsvård. Andreasson och Skärsäter (2011) skriver att många patienter ser tvångsvård som 

någonting skrämmande. De skriver också att tvångsintagna riskerar att bli fråntagna sin 

självständighet vilket innebär ett hot mot självkänslan och kan medföra intrång i privatlivet. 

Med tvångsvård följer ett etiskt dilemma där två principer står mot varandra. Dessa principer 

är principen att göra gott genom att behandla sjukdomar och principen om att respektera den 

enskilda patientens rätt till självbestämmande. Tvångsvård kan ge en känsla av trygghet men 

kan också innebära att man tvingas in i en främmande och skrämmande miljö. Många förstår 

inte varför dem har blivit tvångsintagna och känner sig kränkta eller förödmjukade av att bli 

kontrollerade av andra. Syftet med Andreasson och Skärsäters (2011) studie var att beskriva 

patienters föreställningar och upplevelser av tvångsvård och behandling när de var i en akut 

psykotisk fas. 12 patienter med erfarenheter från två olika enheter, inriktade på psykotiska 

sjukdomar, på en psykiatrisk klinik i södra Sverige intervjuades. Intervjupersonerna har varit 

tvångsintagna och de har en diagnostiserad psykotisk störning enligt International 

Classification of Diseases (ICD-10). Deltagarna i studien fick svara på fem öppna frågor vilka 

var: Hur har tvångsvård påverkat dig? Hur kan personal göra så du känner dig trygg när du 

har blivit tvångsintagen? På vilket sätt skulle du vilja att personal lät dig vara delaktig och 

fatta beslut när du har blivit tvångsintagen? Hur kan personalen undvika att kränka din 

värdighet? Vad skulle få dig att känna dig respekterad när du är under tvångsvård? Det 

ställdes även följdfrågor för att expandera och få mer djup i svaren. I resultatet framkom två 

kategorier: erhålla behövd hjälp och uppfatta respektfull vård. Patienterna upplevde att 

tvångsåtgärder var positiva om de fick god vård, om de fick det skydd de behövde, om de fick 

hjälp med att förstå och om inställningen var helande. Patienterna kände sig respekterade om 
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de blev behandlade som människor, om de fick behålla så mycket som möjligt av sin 

självständighet och om de erbjöds att delta trots att de var under tvångsvård. Resultaten visade 

att det är viktigt att förhindra att patienterna blir traumatiserade av tvångsåtgärden och att det 

är viktigt att dra nytta av patienternas inre resurser. Patienters erfarenheter av tvångsvård kan 

ligga till grund för utformandet av en individuell handlingsplan för framtida tvångsvård. 

Individuella handlingsplaner kan stärka patienter under tvångsvård och förbättra deras 

erfarenheter av vården (Andreasson & Skärsäter, 2011). Studien visar att personalens 

bemötande och förhållningssätt är av stor vikt för hur patienten upplever sin vårdtid. 

 

Personalens förhållningssätt berörs även i en dansk litteraturstudie där 17 kvalitativa och 

kvantitativa studier analyseras med syftet att undersöka vad som karaktäriserar interaktionen 

mellan patienter under rättspsykiatrisk vård och personal, samt vilken betydelse personalens 

personliga egenskaper har för patienterna. I de flesta av studierna som undersöktes deltog 

endast personal. Resultaten visar att interaktionen mellan patienterna och personalen i studien 

karaktäriseras av två övergripande teman, nämligen uppfostrande & beteendeförändrande 

vård samt relations- & personlighetsberoende vård. Uppfostrande & beteendeförändrande 

vård handlar om att personalen ser patienten som någon som inte är medveten om sitt 

beteende, har svårt för att följa regler och upprätthålla relationer och gränser, är ostrukturerad 

och saknar insikt om vad som är rätt eller fel. Det blir då personalens uppgift att korrigera 

dessa brister hos patienterna genom att till exempel kontrollera, observera, sätta gränser, 

konfrontera och se till att regler följs. Relations- & personlighetsberoende vård handlar om att 

personalen med patienten i centrum medvetet jobbar för att skapa en bra relation med 

patienten. Detta gör personalen genom aktiviteter, samtal och att använda sina personliga 

egenskaper som verktyg. Exempel på sådana egenskaper är vänlighet, empati, 

självmedvetenhet, tålamod, pålitlighet och humor. Det dras inga slutsatser i litteraturstudien 

om vilken inverkan de olika interaktionstyperna har på patienten eftersom endast ett fåtal av 

studierna som undersöktes innehöll tillräckligt tydliga redogörelser för detta (Gildberg m.fl., 

2010).  

 

En annan studie som beskriver personalens betydelse för patientens upplevelse av vården, och 

dessutom tyder på att personalens förhållningssätt kan påverka patientens delaktighet, är 

avhandlingen ”Delaktighet under tvång”. Där undersöks ungdomars erfarenheter av 

delaktighet under tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Resultaten diskuteras 

sedan i relation till olika möjliga innebörder av delaktighet och till förutsättningar för möten i 

vården. Undersökningen gjordes genom intervjuer med 21 ungdomar och genom en analys av 

hälso- och sjukvårdens juridiska regelverk samt yrkesetiska riktlinjer. Avhandlingens resultat 

visar att det finns tre olika innebörder av begreppet delaktighet inom tvångsvård, nämligen 

delaktighet som rättighet, delaktighet som medverkan och delaktighet som mening. 

Delaktighet som rättighet handlar om patientens lagstadgade rätt till delaktighet. När det 

gäller tvångsvård handlar den rätten om att patienterna ska få veta vad som sker och på vilka 

grunder samt vilka rättigheter de har när det gäller till exempel stödperson och överklagande. 

Delaktighet som medverkan handlar om hur kommunikationen under pågående vård utformas 

och i vilken mån patienten erbjuds medverka i vårdplaneringen. Delaktighet som mening 

innebär patientens förståelse av sin sjukdom eller sitt problem och den betydelse 

sjukdomsupplevelsen har i patientens liv. En förutsättning för alla dessa innebörder av 

delaktighet är att patienterna ses som subjekt vars åsikter och önskningar tillmäts reell 

betydelse. Detta förutsätter i sin tur att patienten känner sig sedd och erkänd, något som har 

med personalens förhållningssätt att göra (Engström, 2008).  
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I två studier som handlar om personalens syn på sitt jobb visas att personalen ofta inte ser det 

som en prioriterad uppgift att göra patienten delaktig. Arbetet handlar enligt dessa studier 

snarare om att i första hand göra det de anser vara bäst för patienten, som till exempel att 

utöva frihetsberövande vård och att reducera symptom. Martin och Street (2003) presenterar 

ett forskningsprojekt som utforskade den terapeutiska relationen i rättspsykiatrisk omvårdnad. 

De data som undersökts bestod av sjuksköterskors anteckningar i patienters journaler i två 

manliga akuta slutenvårdsenheter på ett Australienskt rättspsykiatriskt sjukhus och intervjuer 

med sjuksköterskor. Ett antal frågeställningar undersöktes i forskningsprojektet men av största 

intresse var skillnaden mellan hur sjuksköterskorna antecknade om sin praktik och hur de 

presenterade den i intervjuerna. Martin och Street (2003) undersökte skillnaderna i huruvida 

omvårdnaden främst representerade frihetsberövande snarare än terapeutisk omvårdnad. I 

forskningsprojektet upptäcktes att förhållandet mellan sjuksköterska och patient 

representerades på två olika sätt. I data som samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor beskrevs förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter som 

terapeutiskt. I data från sjuksköterskornas anteckningar i patienternas journaler beskrevs 

omvårdnad som mer orienterat mot frihetsberövande vård.  

 

Liknande resultat visas i en litteraturstudie där 31 studier som rör delaktighet inom psykiatrisk 

vård undersökts. Där beskrivs att personal endast visar små tendenser till att försöka göra 

patienterna delaktiga i behandlingen, vilket gör att patienten kastas in i en passiv roll. Enligt 

denna studie stämmer personalens och patientens mål ofta inte överrens. Personalen fokuserar 

i regel mer på att reducera symptom, göra patienten nöjd med vården och att förhindra återfall 

medan patienten fokuserar mer på att leva självständigt, känna sig väl till mods och bli av med 

stigmatiseringen kring psykiskt sjukdom. Ofta försöker personal övertyga patienten om att de 

har rätt och skjuter då patientens prioriteringar åt sidan, trots att det finns en rad verktyg som 

personal kan använda för att göra patienten delaktig i sin behandling. Sådana verktyg kan 

exempelvis vara olika skattningsskalor och frågeformulär som patienten får fylla i och som 

sedan blir underlag för samtal. Ett annat sådant verktyg är självbindande kontrakt, som kan 

göras när patienten befinner sig i en stabil period av sin sjukdom. Patienten får där uppge 

vilken hjälp han eller hon önskar under perioder när hälsotillståndet blir sämre. Ett sätt att 

hjälpa patienten att kunna leva mer självständigt och få större kontroll över sin behandling 

kan vara att tillsammans med patienten identifiera tidiga symptom på att patienten håller på 

att bli sämre, som patienten sedan kan lära sig att själv känna igen för att kunna få hjälp innan 

han eller hon blivit riktigt sjuk. Relationen mellan patienten och personalen tas också upp som 

något som kan göra patienten mer delaktig i sin behandling. Författarna av litteraturstudien 

tror att mer utbildning inom ämnet skulle kunna göra personalen mer benägen att använda de 

verktyg som finns för att göra patienten delaktig (Stringer m.fl., 2008). Sammanfattningsvis är 

alltså patientens delaktighet i behandlingen enligt tidigare forskning möjlig även vid 

tvångsvård, och personalen som jobbar nära patienten har en betydande roll både när det 

gäller patientens upplevelse av vården och att införliva patientens delaktighet.  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som använts i uppsatsen är forskning om principer vid 

tvångsvård, behandlingsrelationen, handlingsutrymme samt makt och tolkningsföreträde. 

Dessa beskrivs mer ingående i följande text. 

