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ABSTRACT 

The use of coercion in psychiatric care is complex and causes ethical dilemmas among the 

nursing staff and a need of reflection. A lot of studies have been made about reflection in 

somatic health care, but very few in the psychiatric care. The aim of this study was to describe 

experiences of using coercion and time for reflection after use of coercion among nursing 

staff in general and forensic psychiatric ward. It draws on data from a qualitative, descriptive 

study. Data were collected by narrative interviews and were analyzed with qualitative content 

analysis. Findings showed that the staffs’ experiences of using coercion often led to a feeling 

of committing an assault against the client, but at the same time they describe necessity of use 

of coercive measures. The participants’ perceived time for reflection after using coercion as 

something positive, educational and could lead to improvements. A model for reflection after 

the use of coercion could be a tool for constructive discussions during time for reflection.  

 

Keywords: coercion, compulsory psychiatric care, content qualitative analysis, experiences, 

reflection. 
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ABSTRAKT  

Användandet av tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården orsakar etiska dilemman 

bland omvårdnadspersonalen och ett behov av reflektion. Många studier har gjorts om 

reflektion inom den somatiska vården, men få med inriktning på den psykiatriska vården. 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnadspersonal och deras erfarenheter av 

tvångsåtgärder och reflektionstid för personal i samband med tvångsåtgärder inom sluten 

psykiatrisk vård. Studien var deskriptiv och kvalitativ och utfördes på två kliniker i Sverige, 

en allmänpsykiatrisk och en rättspsykiatrisk. Data samlades in genom narrativa intervjuer och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att personalens erfarenheter av 

tvångsåtgärder ofta gav en känsla av ett övergrepp mot patienten även om de på samma gång 

kände att det var nödvändigt. Deltagarna uppfattade reflektionstid efter tvångsåtgärd som 

något positivt, lärorikt och något som kunde leda till förbättringar. En reflektionsmodell 

skulle kunna vara ett redskap för konstruktiva diskussioner under reflektionstiden. 

 

Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisk vård, reflektion, tvångsvård, 

tvångsåtgärder. 
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INTRODUKTION 
Fram till medeltiden saknades i Sverige vårdinstitutioner för psykiskt sjuka helt. Människor 

med försämrad psykisk hälsa levde under samma tak som bland annat fattiga, somatiskt sjuka 

och föräldralösa, vissa togs om hand av volontärfamiljer. I slutet av denna tidsepok skedde en 

förändring i samhället som innebar att människor som saknade förmågan att acceptera och 

följa sociala normer fängslades, där bland de psykiskt sjuka. Historia från 1300-talet beskriver 

hur psykiskt sjuka vårdades, där de utsattes för extrema temperaturskillnader, spöstraff, 

nedsänkning i vatten och fastkedjning, i tron om att kunna tämja galenskap. Även idag är de 

psykiskt sjuka den grupp människor som kan utsättas för tvångsåtgärder mot sin vilja även om 

de inte dömts för något brott (Blomqvist 2009, Kaltiala Heino 1996). 

 

Psykiatrisk vård och omvårdnad aktualiserar ofta etiska frågor och etiska aspekter inom 

psykiatrisk vård är ofta mycket komplex. Som enda medicinska specialitet har psykiatrisk 

vård rätt och skyldighet att ge tvångsvård, vilket både kan kränka personlig integritet och ge 

möjlighet till framgångsrik behandling (Sandman & Kjellström 2013). En stor andel av den 

psykiatriska heldygnsvården, nästan hälften av antalet vårddagar, är vård i enlighet med lagen 

(SFS1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (SFS1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). Tvångsvård och tvångsåtgärder ska bara användas när det inte 

går att ge nödvändig vård på annat sätt. Alla ansträngningar ska göras för att förebygga att 

situationer uppkommer där tvång blir nödvändigt. Bemötande, miljö, arbetssätt, 

kunskapsbaserade metoder och personalens kompetens spelar stor roll för att minska behovet 

av tvång (Socialstyrelsen 2013). 

 

Årligen rapporteras till Socialstyrelsen cirka 1,6 miljoner vårdtillfällen i sluten vård och 12 

miljoner läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Vård vid psykiatrisk klinik står för 

cirka 100 000 vårdtillfällen i sluten vård och närmare en miljon läkarbesök i den öppna 

vården (Socialstyrelsen 2014). Närmare hälften av slutenvårdsplatserna inom psykiatrin 

upptas av patienter som vårdas med stöd av tvångsvårdslagstiftning. Dessa patienter har ofta 

stora behov och kräver omfattande vårdinsatser. Patienterna har inte möjligheten att själva 

välja sin vård och befinner sig ofta i en utsatt position, och därför är det ett stort ansvar att 

vårda någon mot sin vilja. Den vård som ges mot någons vilja måste vara planerad, allsidig 

och kunskapsbaserad (Socialstyrelsen 2013). 
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Tvångsvård förekommer inom både öppen- och slutenvård och är en lagreglerad vårdform 

som möjliggör behandling även av en patient som motsätter sig vård. Psykiatrisk tvångsvård 

och tvångsåtgärder är en del av den psykiatriska vården. Tvångsvård är ett sätt att försäkra sig 

om att personer som motsätter sig vård men behöver den, ändå kan vårdas och får bara 

användas om det står i rimlig proportion till syftet med åtgärden (SFS1991:1128 2a§, SFS 

1991:1129 2a§). Andra alternativa behandlingsformer måste alltid övervägas. Det pågår på 

nationell nivå flera insatser med fokus på tvångsvården. Som exempel genomför Sveriges 

Kommuner och Landsting ett projekt i syfte att utveckla den psykiatriska heldygnsvården med 

fokus på tvång och tvångsåtgärder, Bättre vård – mindre tvång (Socialstyrelsen 2013). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) är den lag som definierar all vård i Sverige. 

Lagen har som mål att främja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

ska ges med respekt för alla människors lika värde, vara av god kvalitet, vara lättillgänglig, 

bygga på respekt för patientens integritet och autonomi, främja goda kontakter mellan patient 

och hälso- och sjukvårdspersonal samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

i vården. Vård och behandling ska så långt som möjligt planeras och genomföras i samråd 

med den enskilde patienten. Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser gäller även för 

personer som tvångsvårdas, och reglerna i Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska ses 

som undantagsregler i förhållande till HSL. För att någon ska kunna vårdas mot sin vilja 

enligt LPT krävs att han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning har ett oundgängligt 

behov av sluten psykiatrisk vård och motsätter sig denna vård, då finns möjligheten att istället 

vårda patienten genom Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Den läkare som fattar beslut om 

tvångsvård ska även beakta huruvida patienten till följd av sin psykiska störning kan utgöra en 

fara för sig själv och/eller för andra.  

  

I särskilda fall kan patienten dömas till vård under Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

LRV gäller den patient som efter beslut av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård, är 

anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning. Patient som är 

intagen i, eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagen i, eller ska förpassas till 

särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ 

brottsbalken. Vid lagen om rättspsykiatrisk vård gäller samma krav för tvångsåtgärder som 

vid LPT (SFS 1991:1129). 
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Tvångsåtgärder som kan vidtas med stöd av LPT och LRV är kroppsvisitation, fastspänning, 

tvångsmedicinering, avskiljning, omhänderta farlig egendom som påträffas, samt undersöka 

brev och paket till patienten efter beslut av chefsöverläkaren för att kontrollera att det inte 

innehåller farlig egendom. Chefsöverläkaren kan även besluta om att begränsa en patients 

användande av elektronisk kommunikationstjänst, t.ex. mobiltelefon (SFS 1991:1198; SFS 

1991:1189; SOSFS 2008:18). Tvångsåtgärder får endast användas om alla andra åtgärder 

bedöms otillräckliga. Den tvångsåtgärd som används ska stå i rimlig proportion till syftet och 

undantag från skyddet mot kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden kan endast föreskrivas 

i lag, och då bara i syfte att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle. Tvångshandlingen ska utföras så skonsamt som möjligt och med största möjliga 

hänsyn till patienten. Målet med tvångsvård ska alltid vara att vården ska övergå till frivillig 

vård (SFS 1991:1198). I möjligaste mån bör patientens vilja respekteras, samtidigt som 

psykisk sjukdom kan påverka patientens sätt att tänka och agera rationellt och leda till 

handlingar som är antingen indirekt eller direkt hot mot patientens hälsa och/eller liv eller 

andras. Tvångsåtgärder kan bli aktuella för att lugna och kontrollera agiterat beteende, men 

får ske endast i den mån det är oundvikligt att garantera behandling och säkerhet på annat sätt 

för patienten och omgivningen (Kaltiala Heino 1996, Socialstyrelsen 2013). 