 

3.2.1 Principer vid tvångsvård 

Enligt Ewa Gustafsson (2010) finns det sex stycken viktiga principer vid tvångsvård. En av 

principerna är människors lika värde. Det finns en bestämmelse som uttrycker att den 

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
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människans frihet och värdighet. Denna bestämmelse är 1 kap. 2 § första stycket i 

Regeringsformen (RF). Självbestämmande och integritet är en annan viktig princip vid 

tvångsvård. I 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. För att uppfylla kraven på god vård ska 

bland annat vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. En 

människa som söker vård har alltid rätt till okränkt värdighet och integritet när den utnyttjar 

hälso- och sjukvårdens tjänster. Samförstånd och samverkan mellan patienten och 

vårdpersonalen är viktigt för resultatet av vården. Patienten har inte total rätt till 

självbestämmande och integritet utan måste av olika skäl vara begränsad även inom frivillig 

vård. En patient har i princip alltid rätt att avstå behandling och kräva att en åtgärd avbryts 

eller aldrig vidtas, det är här tvångslagstiftningen kommer in. Tvångslagstiftningen ger 

samhället möjlighet att avvika från frivillighetsprincipen i HSL under särskilda 

förutsättningar.  

 

En annan viktig princip är legalitetsprincipen, en lagbundenhetsprincip, den offentliga makten 

utövas under lagarna. Kärnan i denna princip är ett krav på maktutövningens normbundenhet i 

motsats till godtycke. Myndigheternas beslutanderätt måste alltid ha något författningsstöd 

och myndigheternas rätt att fatta betungande beslut för medborgarna kräver ett särskilt stöd i 

lag. Principen innebär också att alla samhällsorgan är underkastade rättsordningens regler. 

Legalitetsprincipen förstärks av 2 kap. 12 § första stycket RF där finnes att begränsningar i 

vissa av de grundläggande fri- och rättigheterna endast får ske genom lag. För myndigheter, 

som till exempel en vårdinrättning, innebär legalitetsprincipen att för att de ska kunna vidta 

åtgärder som inkräktar på grundlags- och konventionsstadgade fri- och rättigheter måste ha 

stöd i lag (Gustafsson, 2010).  

 

Likhets- och objektivitetsprincipen kommer till uttryck i 1 kap. 9 § RF. Alla som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen och förhålla sig sakligt och opartiskt. Likhetsprincipen, att de offentliga organen ska 

beakta allas likhet inför lagen, innebär att liknande fall ska behandlas lika vid tillämpning av 

lagar, förordningar och andra rättsliga normer. Objektivitetsprincipen innebär att 

förvaltningsorganen ska förhålla sig sakligt och opartiskt i sin verksamhet. Myndigheter får 

inte låta sig vägledas av andra intressen än dem de är satta att tillgodose. De får heller inte 

basera sina beslut på andra avseenden än sådana som får tas hänsyn till vid prövningen av ett 

ärende. Principen innefattar även ett beslut om förbud mot varje form av godtycke samt ett 

förbud mot att vissa personer eller grupper främjas eller försummas till följd av 

ovidkommande hänsyn (Gustafsson, 2010). 

 

Förutsättningarna för tvångsvård i 3 § LPT präglas allmänt av ett aktualitetskrav. En 

tvångsåtgärd med stöd av tvångslagstiftning måste alltid, då tvångsåtgärden beslutas, kunna 

motiveras med att förhållandena fortfarande är sådana att rekvisiten kan sägas vara uppfyllda 

vid tiden för beslut. Tvångsvård med stöd av LPT syftar till att sätta patienten i stånd att 

frivilligt samverka till oundgänglig vård och ta emot den hjälp han eller hon behöver. 

Omständigheterna vid tidpunkten för ett ifrågasatt ingripande är avgörande, inte vad som hänt 

tidigare, även om det också vägs in i bedömningen av tvångsvårdens nödvändighet. Detta 

inryms under aktualitetsprincipen. För ett beslut om tvångsvård krävs att patienten har ett 

nödvändigt behov av viss kvalificerad vård. Behovet om vård ska vara oundgängligt i det 

aktuella stadiet och det är inte tillräckligt att behovet är oundgängligt endast på något skikt 

(Gustafsson, 2010). 
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Proportionalitetsprincipen innebär att om en myndighetsåtgärd är tyngande för den enskilde 

ska nackdelarna för den enskilde stå i rimligt förhållande till den nytta för det allmänna som 

åtgärden syftar till och åtgärden ska inte medföra några större uppoffringar för den enskilde 

än som motiveras av ett starkt allmänt intresse. Trots att en tvångsåtgärd behövs för att nå 

avsett resultat får inga större ingrepp än vad som är försvarligt med beaktande till åtgärdens 

syfte och andra omständigheter inte användas. En tvångsåtgärd ska stå i rimlig proportion till 

vad som är att vinna med åtgärden. Proportionalitetsprincipen regleras i 2 a och 2 b §§ LPT. I 

2 a § skrivs det om att tvångsåtgärder vid vård enligt LPT endast får användas om de står i 

rimlig proportion till syftet med åtgärden och i 2 b § talas det om att tvångsåtgärder i syfte att 

genomföra vården får endast användas om patienten inte genom en individuellt anpassad 

information kan förmås att frivilligt medverka till vård (Gustafsson, 2010). 

 

3.2.2 Behandlingsrelationen 

Det har i flera undersökningar visats att det är väldigt viktigt för livskvalitén att människan 

har en känsla av självbestämmande och kontroll. De som känner sig styrda av andra eller av 

yttre omständigheter ger lättare upp och utvecklar lättare somatiska och psykiska besvär. 

Relationen mellan yrkesutövaren och klienten är även den av stor vikt. Undersökningar visar 

att relationen ofta betyder mer än instrumentella målinriktade tekniker och metoder som 

används. I flera undersökningar på psykoterapiområdet visas att den professionellas sätt att 

vara är väldigt viktigt för ett positivt resultat. De viktigaste faktorerna i den professionellas 

sätt att vara är förmågan till inlevelse, empati, att han eller hon är respektfull och uppfattas 

som en varm och genuin person (Rokenes & Hanssen, 2008).  

 

I denna uppsats definieras behandlingsrelationen som resultatet av behandlarens och 

patientens förmåga att kommunicera och knyta kontakt samt av det arbetsklimat som 

uppkommer dem emellan. En god behandlingsrelation kan till exempel visa sig genom en 

upplevelse hos patienten av att tas på allvar, av att personalen lyssnar eller av att patienten kan 

känna förtroende för personalen. Behandlingsrelationen har visat sig vara viktig inom olika 

terapeutiska inriktningar som till exempel psykoterapi och beteendeterapi, men även inom 

psykiatrisk vård både vid traditionella slutenvårdsavdelningar och vid 

öppenvårdsmottagningar. Då det visat sig att olika behandlingsmetoder gett liknande resultat 

förklaras detta med att det finns något som kan kallas generella eller ospecifika faktorer i 

troligtvis alla former av vård och stöd. De generella faktorer som främst brukar tas upp är 

behandlingsrelationen, att hopp skapas, att möjlighet ges att få utlopp för känslor, att få en 

tolkning och förklaring till sina problem, att få stöd och råd, att få möjlighet att prova nya sätt 

att agera samt kognitiv bearbetning. Den mest betydelsefulla generella faktorn anses vara 

behandlingsrelationen (Eklund & Svensson, 2008). 

 

Det finns främst två uppfattningar om hur behandlingsrelationen fungerar i behandlings- och 

rehabiliteringsarbete. Enligt den ena uppfattningen utgör behandlingsrelationen i sig en 

terapeutiskt verksam faktor som har en självständig verkan. Enligt denna inriktning är med 

andra ord behandlingsmetoden och behandlingsrelationen två olika insatser som strävar mot 

samma mål. Den andra uppfattningen är att behandlingsrelationen banar väg för själva 

behandlingen. Relationen i sig har alltså enligt denna inriktning inte något större värde utan 

behandlingsmetoden, men den fungerar som en slags nyckel som gör det möjligt för patienten 

att ta till sig behandlingen. Det är svårt att avgöra vilken av dessa uppfattningar som är mest 

sannolik. Däremot går det att anta att generella faktorer, av vilka behandlingsrelationens 

kvalitet anses viktigast, står för en stor del av behandlingseffekten inom olika former av vård 

och stöd. Något de teoretiskt förankrade förklaringsmodeller som finns för att förstå 

behandlingsrelationen har gemensamt är att de betonar tidigare upplevelsers betydelse för hur 
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aktuella relationer utvecklas. Behandlingsrelationen kan alltså förstås utifrån hur både 

behandlarens och patientens tidigare relationer har sett ut. Tidigare erfarenheter av 

mellanmänskliga kontakter påverkar hur behandlare och patient förmår medverka i 

behandlingsrelationen, samtidigt som den aktuella relationen också utgör en möjlighet att 

ändra på invanda mönster. Eftersom både behandlaren och patienten bidrar till hur relationen 

utvecklas bör behandlaren, för att kunna skapa grunden för en god behandlingsrelation, 

reflektera både över sig själv och över patienten. Behandlaren bör ha en god självinsikt och 

kännedom om hur han eller hon är benägen att reagera på provokativt eller avvisande 

beteende, annars finns en risk att behandlaren reagerar enligt sitt invanda reaktionsmönster 

istället för att reflektera över vad patientens beteende egentligen betyder. Först när 

behandlaren förstår, eller har ett antagande om, vad beteendet står för kan ett lämpligt gensvar 

ges (Eklund & Svensson, 2008). 

 

Forskningen kring behandlingsrelationen mellan personer med svår psykisk sjukdom och 

deras behandlare är begränsad. De resultat som finns visar att det å ena sidan är svårt att skapa 

en fungerande relation mellan patient och behandlare men att relationen å andra sidan har 

betydelse. Den första tiden i behandling verkar vara viktigast för hur behandlingsrelationen 

utvecklar sig. Under den tiden har det visat sig att det finns ett tydligt samband mellan att som 

patient känna sig uppmuntrad och bekräftad och att ha en god behandlingsrelation. I mitten av 

en behandlingsperiod understöds behandlingsrelationen av upplevelsen att känna sig förstådd 

och få stöd i personlig insikt. I slutet av behandlingsperioden finns ett samband mellan en god 

behandlingsrelation och hjälp med självförståelse och problemlösning (Eklund & Svensson, 

2008). 

 

3.2.3 Handlingsutrymme 

Svensson m.fl. (2008) skriver om socialarbetares handlingsutrymme. Vi anser att dessa teorier 

även går att applicera på avdelningspersonalen inom psykiatrin, eftersom deras arbetssituation 

till stor del liknar socialarbetares bland annat när det gäller att jobba nära patienten, ha många 

lagar och riktlinjer att förhålla sig till och att ibland behöva utföra åtgärder mot 

klientens/patientens vilja. Där det står socialarbetare nedan går det alltså även att läsa 

avdelningspersonal inom psykiatrin. 