 

En del sjuksköterskor kan uppleva sig själva som inkompetenta och ifrågasätta sitt agerande 

eller sin närvaro i situationen då en tvångsåtgärd utförs. Vissa upplever en rädsla av att bli 

känslomässigt avtrubbade med tiden och svårigheter att ställa om känslomässigt mellan olika 

patienter (Moran, Cocoman, Scott, Matthews, Staniuliene & Valimaki 2009). Att 

tvångsåtgärder kan upplevas påfrestande styrks av Olofsson och Norberg (2001) som i en 

narrativ studie med patienter, sjuksköterskor och läkare fann att vårdpersonalen upplevde 

tvångsåtgärderna som besvärande om de inte lyckades få kontakt med patienten och skapa en 

överenskommelse. I studien av Olofsson, Gilje, Jacobsson och Norberg (1998) hade 

deltagarna en positiv inställning till reflektionstid efter utförd tvångsåtgärd. I en studie av Van 

der Nagel, Tuts, Hoektra och Noorthoorn (2009) framkom att under förloppet då en patient 

avskiljs kan deltagande personal uppleva en topp av adrenalinnivån då det känns som att 

mycket händer samtidigt, vilket kan medföra en maktkänsla som upplevs positiv. Deltagarna 

beskrev en känsla av anspänning inför avskiljning, rädsla för hot från patienten samt lättnad 

över möjligheten att spendera tid med kollegorna efteråt och känslan av att situationen då är 

under kontroll. Deltagarna menade även att under samtal med kollegorna efter tvångsåtgärd 

kan spänningar i kroppen släppa och det ges möjlighet till att diskutera förbättrings- och 
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utvecklingsmöjligheter. Arvidsson och Skärsäter (2011, s.162) menar att oroliga och 

aggressiva patienter kan av andra patienter på samma avdelning upplevas som ett hot. 

Vårdpersonalen har ett stort ansvar att ge den utagerande patienten en trygg och säker vård, 

men ändå ta hänsyn till patientens självbestämmande och integritet och samtidigt ha sin egen 

och omgivningens säkerhet för ögonen. Kontinuerlig yrkesmässig handledning kan vara ett 

nödvändigt hjälpmedel för att klara den här sortens arbetsuppgifter. 

 

Ovanstående studier visar att det finns en del forskat kring psykiatripersonals upplevelser av 

att utföra tvångsåtgärder (Moran, Cocoman, Scott, Matthews, Staniuliene & Valimaki 2009, 

Olofsson & Norberg 2001, Van der Nagel, Tuts, Hoektra & Noorthoorn 2009). Dessa studier 

visar att vårdpersonal upplever att medverka vid tvångsåtgärder som påfrestande. I några av 

de studierna framkom att reflektionstid efter utförda tvångsåtgärder var uppskattade. I en 

studie av Olofsson (2005)  undersöktes effekten av reflektionstid närmare. Studien utfördes 

enligt kvalitativ metod där 21 psykiatrisjuksköterskor intervjuades. Syftet var att beskriva 

psykiatrisjuksköterksors erfarenheter av deltagande i reflektionsgrupper med fokus på 

utförande av tvångsåtgärder. Resultatet beskriver vikten av avsatt tid för återkoppling och 

reflektion efter tvångsåtgärd samt att sjuksköterskor då får möjlighet att lyssna till sina 

kollegors upplevelser och reflektera kritiskt kring tvångsåtgärden. Åsikter framkom även som 

pekade åt motsatt håll där några sjuksköterskor framhöll att samtal med kollegor efter 

tvångsåtgärder var meningslöst då man inte upplevde några problem med att utföra 

åtgärderna. Gonge och Buus (2011) samt Buus, Angel, Traynor och Gonge (2010) talar om 

kontinuerlig omvårdnadshandledning där tid avsatts särskilt för detta upplevs värdefullt och 

stödjande för vårdpersonal. En extern handledare kan tas in för att diskutera exempelvis etiska 

dilemman och olika patientfall.  