 

Att vara professionell innebär enligt Svensson m.fl. (2008) bland annat att förhålla sig 

självständigt till sitt uppdrag och att inte bara vara aktör på organisationens uppdrag. I 

egenskap av representant för en organisation jobbar socialarbetaren utifrån givna ramar och 

samspelet med klienten formas utifrån dessa. Även om det finns mycket regler för 

socialarbetaren att förhålla sig till måste regler alltid tolkas, och det är här ett 

handlingsutrymme skapas för socialarbetaren. Den position som socialarbetaren befinner sig i 

har av Michael Lipsky beskrivits som ”gräsrotsbyråkrat”. Positionen innebär ett dilemma 

eftersom socialarbetaren ska möta klienten som människa till människa men samtidigt måste 

förhålla sig till de ramar organisationen sätter. Gräsrotsbyråkratens uppgift är att förena 

klientens behov med organisationens uppdrag så att båda parter blir nöjda. Svårigheten ligger 

i att samma handling kan få olika värde beroende på vilket av parternas perspektiv handlingen 

ses ur. Något som utifrån organisationens perspektiv verkar helt rimligt kan utifrån ett 

mellanmänskligt perspektiv verka väldigt konstigt. Ett sätt att försöka undvika detta dilemma 

och hitta vägar där klientens och organisationens intresse överensstämmer kan vara att skapa 

regler och riktlinjer för att undvika allt för stor variation och få alla att agera så lika som 

möjligt. Denna undvikandestrategi kan lösa många problem men är samtidigt problematisk i 

sig eftersom det alltid kommer att finnas situationer och människor där organisationens regler 

och rutiner inte passar. Undvikande- och förändringsstrategier är nödvändiga i utvecklandet 
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av socialt arbete och dess handlingsutrymme, men det är inte sannolikt att finna en slutgiltig 

lösning på dilemmat (Svensson m.fl., 2008). 

 

Handlingsutrymmet formas delvis av organisationen men också av rutiner, professionella 

tolkningar och traditioner. Även individuella egenskaper hos socialarbetare och klient samt 

samspelet mellan dem har stor betydelse. Beroende på hur man uppfattar situationen, tvånget 

och sitt handlingsutrymme gör olika socialarbetare olika prioriteringar i arbetet. Några väljer 

att vara väldigt regeltrogna medan andra väljer att prioritera en god relation med klienten. I 

vilket fall som helst är interaktionen mellan socialarbetare och klient viktig, det vill säga hur 

man tillsammans med klienten skapar mening i situationen (Svensson m.fl., 2008).  

 

Handlingsutrymmet innebär en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån de ramar 

organisationens uppdrag sätter, men det innebär också att ha kompetensen att bedöma 

rimligheten i valen. Handlingsutrymmet är alltså inte reglerna eller avsaknaden av regler i sig, 

utan möjligheten att agera mellan regler. I arbete där socialsekreteraren möter varierande 

behov och oförutsägbara händelser är sådana möjligheter nödvändiga. Idag pågår en 

diskussion om regler, riktlinjer och manualer kan ge socialarbetare en säkerhet och trygghet i 

sitt arbete. Å ena sidan kan de förtydliga, förenkla och klargöra arbetet, men å andra sidan kan 

ett sådant brett verksamhetsfält aldrig fångas i enkla modeller (Svensson m.fl., 2008).   

 

3.2.4 Makt och tolkningsföreträde 

Enligt Svensson m.fl. (2008) finns inga relationer utan makt. Det kan ses som positivt på det 

sättet att makten är produktiv och möjliggör handlingar och processer. När man talar om makt 

som något negativt utgår man ofta från att makt är något man blir offer för och att det finns 

maktfria zoner. Genom att istället se på makt som något positivt och ständigt närvarande kan 

man utgå från att den som har makten även har ansvaret och möjligheten. I relationen med 

klienten är det dock inte självklart att makten uppfattas som en möjlighet. När de olika 

parterna i en relation är överens kan det verka som om det inte finns någon makt i situationen. 

När parterna däremot tycker olika blir både makten och motståndet synligt. Makten går i 

första hand att se genom det tolkningsföreträde den för med sig. Tolkningsföreträde innebär 

att ha rätten att tolka och förklara, vilket med andra ord innebär att ha rätten att bestämma vad 

saker och händelser egentligen är. Konflikter i interaktion uppstår ofta i situationer där 

makten och tolkningsföreträdet utmanas. 

 

Om någon befinner sig i rollen som klient under en längre tid kan den bli en del av den egna 

identiteten. Om man själv uppfattar sina problem som stora blir man också mer beredd att ta 

emot hjälp och att därmed öppna sig för de lösningar som socialarbetaren erbjuder. En 

konsekvens av detta blir att man både accepterar och övertar socialarbetarens sätt att tolka 

problemen. I mötet mellan människor etableras interaktionsritualer som skapar en 

intersubjektivitet där de olika parterna delar handlingar, medvetande och känslor genom 

gemensamma symboler. Ju större grad av ömsesidigheten som finns i relationen, desto större 

samstämmighet kommer också att finnas i tolkningen av situationen. Hur makten uppfattas av 

klienten beror alltså på de som deltar i interaktionen och hur de skapar mening i situationen 

(Svensson m.fl., 2008). 
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4. EMPIRI/ANALYS 

De intervjuer som genomfördes gav ett relativt homogent innehåll då respondenterna verkade 

dela synsätt i många avseenden. Nedan presenteras det material som kommit fram ur 

intervjuerna uppdelat i de kategorier som kodningen resulterade i. Till varje kategori 

presenteras också citat från intervjuerna samt några exempel på de koder de representerar. 

 

4.1 Verksamhetens yttre och inre ramar 

Den här kategorin handlar om de lagar och regler som personalen har att förhålla sig till i 

arbetet. I intervjuerna framkom att det förutom de lagar och riktlinjer som finns på en 

rikstäckande nivå även finns regler på kliniken och regler som gäller för de olika 

avdelningarna. Avdelningsreglerna har personalen själva arbetat fram och det är det som här 

menas med inre ramar. De yttre ramarna består av lagar och annat som personalen inte så lätt 

kan påverka som till exempel budget. Kategorin innehåller koder som läkare har liten 

patientkontakt, läkare på avdelningen skulle ge snabbare bedömningar, lite tid, önskar mer 

personal, avdelningsfunktioner, avdelningsregler, regler, rutiner och tider, klinikens regler 

och riktlinjer, verksamhetens yttre ramar och praktiska regler. 

 

Lagar och klinikens regler pratades det inte så mycket om i intervjuerna. En del nämnde 

någonting om det som hastigast och då handlade det om att de helt enkelt måste följas. Det 

som hamnade mest i fokus när vi pratade om regler var avdelningarnas egna regler.  

 
Asså det finns ju både regler och riktlinjer från asså klinikmässigt sätt, PM och klinikens 

riktlinjer kring både det ena och det andra och det är ju större regler som vi ska förhålla oss 

till, tillvägagångssätt om ja men det ska skickas polis eller vad det nu kan vara och 

vaksituationer och sånt. Men sen har ju avdelningen i sig, och det är garanterat likadant på 

___, har ju sina regler. (Avdelningsregler, klinikens regler och riktlinjer, verksamhetens yttre 

ramar)   

 

Respondenterna pratade i samtliga fall om att avdelningsreglerna handlade om praktiska 

rutiner och tider för till exempel mat och rökning. I intervjuerna talades det mycket om just 

dessa inre ramar.   

 
Ja men till exempel vad det är för mattider, man får bara vara i matsalen när det är mat, man 

får inte ta med sig fika till sitt rum utan äter gör man i matsalen, fikar gör man i dagrummet. 

/…/ Och mycket såna regler, det finns ju regler kring dataanvändning och användning av 

mobiltelefoner och sånt där, det ska man göra på sitt rum och inte på natten. Så det är mer 

praktiska och struktur-regler egentligen. (avdelningsregler, regler, rutiner och tider, praktiska 

regler) 

 

Någonting som övervägande antal av respondenterna uttryckte var en önskan om mer 

personal för att få mer tid för patienterna och annat arbete som ska fungera på avdelningen. 

 
Jamen personalmässigt alltså, vi bör ju få vara personal så vi kan ta tag i våra patienter, sköta 

om dom. Det är ju en sak när det är lugnt, då räcker vi till kan jag känna spontant, men bakom 

kuliss-jobb som man säger, det ska ju funka det också. Jamen tvätt och ska beställas förråd ska 

beställas mat ska beställas, köket ska funka, behandlingsrum, det finns ju inte tid till det då när 

det är oroligt på avdelningen, då är vi för lite personal. (lite tid, önskar mer personal, 

avdelningsfunktioner) 

 

Flera av respondenterna pratade om bristen av läkare på den psykiatriska kliniken och hur de 

resulterade i att patienterna upplevde att de sällan fick träffa sina läkare. En del av 
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respondenterna trodde att en tätare läkarkontakt för patienterna skulle kunna leda till en 

kortare vårdtid. 

 
Jag är ganska övertygad om att om man hade större kontakt med läkarna och en mer fast rutin 

där så tänker jag att vårdtiden skulle kunna minska, att det kanske skulle gå lite fortare men 

jag vet inte men det är det jag tänker. (läkare har liten patientkontakt, läkare på avdelningen 

skulle ge snabbare bedömningar) 

 

4.2 Motsättningar inom personalen kring regler och rutiner 

Under intervjuernas gång lade vi märke till att åsikterna om avdelningsregler gick brett isär 

bland respondenterna. Denna kategori belyser dessa motsättningar. Exempel på koder är lika 

för alla, tjafs, försöka vara eniga inom personalgruppen, struktur viktigt, mindre regler kan 

ge ökad trivsel, onödiga regler och individuella eller generella rutiner?     

 

En vanlig åsikt var att som personal bör man vara konsekvent mellan patienterna och har man 

bestämt någonting så ska det gälla jämt. Många av respondenterna pratade mycket om detta 

och även om de själva såg reglerna i sig som lite löjliga betonade de vikten av att reglerna 

följdes. 

 
Ja men det är massa såna här jätte, egentligen löjliga grejer kan man tycka när man hör, alltså 

som ni nu hör att det låter jättelöjligt, men nånstans så har man bestämt saker och ting och då 

måste man försöka hålla det eller också släppa det helt fritt att det ska vara lika. För att det ska 

bli mindre tjafs. (lika för alla, tjafs) 

 

En anledning som uttrycktes om varför det är så viktigt att vara konsekvent och eniga i 

personalgruppen när det gäller regler var att många patienter var i stort behov av struktur i 

tillvaron.  

 
Man är ju inlagd här på psykiatrin för att man har svårigheter på nåt sätt, man har kognitiva 

svårigheter eller svårt med strukturen eller man har svårt att styra impulser, eller vad det nu 

kan vara är det ju viktigt att man är konsekvent för problemet kan ofta vara att dom behöver 

mer struktur i sin vardag och då är det viktigt att man som personal gör likadant. Så att inte en 

gång är det jätteviktigt att man bara får röka på röktiderna och nästa gång så blir man utsläppt 

där i mellan, det kan bli jättesvårt att hantera som person och man kan bli jättearg och 

aggressiv när man då blir nekad nästa gång och sådär, så det är ju för patientens bästa. 

(struktur viktigt, försöka vara eniga inom personalen) 

 

En respondent som var emot de många avdelningsreglerna menade på att patienterna borde få 

känna sig hemma på avdelningen och att en del regler kunde hindra dem från det.  

 
/…/det här ska ju vara som deras hem då liksom, och så får dom inte ta en macka när dom vill. 

Det får jag ju hemma. Är jag hungrig så tar jag mig en macka. Men ja det är hit och dit dom 

får, man får inte mjölk till lunchen och… Ja, bara vatten och sådär. Jag är emot såna regler, låt 

dom! Det får ju jag göra hemma, och ni också! Jag tycker dom kan också få göra det. (Mindre 

regler kan ge ökad trivsel, onödiga regler) 

 

En respondent ansåg att reglerna borde vara individuella snarare än lika för alla. Ett förslag 

personen hade var att man borde ha vårdplaner som även riktar upp regler för varje enskild 

patient. 
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Det är ju nåt vi är i begynnelsen av att fundera hur vi vill ha det och jag är väl en av dom som 

förordar att man hellre ska ha vårdplaner som riktar upp det kring varje individ istället för att 

vi ska ha generella regler som gäller på avdelningen. (individuella eller generella rutiner?) 

 

4.3 Hur och varför personalen jobbar som de gör 

Den här kategorin visar på respondenternas beskrivningar av deras arbetssätt. 

Respondenternas beskrivningar av hur de jobbar och varför de jobbar så var ganska lika. I 

denna kategori finns koder som diffusa fragment av drömmar, daglig omvårdnad, samtal, 

kontaktnät, anhöriga, individanpassat, jobbar mot utskrivning, hel bild av vårdtiden och 

viktigt att informera. 

 

Respondenterna beskrev sina arbetsuppgifter som främst att sköta om patienternas dagliga 

omvårdnad. Det handlade även om att ha samtal med patienten och kontakter med anhöriga 

och andra personer runt patienten. 
 

Ja, det är ju det här dagliga att få upp dem på morgonen och dela ut mat och sådana där 

praktiska grejer. Och sen är det ju samtal och planera vårdtiden och kontakt med anhöriga och 

vårdgrannar, kommunen ibland och soc ibland och primärvården, öppenvården. Det är lite 

sådana kontakter också. Men som sagt det viktigaste är ju, ja, det dagliga. Alltså sköta om 

dom. Dagliga omvårdnaden, och så sen samtalen och vårdplaneringen med dem. (daglig 

omvårdnad, samtal, kontaktnät, anhöriga) 

 

Samtliga respondenter uppgav att de jobbar individanpassat. De beskrev att vården anpassas 

efter individen snarare än efter diagnosen. Respondenterna sa att de inte jobbar utifrån någon 

speciell metod, så de pratade inte om individanpassad vård som en metod utan snarare som ett 

förhållningssätt mot patienterna.  
 

Alltså väldigt individanpassat måste man ju göra dels som ni hörde _____ beskrev ju att vi har 

ju alla möjliga diagnoser på ett och samma ställe vilket innebär att man måste individanpassa 

vården på varje patient. En patient kanske får gå ut hur mycket den vill på promenader nästa 

får inte gå ut alls. Vissa får äta hur mycket dom vill och vissa får inte. Så otroligt 

individanpassat, så måste vi jobba. (Individanpassat) 

 

Respondenterna talade om vikten av att informera patienten om vad som händer och varför 

det händer. Detta framförallt för att patienterna skulle få en sammanhängande bild av 

vårdtiden eftersom de kanske varit så sjuka att de inte vet vad som hänt riktigt. 

 
IP1: Och det är nästan så att man kan informera just innan dom ska skrivas ut också, för oftast 

när dom är som sämst kommer dom inte ihåg det riktigt. Det är nästan som att dom kan 

beskriva det som att ’har det här hänt eller har det inte hänt’ asså dom har borta litegrann av 

jamen, vad som har hänt de senaste veckorna eller när jag kom in, asså hur jag var då. Asså 

dom kommer inte riktigt ihåg hur det var.  

IP2: Jag har hört nån patient som beskrev det som en. När man vaknar upp och har diffusa 

fragment av drömmar kvar, lite så. Så absolut det är jättebra om man informerar när dom åker 

hem. (diffusa fragment av drömmar, hel bild av vårdtiden, viktigt att informera) 

 

Målet med vården var på alla avdelningar utskrivning eller att komma ut i samhället genom 

jobb eller sysselsättning. ”/…/ vi jobbar ju för att dom ska komma ut. Utskrivning, det är väl 

det målet som vi har på alla patienter” (Jobbar mot utskrivning) 
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4.4 Hur personalen är mot patienter 

Denna kategori handlar om hur personalen beskrev att de vill bemöta patienterna och vad de 

tycker är viktigt att tänka på i samspelet mellan personal och patient. Kategorin innehåller till 

exempel koderna visa att man bryr sig, viktigt att personal pratar med patienter, viktigt att se 

patienten, uppmärksamma patienter, respektera patienten, lyssna aktivt, ej döma, utföra tvång 

utan att kränka, vara mänsklig och tillåta så mycket som möjligt. 

 

Här är en beskrivning från en av respondenterna på hur ett bra bemötande borde se ut. 

 
Det är svårt att få det i ord men ett bra bemötande är ju ändå att man respekterar och lyssnar 

på patienten, man kör inte över och trycker ner och är dryg och kanske säger kränkande saker 

utan man ser personen för vad den är, inte se diagnosen, utan man ser faktiskt personen 

bakomför och inte döma någon utan man får vara väldigt varsam. (respektera patienten, 

lyssna aktivt, ej döma, viktigt att se patienten, utföra tvång utan att kränka) 

 

En annan respondent pratade om vikten av att se varje patient eftersom de kan känna sig 

ensamma och utelämnade. Det kan enligt denna respondent ibland räcka med att bara säga hej 

för att en patient ska känna sig uppmärksammad.    

 
Jag tycker att det är jätteviktigt när jag kommer på jobbet att jag pratar med alla. Även om jag 

inte pratar mycket utan man säger hej om man ser dem. När man jobbar på en 

akutvårdsavdelning så är det ju också viktigt där man kanske är i en akutfas i sin sjukdom att 

ändå nånstans uppmärksamma att man vet att dem finns och man vet att dem har det jobbigt 

eller försöka nånstans att visa att man bryr sig, att man finns till hands. För många kan ju 

känna sig väldigt ensam och utelämnad, så är det. (Visa att man bryr sig, viktigt att personal 

pratar med patienter, viktigt att se patienten, uppmärksamma patienter) 

 

Ett sätt att göra vistelsen på avdelningen så dräglig som möjligt kan enligt en respondent vara 

att försöka vara tillåtande mot patienterna. 

 
Ja, vi är… mänskliga. Försöker vara mänskliga och inte vara tvärsöver och neka. Eller 

åtminstone jag har då det förhållningssättet, att kan jag om möjligen säga ja så gör jag det. 

Inte alla gör dock det, men jag tycker man ska göra det för att få det så drägligt som möjligt 

för dom som är här. Ofta vill dom ju ut och handla och göra, fara nånstans, och ja har jag bara 

möjlighet så hakar jag på så att säga. (vara mänsklig, tillåta så mycket som möjligt) 

 

En av respondenterna reflekterade över det svåra i att respektera patientens integritet trots att 

en tvångsåtgärd måste utföras. ”Och så ska man ju göra det utan att kränka, det är ju svårt 

naturligtvis. Hur tvingar man utan att kränka?” (utföra tvång utan att kränka) 

 

4.5 Personalens handlingsutrymme 

Trots att arbetet med tvångsvård är reglerat både genom lagar och genom egna 

avdelningsregler framkom det i intervjuerna att de flesta respondenter upplevde att jobbet var 

fritt. Denna kategori handlar om hur och till vilken gräns respondenterna kunde styra sitt 

arbete. Koder som återfinns i denna kategori är den som träffar patienten dagligen har stor 

makt, läkaren går ofta på vad avdelningspersonalen säger, personalens ansvar, fritt arbete, 

reglerna påverkar inte arbetet, upp till var och en hur man jobbar, ändra regler eftersom, 

finns utrymme för egna idéer i arbetet, väldigt reglerat arbete men det känns inte och lagar 

orubbliga. 

 

På frågan om det finns mycket regler och riktlinjer för arbetet svarade flera respondenter att 

arbetet kändes fritt och att de regler som fanns inte riktigt kändes av. Både lagar och riktlinjer 
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beskrevs som något de inte tänkte på i det dagliga arbetet till skillnad från de egna 

avdelningsreglerna som i större utsträckning påverkade arbetet. 

 
Eller egentligen är det väldigt fritt, alltså det är väldigt upp till var och en tror jag och vi som 

jobbar här att vad vi vill och vad vi anser är bäst beroende på… Sen har vi ju vissa, vi har ju 

säkert nån… men det är ingenting som vi känner av alltså jag känner inte av det, jag tänker 

inte på det. (fritt arbete, reglerna påverkar inte arbetet, upp till var och en hur man jobbar) 

 

Alltså det finns ju… det finns ju till exempel tvångslagstiftningen sen finns det ju HSL-lagen 

och så finns ju sekretesslagen och… det är ju väldigt reglerat egentligen men det är ju liksom 

här uppe, det är nånstans ovanför verkligheten känns det som. Sen har vi mycket rutiner på 

avdelningen har vi med, när man får gå ut och röka, vad man får göra när, får man ha anhöriga 

på rummet och mycket såna. Såna regler upplever ju jag styr min arbetsvardag mer än vad 

dom här andra HSL-lagen och sånt gör. (väldigt reglerat arbete men det känns inte, lagar 

orubbliga) 

 

Flera respondenter pratade om att de hade planeringsdagar där alla i personalen fick chans att ta upp 

sådant de ville diskutera eller ändra på. Avdelningsreglerna kunde alltså ändras med tiden utefter 

behov.  

 

Jamen vi sköter om dom, och så sen regler och sånt här det, jamen det ändrar man väl 

eftersom. Det är ju som, det blir väl som ett förändringsarbete på alla arbetsplatser tänker jag, 

att ’Jamen det där kanske inte funkar, jamen vi kanske ska ändra på det, och varför har vi 

sådär’ och det är ju typ, imorgon har vi planeringsdag, då kan man ta upp sånt. (ändra regler 

eftersom, finns utrymme för egna idéer i arbetet) 

 

Några av respondenterna pekade på att de som jobbade närmast patienten hade mycket att 

säga till om även om läkaren var den som hade det yttersta ansvaret. Eftersom det var 

avdelningspersonalen som träffade patienten dagligen lyssnade läkarna ofta på 

avdelningspersonalens bedömning.  

 
Jag kan tycka att när man jobbar inom psykiatri rent allmänt så är jag som är på golvet och 

träffar patienten dagligen har ganska stor makt att kunna säga det att jag tycker att nu kan vi 

lätta på det här, dom kanske kan gå ut och gå eller så och jag tycker att man är ganska duktig 

på att lyssna, det handlar inte liksom om att man ska ha en titel för att man ska höras utan… 

Vi som jobbar närmast patienten… Vi är ju kontaktpersoner för patienter också och som 

kontaktperson ska du ju veta hur patienten mår och hur det ska vara och hur det har varit, 

kanske också vara den som framför önskan att… Så ibland lyssnar ju doktorn på oss och vet 

när liksom tvång, tvångsvård till exempel ska upphöra. (Den som träffar patienten dagligen 

har stor makt, läkaren går ofta på vad avdelningspersonalen säger, personalens ansvar) 

 

4.6 Personalens hantering av känslomässiga arbetssituationer 

Många av respondenterna tyckte att arbetet med tvångsvård var jobbigt men de gav också 

uttryck för olika sätt att hantera arbetets mödosammare sidor. Koder i denna kategori är ett 

tack är som en bekräftelse på bra jobb, tacksamma i efterhand, jobbet tar kraft och energi, 

prata av sig i arbetsgruppen, debriefing, vara del i patienters tillfrisknande och skönt att 

slippa yttersta ansvaret. 

 

De flesta respondenterna pratade om att patienter som vårdats under tvång och varit med om 

tvångsåtgärder ibland visar tacksamhet gentemot personal efteråt. Respondenterna beskrev 

detta som värdefullt och som ett tecken på att man gjort rätt. En respondent pratade även om 

att det kändes bra att vara en del i människors tillfrisknande och få se den förbättring som 

skedde. 
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Ja man blir väldigt glad och det är ju en bekräftelse på att man gjort ett bra jobb att nån efteråt 

kan komma och säga ’tack tack för att jag fick hjälp, tack för att ni gjorde det här’. Det är inte 

alla som säger det, långtifrån men däremot kan man höra ’ja det var ju skönt att jag inte hann 

göra med dumheter än såhär’ och det kan man ju också tolka som ett tack ändå, så att jo jag 

tycker att det är jätteskönt att höra, det är ju en bekräftelse naturligtvis. (ett tack är som en 

bekräftelse på bra jobb, tacksamma i efterhand) 

 

Men alltså det är ju att se nån som är jättedålig, vilket jamen säg bara dom här maniska, som 

med ätstörning eller, jamen i kris över huvud taget, det kan vara en separation, det kan vara 

ekonomin, en kris så att en patient kommer i en djup depression. Att se hur dålig en människa 

är när han eller hon kommer hit och att man ändå ser förbättringen, och jag har varit delaktig i 

det. (vara del i patienters tillfrisknande) 

 

Många respondenter pratade om att de i personalgruppen försökte prata när någonting kändes 

jobbigt eller när det hänt någonting speciellt.  

 
Det här tar kraft och energi från mig på ett annat sätt, även å huvudets vägnar, att jag blir mer 

slut. För om än jag ska vara professionell på mitt jobb, på min arbetsplats, är jag ju bara en 

vanlig medmänniska ändå, och man är mamma och allt, jag menar det kan vara jättejobbigt 

ibland. Men vi försöker prata av oss och ha speglingar och man kan ha debriefing och man 

kan ha, ja olika såna grejer om det är nåt speciellt. (jobbet tar kraft och energi, prata av sig i 

arbetsgruppen, debriefing) 

 

Att överlämna ansvar kunde också vara ett sätt att hantera situationer där jobbiga beslut tagits 

av läkaren. En respondent reflekterade över att det kunde vara en fördel att läkarna hade det 

yttersta ansvaret eftersom avdelningspersonalen då slapp stå för de negativa besluten. 

 
Jag tänker att nån måste ju bestämma. Jag kan tycka att det är jätteskönt att överlämna det till 

en överläkare, även om jag har en åsikt så är det inte mitt beslut nånstans utan det är ju en 

överläkare som blir ans… som bär ansvaret. Det kan också vara väldigt bra för oss som jobbar 

väldigt nära patienter att ha en överläkare som bestämmer, framförallt när det är negativa 

besked. Det är värre om man själv kommer med ett negativt besked och måste stå för det 

också. (skönt att slippa yttersta ansvaret) 

 

4.7 Patientens delaktighet 

Samtliga respondenter ville att patienterna skulle vara delaktiga i sin vård dels eftersom att det 

förenklade personalens arbete och dels för att vården inte fungerade utan en viss vilja från 

patienten. I många fall beskrevs det som svårt eller omöjligt att få patienten delaktig. I denna 

kategori finns koder som vårdplan skrivs tillsammans med patienten så långt det går, alltid 

bäst med samarbete, viktigt med delaktighet i vårdplan, lättare om patienten är delaktig, 

delaktighet så långt det går, patienten är sällan med vid datorn när vårdplan skrivs och 

patienten måste vilja bli hjälpt.     

 

När respondenterna pratade om delaktighet var det ofta om patientens delaktighet vid 

skrivandet av vårdplan som kom upp. Det var personalens skyldighet att upprätta en vårdplan 

för patienter som vårdades under tvång och det ansågs viktigt att patienterna var med när den 

skrevs. Det beskrevs dock att det inte alltid var möjligt att patienterna deltog vid 

vårdplaneringar på grund av deras hälsotillstånd. 

 
Ja vi försöker ju, eller försöker, vi gör ju vårdplan tillsammans med patienten. Men ibland är 

ju han eller hon i så dåligt skick så då gör man det ju som att han eller hon inte kan vara med, 

för det är ju vår skyldighet att göra en vårdplan. Men jag vill ju att han eller hon ska vara med 



20 
 

i den mån det går, det är ju det bästa alltid. (vårdplan skrivs tillsammans med patienten så 

långt det går, alltid bäst med samarbete, viktigt med delaktighet i vårdplan) 

 
Men det är ju betydligt lättare när man har patienten med sig. Och det försöker vi ju, alltså när 

man gör vårdplaneringar så försöker då jag i alla fall så långt det gåt att ta med patienten. 

Även fast det är nån som är här på tvång, sen kan man ju... Jag menar, är det en knallpsykotisk 

patient, det går ju inte. Du kan ju inte göra en vårdplan, för dom kanske bara sitter och kollar 

på dig och tycker att du set ut som en groda eller nånting, alltså. (lättare om patienten är 

delaktig, delaktighet så långt det går)  

 

En av respondenterna pratade om att patienterna sällan var med vid datorn när vårdplanen 

skrevs och att det kanske inte alltid framgick så tydligt för patienterna att det var just 

vårdplanen som diskuterades när personalen samtalade om den med patienten. 

 
Alltså dom sitter ju sällan med just vid datorn när man gör det däremot så har man ju i dom 

allra flesta fall ett samtal med patienten innan. Sen så kan vi säkert bli bättre på att säga till 

patienterna att nu vill vi prata om hur din vårdplan ska se ut, men det är inte alltid man lägger 

fram det på det sättet. Dom kanske inte förstår varför man har det här samtalet, vi sitter ju inte 

och hittar på grejer som dom inte har sagt eller så, det gör vi ju inte. (Patienter är sällan med 

vid datorn när vårdplan skrivs) 

 

En respondent beskrev anledningen till att det är viktigt att patienten är delaktig med att om 

inte patienten ville ta emot hjälpen så spelade det ingen roll hur mycket hjälp den fick. 

 
Ja det är att, om nån vill må bättre då är det ju lättare. För jag kan ju aldrig, även fast jag, vad 

jag än gör med dig, så om du inte vill ha hjälp så kan jag ju aldrig, jag kan ju putta på dig hur 

mycket hjälp som helst men om du inte tar emot den så spelar det ingen roll. (lättare om 

patienten är delaktig, patienten måste vilja bli hjälpt) 

 

4.8 Förströelse för patienten 

Den här kategorin handlar om att det enligt många av respondenterna inte fanns något för 

patienterna att göra på dagarna och att det ansågs viktigt att undvika att patienterna blev 

passiva. Exempel på koder är viktigt med sysselsättning, önskan om mer tid för patienten, 

önskan om mer sysselsättning för patienter, finns inget för patienterna att göra på 

avdelningen, dålig tillgång till besöksrum, vill ändra på miljön, viktigt med förströelse för att 

undvika passivitet, dagen inte innehållsrik, vill erbjuda mer förströelse och önskan om 

anpassningsbar miljö. 

 

Att det är viktigt för patienter att ha någonting att göra på dagen beskrevs i många intervjuer 

och det sades i de flesta intervjuer att förströelse för patienten saknas. Anledningen till att 

förströelse var viktigt sades vara att patienterna inte skulle bli passiva och känna att de 

saknade skäl att stiga upp på morgonen. 

 
Ja jag tror nog inte bara att det är viktigt, det känns som att det är viktigt. Om jag går bara till 

mig själv, jag menar jag skulle bli snurrig själv om jag bara skulle rulla tummarna. Det finns 

ju som inget att göra för dom som är här, det gör det inte. Se teven, bläddra i nån tidning, lösa 

korsord, ja finns bemanning kan man ju sätta sig med ett, ja spel, lägga pussel, sånt finns ju 

här. Yatzy och kortlek, sådant finns ju här. Men att det finns ju som inget annat, men och så 

ska tiden finnas, personal ska finnas till. (viktigt med sysselsättning, önskan om mer tid för 

patienten, önskan om mer sysselsättning för patienter, finns inget för patienterna att göra på 

avdelningen) 
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Så att dom inte blir passiva. För många gånger har dom ju kommit in kanske för att dom har 

isolerat sig i hemmet och dom tar sig inte för någonting så kommer dom hit och det ända vi 

kan, ja vi vill att dem ska kliva upp på morgonen för att få en bra dygnsrytm men vi har 

ingenting att erbjuda dom att fylla dagen med annat än ja men sitt i dagrummet eller ta och se 

på TV, det är ju ingenting. (viktigt med förströelse för att undvika passivitet, dagen inte 

innehållsrik, finns inget för patienterna att göra på avdelningen) 

 

Anledningarna som uppgavs till varför inte mer förströelse kunde erbjudas var att saker ofta 

förstördes och att lokalerna inte lämpade sig för aktiviteter. 

 
Sen skulle jag vilja kunna erbjuda mer förströelse på avdelningen än vad det är idag. För att ja 

det finns ju olika anledningar till varför vi inte kan ha mer förströelse. En del har med 

lokalerna att göra och en del med att saker och ting går sönder om vi har det. Alltså dem blir 

helt enkelt förstörda av klientelet vi har inne. Och hade vi haft andra lokaler så hade man 

kanske haft möjlighet att liksom det här rummet kan vi låsa när det inte är lämpligt att folk ska 

vara där inne. (Vill ändra på miljön, vill erbjuda mer förströelse, önskan om anpassningsbar 

miljö) 

 

Att ta emot besök från sina nära och kära är något som också kan räknas som förströelse och 

ge mening i tillvaron men enligt en respondent lämpade sig inte heller lokalerna för detta.  

 
Jamen vars ska dom vara när dom inte får ta ut sina nära och kära om dom har noll frigång? 

Alltså miljön är jätteviktig. Man kan inte ha besökstider och besök om inte det finns 

någonstans att sitta. Bara sånt, det där lilla som skulle kunna betyda så mycket att kunna ändra 

på, faktiskt. (Dålig tillgång till besöksrum, vill ändra på miljön) 

 

4.9 Suddiga gränser mellan tvång och frivillighet 

I intervjuerna framkom att gränserna mellan tvång och frivillighet, trots omfattande 

lagstiftning inom ämnet, inte alltid är så självklara. Denna kategori handlar om situationer då 

gränserna suddas ut. Koder är till exempel flytande gränser mellan tvång och frivillighet, 

frivilligt annars tvång, tvång blir som ett hot, så lite tvång som möjligt är bäst, chans till 

frivillig vård, frivillig men ändå inte, regler och rutiner kan upplevas som tvång, tvångsvård 

kan vara trygghet och frivillig under tvång. 

 

Samtliga respondenter ansåg att frivillighet var bäst och att patienten borde erbjudas en chans 

till frivillighet innan tvångsåtgärder satts in. En respondent reflekterade över om man 

verkligen kunde kalla något frivilligt när det skedde under ett hot om tvång. 

 
Jag kan tycka att tvånget ska vara så lite som möjligt. Ska man medicinera och dom är 

motvillig så ska det inte… Man ska ge dom en chans att ta det frivilligt och funkar det inte så 

måste man göra en åtgärd så att man får medicin för att dom ska må bättre. (Så lite tvång som 

möjligt är bäst, chans till frivillig vård, tvång blir som ett hot, frivillig men ändå inte) 

 

Om man har nån på frivilligvård, och så sen… ja vad ska jag ta för exempel… Nä men och så 

känner att det är lite att ja ’Du kan antingen gå med på det här, eller så kommer du hamna på 

tvångsvård’. Och då blir det ju som att, ja dom går ju med på det, så att det är ju frivilligt. Men 

samtidigt så är det ju inte frivilligt för om dom inte går med på det då får dom, då blir det ju 

samma utgång fast med skrivet papper. (Flytande gränser mellan tvång och frivillighet, 

frivilligt annars tvång, tvång blir som ett hot) 

 

Även för patienter på frivillig vård fanns det enligt flera respondenter vissa regler som kunde 

upplevas som tvång. Något som många pratade om var röktider. 
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Men när vi har låst rökdörr så har vi ju speciella röktider som man får gå ut och röka och det 

är ju också en inskränkning. Jag är ju jätteröksugen nu fast klockan är nio och nästa röktid är 

inte förrän tio. Ja och då har vi dom röktiderna punkt så då får man helt sonika vänta och det 

är klart att det blir ju också en inskränkning. (regler och rutiner kan upplevas som tvång) 

 

Tvångsvård kunde enligt flera respondenter vara en trygghet för vissa patienter och en respondent 

pratade om att det fanns patienter som frivilligt ville vårdas under tvång. 

 

Sen finns det ju också dom som gärna vill ha tvångsvård för nånstans så litar dom inte på sig 

själva och dom känner att dom vill ha den tryggheten att någon annan tar över. Med det sagt 

så är det väldigt få av dom som får tvångsvård för att det handlar om någonting helt annat för 

det ska ju vara väldiga kriterier för att man ska hamna på tvångsvård. (Så lite tvång som 

möjligt är bäst, Tvångsvård kan vara trygghet, frivillig under tvång) 

 

 

5. SLUTSATSER 

Syftet med den här studien var att undersöka hur personal som utövar olika former av 

tvångsvård går tillväga för att skapa en god behandlingsrelation och få klienten delaktig i 

behandlingen. För att närmare undersöka syftet formulerades ett antal frågeställningar. I den 

här delen besvaras och diskuteras frågeställningarna utifrån resultaten i studien och teorierna 

som studien utgått ifrån. Frågeställningarna används även som underrubriker i denna del. 

 

5.1 Hur tänker personalen kring metoden de arbetar efter? 

Samtliga respondenter uppgav att de inte jobbar efter någon speciell metod, samtidigt som 

alla också sa att de arbetar individanpassat. När respondenterna pratade om individanpassat 

menade de att vården ska utgå från personens behov och inte från diagnosen, eftersom samma 

psykiatriska diagnos kan se väldigt olika ut hos olika människor. Även om respondenterna 

uppgav att de inte jobbar efter någon speciell metod konstaterade ändå samtliga att de måste 

följa de lagar som reglerar tvångsvård och frivilligvård. Respondenterna uttryckte 

svårigheterna i att inte kränka patientens integritet under pågående tvångsåtgärder. Med 

tvångsvård följer ett etiskt dilemma där principen att göra gott genom att behandla sjukdomar 

och principen om att respektera den enskilda patientens rätt till självbestämmande står emot 

varandra (Andreasson & Skärsäter, 2011). Personalens sätt att lösa detta dilemma var att 

försöka lirka och resonera med patienten för att om möjligt slippa ta till fysiska 

tvångsåtgärder. Om tvångsinsatser ändå blev nödvändiga försökte personalen att förklara 

varför och förmedla till patienten att de gör det de gör för att de vill patienten väl. Eftersom 

detta ofta kunde vara svårt att förmedla när tvångsåtgärden pågick brukade personalen sätta 

sig ner med patienten vid ett senare tillfälle och prata om det som hänt. Personalens arbetssätt 

handlar med andra ord mer om att skapa en relation till patienten och få patientens förtroende 

samt att anpassa sitt förhållningssätt efter individen snarare än att följa någon särskild metod. 

 

5.2 Vilket handlingsutrymme finns för personalen? 

Svensson m.fl. (2008) skriver om socialarbetares handlingsutrymme. Vi anser att dessa teorier 

även går att applicera på avdelningspersonal inom psykiatrin, när det står socialarbetare menar 

vi därför även avdelningspersonal inom psykiatrin. Avdelningspersonalen arbetar utifrån 

givna ramar som satts genom lagstiftning och av kliniken. Eftersom de jobbar närmast 

patienten måste de i sitt arbete hitta sätt att så långt som möjligt förena patientens behov med 

sjukvårdens uppdrag på ett sätt som både patienten och organisationen finner lämpligt. 

Svårigheten i detta är att samma handling kan få olika värde beroende på vilket av parternas 

perspektiv handlingen ses ur (a.a). Ett exempel på detta kan vara när en patient inte riktigt kan 

föra sin egen talan på grund av olika skäl. Avdelningspersonalen kan då tvingas välja mellan 
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att följa organisationens regler och rutiner eller att stå upp för patienten i lägen då han eller 

hon annars riskerar att köras över av organisationen. Om avdelningspersonalen väljer att stå 

upp för patienten kan det ur organisationens perspektiv verka konstigt att personalen sätter sig 

emot trots att patienten inte verkar motsätta sig. Om avdelningspersonalen väljer att följa 

organisationen kan det ur patientens perspektiv verka helt obegripligt att personalen lämnar 

honom eller henne i sticket trots att personalen känner till de svårigheter han eller hon har. 

 

Ett annat område där personalens handlingsutrymme blir synligt är när det gäller 

avdelningarnas egna regler och rutiner. Många respondenter tycker att arbetet är fritt trots att 

det regleras av både lagar och egna avdelningsregler. De flesta respondenter har en bestämd 

åsikt vad de tycker om avdelningsreglerna som finns och om man borde minska dem eller ha 

ännu hårdare regler. Enligt Svensson m.fl. (2008) kan ett sätt att hitta vägar där klientens och 

organisationens intressen överensstämmer vara att skapa regler och riktlinjer i ambitionen att 

undvika alltför stor variation, så att det ska bli lika för alla. Alla respondenterna pratade om 

att vården ska vara individanpassad men samtidigt ville de flesta ha generella regler som 

gäller för alla patienter, till exempel röktider och mattider. Generella regler underlättar 

personalens arbete på så sätt att de slipper förklara för patienterna varför en patient får göra på 

ett visst sätt och en annan patient inte får göra så. Det gör även att de slipper hitta en ny 

lösning för varje situation som uppstår eftersom det redan finns något att rätta sig efter. 

Nackdelen med denna strategi är att det alltid finns situationer och människor där 

organisationens regler och rutiner inte passar (a.a). Detta pratade en av respondenterna om, 

och reflekterade över om det kanske skulle bli bättre att ha individuella regler skrivna i 

vårdplanen så att även de blir individanpassade. 

 

Eftersom avdelningspersonalen träffar patienten varje dag och läkaren inte har så stor 

patientkontakt ligger avdelningspersonalens handlingsutrymme även i att läkaren lyssnar på 

avdelningspersonalens bedömningar om patienterna, till exempel om någon inte behöver 

tvångsvård längre, om någon borde få börja gå ut själv och så vidare. Även om läkaren 

formellt har det yttersta ansvaret för patienten har alltså avdelningspersonalen en betydande 

roll eftersom de påverkar patienterna både direkt genom bemötande och samspel, och indirekt 

genom att ge läkaren en bild av patienten. Respondenterna upplever det som positivt att man 

inte behöver ha någon titel för att höras men samtidigt uttrycker nästan alla en önskan om att 

ha en läkare på avdelningen, så att läkaren kan vara nära patienterna och skapa sig en egen 

bild av dem.  

 

Avdelningspersonalens handlingsutrymme handlar sammanfattningsvis om att de kan välja 

om de ska prioritera organisationens eller patientens behov, hur de ska utforma regler som rör 

patienten samt vilken bild av patienten de ger läkaren. Med andra ord handlar 

handlingsutrymmet till stor del om personalens förhållningssätt mot patienterna och den del 

av arbetet som rör detta är alltså relativt fri. 

 

5.3 Hur jobbar personalen för att få patienterna delaktiga i sin behandling? 

Som tidigare nämnts är patienter som vårdas med tvång vanligtvis svårt sjuka och inser ofta 

inte innebörden i detta. Respondenterna pratade mycket om att patienterna som vårdas under 

tvång saknar sjukdomsinsikt och inte kan ta beslut som är bra för dem själva. Dessa patienter 

identifierar sig inte med rollen som patient och är alltså inte beredda att acceptera personalens 

sätt att definiera problemet och lösningen. Avdelningspersonalens uppgift blir att få patienten 

att överta personalens tolkning och definition, för att patienten även ska ta emot deras hjälp 

(Svensson m.fl., 2008). Få av respondenterna reflekterade över det tolkningsföreträde de har 

och de hade även svårt att svara på frågan om patienten var med och definierade problemet. 
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Patientens diagnos sätts oftast av en läkare innan patienten kommer till avdelningen. Flera av 

respondenterna sa att patienten är med när diagnosen sätts, men att det nödvändigtvis inte 

betyder att patienten förstår, själv bidrar eller får uttrycka sina behov. En respondent pratade 

om att patientens uppfattning om sina problem kan vara något annat än den diagnos som står i 

journalen, eftersom samma psykiatriska diagnos kan yttra sig på väldigt olika sätt hos olika 

personer och därför kan samma diagnos även innebära olika problem från person till person.  

Ett tillfälle för patienten att få uttrycka sin uppfattning om problemet är när vårdplanen skrivs. 

Respondenterna sa att de så långt som möjligt försöker involvera patienterna när vårdplanen 

skrivs, men att det ibland inte går på grund av patientens hälsotillstånd. En av respondenterna 

berättade även att patienterna kanske inte alltid förstår att det är just en vårdplan som skrivs. 

Även när det inte gäller direkta tvångsinsatser kan man utläsa från materialet att patienternas 

självbestämmande inte är särskilt stort. Patienter på frivillig vård kan visserligen själva 

bestämma om de vill vara på avdelningen eller inte, men om de vill ha vård så ska de följa 

avdelningens regler. Några respondenter pratade om att även om patienten får gå ut när han 

eller hon vill så måste patienten planera det till vissa tider då personalen öppnar dörren. Detta 

gör att gränserna mellan frivilligvård och tvångsvård suddas ut, vilket kan skapa förvirring för 

patienten. 

 

Hur gör då personalen rent praktiskt för att trots dessa svårigheter göra patienten delaktig? 

Ofta under intervjuerna återkom respondenterna till vikten av att prata med patienterna, 

särskilt när vi pratade om delaktighet. När ämnet diskuterades vidare gick det att utläsa flera 

olika sätt att prata med patienten, nämligen informera, förklara, lirka och lyssna på patienten. 

För att klargöra de olika sätten att prata med patienten har vi listat de begrepp som nämndes 

under intervjuerna. 

- Informera. Detta ser vi som att personalen eller läkaren berättar för patienten att 

någonting förhåller sig på ett visst sätt. Till exempel när personalen berättar vilken 

diagnos patienten har, vilken vård som är bäst för patienten och att de vårdas under 

tvång. Detta kan göra patienten delaktig på så sätt att han eller hon får veta vad som 

händer. 

- Förklara. Här berättar personalen hur det är men försöker samtidigt försäkra sig om att 

patienten förstår varför det är så. Till exempel när personalen berättar varför en 

tvångsåtgärd är nödvändig eller varför vissa regler finns. Detta kan göra patienten 

delaktig på så sätt att patienten får en mer sammanhängande bild av hur olika faktorer 

hänger ihop och därmed även får förutsättningar att skapa mening i sin situation. 

- Lirka. Här försöker personalen förmedla till patienten att patientens vilja och integritet 

är viktig men samtidigt att patienten måste göra som personalen säger. Det är ett sätt 

för personalen att försöka tvinga utan att kränka, genom att vara uppmärksamma på 

om och hur patienten vill att något ska ske och utifrån det se till att det sker. Till 

exempel när personalen försöker få en patient att ta sin medicin genom att prata om 

hur bra patienten kommer må av den, förklara vad den har för effekter och att antyda 

att annars kanske patienten kommer bli tvungen att ta medicinen under tvång. Detta 

kan göra patienten delaktig på så sätt att han eller hon känner att personalen trots 

underliggande hot om tvång har respekt för patientens integritet eftersom personalen i 

första hand vill att patienten ska göra saker frivilligt. 

- Lyssna. Med detta menar vi att personalen pratar med en patient i syfte att patienten 

ska få uttrycka sina upplevelser, känslor och behov. Till exempel när personalen efter 

att en tvångsåtgärd genomförts sätter sig ned med patienten för att låta patienten prata 

av sig om det som inträffat. Detta kan göra patienten delaktig på så sätt att patienten 

känner sig sedd, erkänd och bemött som en likvärdig individ.  
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Enligt Svensson m.fl. (2008) gör personal olika prioriteringar när de använder tvång beroende 

på hur de uppfattar situationen. Några väljer att vara väldigt regeltrogna medan andra väljer 

att prioritera en god relation med klienten. Oavsett vilket man väljer är det viktigt att tänka på 

hur man tillsammans med klienten kan skapa mening i situationen. Genom att använda alla 

olika sätt att prata med patienten, särskilt att förklara och lyssna, tror vi att en känsla av 

delaktighet kan skapas hos patienten även om patienten inte aktivt deltar i planering och 

ibland utsätts för tvångsåtgärder.  

 

5.4 Avslutande reflektioner 
Svårigheterna med att få människor i akuta psykiska sjukdomstillstånd delaktiga är flera och 

omfattande. Arbetet beskrivs som psykiskt tungt då det som personal finns mycket att förhålla 

sig till både när det gäller organisation, lagar, besparingar och få resurser. Att dessutom tvinga 

en människa till något den inte vill är påfrestande. Detta kan leda till att patientens delaktighet 

inte alltid får högsta prioritet. Patientens sjukdomstillstånd i sig är något som kan försvåra 

skapandet av delaktighet ytterligare. Det personalen kan göra utifrån de förutsättningar som 

finns är att på olika sätt samtala med patienten i hopp om att patienten ska förstå vad som 

händer och varför. Det går inte att komma ifrån det faktum att personalen har makt och 

tolkningsföreträde i relationen till patienten, men om personalen och patienten har en god 

relation där personalens handlingsutrymme utnyttjas till patientens fördel, kan patienten 

möjligen uppleva denna makt som en trygghet snarare än ett hot. Om delaktighet definieras 

som en känsla hos individen snarare än att delta aktivt i saker kan delaktighet under tvång 

utrycka sig genom att den som blir utsatt för tvånget ändå känner sig sedd, respekterad och 

likvärdig. Detta verkar vara möjligt om relationen mellan personal och patient präglas av 

ömsesidighet och en känsla hos patienten av att personalen har goda avsikter och gör vad de 

tror är bäst.  

 

Under studiens gång uppkom frågor som vi vill ge som förslag på framtida forskningsämnen. 

De handlar främst om patientens perspektiv. Hur ser patienter på tvångsvård respektive 

frivillig vård? Vad gör patienter delaktiga enligt patienterna själva? Hur stor betydelse har 

personalens bemötande för hur patienten ser på sig själv och sin sjukdom?  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Metod 

Berätta om avdelningen du jobbar på 

- Vilka patienter 

- Vilken personal 

Berätta om dina arbetsuppgifter 

- Har du någon utbildning? 

Jobbar ni efter någon speciell metod? 

- Beskriv förhållningssätt/utbildning/riktlinjer 

Hur tycker du att metoden fungerar? 

Varför tror du att man jobbar just på det sättet? 

Hur ser du på tvång och frivillighet? 

 

Delaktighet 

Hur delaktiga upplever du att patienterna brukar vara i sin behandling? 

- Vårdplan? 

Varför tror du att det är viktigt att patienten är delaktig? 

Hur gör du rent praktiskt för att patienten ska känna sig delaktig? 

Vad händer om patienten inte vill vara delaktig? 

Vad händer om patienten motsätter sig behandlingen? 

Är patienten på något sätt medverkande när problemet definieras? 

- Hur ställs diagnosen? Med/utan patienten? 

 

Handlingsutrymme 

Upplever du att det finns många regler och riktlinjer för arbetet? 

Hur påverkar det ditt arbetssätt? 

Finns det något utrymme för egna idéer i arbetet? 

Om du fick ändra hur du ville i verksamhet, hur skulle den då se ut? 

- Skulle ni jobba efter någon annan metod? 

- Skulle patienterna bemötas annorlunda? 

- Skulle det bli mer/mindre riktlinjer? 
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Bilaga 2 

 

Koder och kategorier 

 
Verksamhetens inre och yttre ramar 

 Akutpsykiatrisk avdelning 

 Avdelningsfunktioner 

 Avdelningsregler 

 Avskärma 

 Avstjälpningsplats 

 Besökstider  

 Brist på överläkare 

 Bälteslägga 

 Fara för andra eller sig själv 

 Flest patienter på HSL, men finns även 

de på LTP 

 Försiktighetsåtgärder 

 HSL 

 Inga på LRV 

 Ingen läkare på avdelningen 

 Kan bli LPT pga dusch 

 Kan ej gå emot patientens vilja under 

HSL 

 Klinikens regler och riktlinjer 

 Landstingsbudget 

 Lite personal 

 Lite tid 

 Lokaler 

 LPT 

 LRV 

 Lång väntetid för patienter att få träffa 

läkare 

 Låser in saker 

 Låst avdelning 

 Låsta dörrar 

 Låsta dörrar beroende på klientel 

 Läkare har liten patientkontakt 

 Läkare har oftast inte tid för vårdplan 

 Läkare på avdelningen skulle ge 

snabbare bedömningar 

 Läkaren diagnostiserar 

 Läkaren tar beslut 

 Läkarna yttersta ansvaret 

 Läkarnas makt 

 Mattider 

 Mer tid, personal och läkare ger 

kortare vårdtider och bättre behandling 

 Mest återkommande patienter 

 Olika grader av tvång 

 Personalens egna regler 

 Praktiska regler 

 Regler, rutiner och tider 

 Rehabiliteringsavdelning 

 Rutiner kring rökning 

 Sparkrav 

 Säkerhet 

 Tvångsinjektioner 

 Utegångstider 

 Varsel 

 Verksamhetens yttre ramar 

 Vill ha möjlighet att välja patienter 

 Visitation 

 Väldiga kriterier för tvångsvård 

 Önskan att få behålla personal 

 Önskan om en läkare på avdelningen 

 Önskar fler doktorer 

 Önskar fler sjuksköterskor 

 Önskar mer personal 

 Överläkarna beslutar om tvång 

 

Motsättningar inom personalen kring regler 

och rutiner 

 Försöka vara eniga inom personalen 

 Hålla på regler eller släppa dem  

 Individuella eller generella rutiner? 

 Lika för alla 

 Mindre regler kan ge ökad trivsel 

 Onödiga regler 

 Regler som slutat verka 

 Reglerna till för att hjälpa personal  

 Struktur viktigt 

 Tjafs 

 Tullas på regler 

 Viktigt att kunna motivera regler 

 Vissa avdelningsregler behövs andra 

inte 

 



2 
 

Hur och varför personalen jobbar som de 

gör 

 ADL  

 Alla typer av diagnoser 

 Allas idéer tas tillvara  

 Alltid bäst med samarbete 

 Anhöriga 

 Anhörigbiten är viktig 

 Använda metod man kan 

 Begränsa 

 Behandlingsprogram 

 Bollplank för patienten 

 Bra med planeringsdagar  

 Daglig omvårdnad 

 Dagliga morgonmöten 

 Dela arbetsbörda 

 Detektivarbete 

 Diffusa fragment av drömmar 

 Dålig självinsikt 

 Ej diagnosanpassat 

 Friskvård 

 Fungerar bra att jobba som man gör 

 Fysiska följder 

 Förbereda patienter och anhöriga 

 Förklara sjukdomen 

 Förklara varför 

 Försöker jobba ut dem 

 Gör det obekvämt för de som inte vill 

lämna 

 Har betydelse att man informerar 

 Hel bild av vårdtiden 

 Hjälpa till insikt 

 Hygien, mat och sömn 

 Hälsotänk 

 Idélåda för patienterna 

 Individanpassat 

 Individuell vårdplanering 

 Ingen brottsbearbetning 

 Ingen sjukdomsinsikt ger längre 

vårdtid 

 Ingen speciell metod 

 Inskrivningssamtal 

 Jobbar i grupp och individuellt 

 Jobbar mot utskrivning 

 Kommunikation 

 Kontaktnät 

 Kontaktperson 

 Känna igen varningstecken 

 Magkänsla 

 MI fungerar bra 

 Minska konflikter  

 Morgonmöte 

 Motiverande samtal 

 Nytänk 

 Olika sysslor 

 Olika turer 

 Patienten i centrum 

 Patienten informeras 

 Planeringsdag 

 Prata med patienten 

 Promenad med personal 

 Prova sig fram med behandlingen 

 Påminna patienten om sjukdomen 

 Påverka patienterna mot rätt väg 

 Resonera med patienten 

 Samarbete i arbetsgruppen 

 Samtal 

 Samtala, motivera, peppa och förklara 

 Sjukdomsinsikt saknas 

 Sociala följder 

 Svår men bra metod 

 Svävande diagnoser 

 Sällan tvångsåtgärder på avdelningen 

 Ta över för att skydda och hjälpa 

individen 

 Uteteam 

 Verklighetsbild 

 Viktigt att informera 

 Viktigt att informera för att komma 

framåt 

 Viktigt att komma ut i samhället 

 Viktigt med förståelse för inlåsning 

 Viktigt med individuell målplanering 

 Viktigt med samma synsätt i 

personalgruppen 

 Vissa behöver mer struktur 

 Vårdprogram 

 Överläkare knutna till patienter 

 

Hur personalen är mot patienter 

 Attityd och bemötande 

 Ej döma 
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 Första bemötandet viktigt 

 Ge patienten förtroende 

 Lyssna aktivt 

 Negativt att inte mötas 

förutsättningslöst 

 Patienterna ska känna sig trygga 

 Personlig men inte för privat 

 Positivt att känna patienten sen innan 

 Respektera patienten 

 Se hela människan 

 Tillåta så mycket som möjligt 

 Uppmärksamma patienter 

 Utföra tvång utan att kränka 

 Vara mänsklig 

 Viktigt att personal pratar med alla 

patienter 

 Viktigt att se patienten 

 Visa att man bryr sig 

 Ärlighet 

 

Personalens handlingsutrymme 

 Bra med få riktlinjer/manualer 

 Bra med lagstiftning som reglerar 

tvångsvård 

 Bra med regler 

 Den som träffar patienten dagligen har 

stor makt 

 Finns utrymme för egna idéer i arbetet 

 Fritt arbete 

 Följa läkarnas eller egna regler? 

 Förvaltningsrätten frågar 

avdelningspersonal om tvångsvård är 

aktuell 

 Lagar orubbliga 

 Läkaren går ofta på vad 

avdelningspersonalen säger 

 Personalens ansvar 

 Reglerna påverkar inte arbetet 

 Upp till var och en hur man jobbar 

 Viktigt att förankra egna idéer i 

personalgruppen 

 Väldigt reglerat arbete med det känns 

inte  

 Ändra regler eftersom 

 Önskar mindre regler 

 

Personalens hantering av känslomässiga 

arbetssituationer 

 Bra att bolla med någon 

 Bättre/sämre tvångsåtgärder 

 Ett tack är som en bekräftelse på bra 

jobb 

 Hjälps åt 

 Jobbet tar kraft och energi 

 Personalen vet att tvångsåtgärder är för 

patientens bästa 

 Prata av sig i arbetsgruppen 

 Prata av sig, debriefing 

 Resonera inom personalgruppen 

 Skönt att slippa yttersta ansvaret 

 Tacksamma i efterhand 

 Teamträffar 

 Trivs med jobbet 

 Vara del i patienters tillfrisknande 

 Ventilerar 

 

Patientens delaktighet 

 Alltid bäst med samarbete 

 De flesta patienter vill vara med och 

skriva vårdplan 

 De flesta vill vara delaktiga 

 Delaktighet ger kortare vårdtid 

 Delaktighet ger mer långsiktig lösning 

 Delaktighet så långt det går 

 Delaktighet viktigt 

 Lättare om patienten är delaktig 

 Mindre konflikter om patienten är 

delaktig 

 Patienten får uttrycka sina behov 

 Patienten kan påverka medicinering 

 Patienten måste vilja bli hjälpt 

 Patienter är olika mycket delaktiga 

 Patienter är sällan med vid datorn när 

vårdplan skrivs 

 Patienterna är delaktiga i hur de vårdas 

 Patienterna är ganska delaktiga 

 Resonera till delaktighet 

 Viktigt att patienten är delaktig i 

vårdplan så långt som möjligt 

 Viktigt att patienterna är delaktiga 

 Viktigt med delaktighet i vårdplan 
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 Vårdplan skrivs tillsammans med 

patienten så långt det går 

 

Förströelse för patienten 

 Aktiviteter 

 Dagen inte innehållsrik 

 Dålig tillgång till besöksrum 

 Dömda som inte längre behöver vård 

 Finns idéer om förströelse 

 Finns inget för patienterna att göra på 

avdelningen 

 Förströelse för patienten 

 Meningsfull tillvaro  

 Torftig miljö 

 Trivsel är en viktig faktor för 

tillfrisknande 

 Viktigt med förströelse för att undvika 

passivitet 

 Viktigt med sysselsättning 

 Vill erbjuda mer förströelse 

 Vill ändra på miljön 

 Önskan om anpassningsbar miljö 

 Önskan om mer tid för patienten 

 Önskar mer sysselsättning för patienter 

 

Suddiga gränser mellan tvång och 

frivillighet 

 Chans till frivillig vård 

 Enda tvånget låsta dörrar 

 Flytande gränser mellan tvång och 

frivillighet 

 Frivillig under tvång 

 Frivilligt, annars tvång 

 Frivilligvård bäst 

 Frivilligvård men ändå inte 

 Jobbigt för personal med 

tvångsåtgärder 

 Kamp mellan patient och personal 

 Lirka 

 Mötas mellan målen 

 Patienten alltid med vid definition av 

problemet 

 Patienten oftast väl medvetna om sina 

problem 

 Patientens behov 

 Patienter som inte kan föra egen talan 

 Regler och rutiner kan upplevas som 

tvång 

 Så lite tvång som möjligt är bäst 

 Ta emot den hjälp som erbjuds 

 Tvång blir som ett hot 

 Tvång kan upplevas som ett övergrepp 

 Tvång under frivillig vård 

 Tvångsvård kan vara trygghet 

 Tvångsvård nödvändig 

 Tydlighet 

 Viktigt att patienten förstår varför 

 Viktigt att prata om tvångsåtgärder 

 Viktigt att veta vad patienten vill 

uppnå 

 Vården trygghet för många 

 

 