 

Reflektion innebär att tänka över vad vi gör och hur vi agerar. Donald Schön, forskare inom 

socialpsykologi, menade att det dels finns ”reflecting on action” där vi i efterhand reflekterar 

över våra handlingar, medan ”reflecting in action” är där vi i stunden reflekterar över den 

situation som uppstår. Det senare behärskas vanligtvis av den med mer erfarenhet. När allt 

fungerar som det ska reflekterar vi inte i samma utsträckning. Schön menade att det är när 

resultatet av en utförd handling blir något överraskande som vi börjar reflektera (1983, s.55, 

276, 280).  
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Det finns en del reflektionsmodeller som diskuteras inom utbildningen för sjuksköterskor som 

talar om vikten av kritisk reflektion och metakognition, det vill säga att man tänker på hur 

man tänker (Glen, Clark & Nicol 1995, Kuiper & Pesut 2004). Författarna Minghella och 

Benson gjorde år 1995 ett försök att utforma en reflektionsmodell för sjuksköterskor inom 

psykiatrisk omvårdnad. Många studier har gjorts kring reflektion inom den somatiska 

omvårdnaden, men färre med inriktning på den psykiatriska (Crowe & O'Malley 2006). Vi 

har funnit endast en studie (Olofsson 2005) med syftet att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av reflektionstid i samband med tvångsåtgärder. Med utgångspunkt i detta och 

erfarenheterna från våra egna arbetsplatser menar vi att detta område kan utforskas ytterligare. 

Med tanke på att det inom tvångsvården uppstår många situationer med en eventuell 

tvångsåtgärd som följd bör personalen efteråt reflektera över hur de agerat och fråga sig om 

man hade kunnat agera annorlunda? 

 

Båda författarna arbetar själva inom den psykiatriska slutenvården, varav en inom 

allmänpsykiatri och en inom rättspsykiatri. På båda klinikerna har avdelningarna deltagit i 

Sveriges kommuners och landstings (SKL) projekt ”Bättre vård - mindre tvång?” och man har 

aktivt arbetat för att minska tvångsåtgärderna (Socialstyrelsen 2013). Trots dessa positiva 

insatser måste ibland tvångsåtgärder utföras. Vi vill undersöka vårdpersonals erfarenheter av 

tvångsåtgärder och reflektionstid efter utförd tvångsåtgärd. 

 

SYFTE 

Att beskriva omvårdnadspersonals erfarenheter av tvångsåtgärder och reflektionstid för 

personal i samband med tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska vården. 

 

METOD 

Design 

Detta är en kvalitativ, deskriptiv studie som baseras på narrativa intervjuer som analyserats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim 2012). 
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Deltagare och urval 

Inklusionskriterier: Vårdpersonal inom sluten psykiatrisk vård som närvarat vid tvångsåtgärd. 

Bakgrundsinformation som inhämtades var arbetsplats, antal verksamma år inom den slutna 

psykiatriska vården, profession och ålder. Målet var tio deltagare. Deltagarna rekryterades via 

bekvämlighetsurval vilket innebär att forskarna väljer ut deltagare genom att tillfråga de 

personer som finns till hands (Bryman 2011, s.194). Vi sökte deltagare genom att personligen 

besöka avdelningarna och presenterade vår studie för personalen på en rättspsykiatrisk klinik 

och en allmänpsykiatrisk klinik. Målet var att uppnå så stor variation som möjligt bland 

deltagarna. Vi sökte lika många skötare/behandlingsassistenter som sjuksköterskor till studien 

samt lika många deltagare från rättspsykiatrin som allmänpsykiatrin. Det totala antalet 

deltagare blev slutligen åtta, varav fyra kvinnor och fyra män. Yrkeskategorierna var jämnt 

fördelade, fyra sjuksköterskor och fyra skötare, mellan 24 och 62 år (median=42) och med 

mellan 1½ och 25 års yrkeserfarenhet (median=10). 

 

Datainsamling 

Den kvalitativa metoden är lämplig när man vill undersöka människors erfarenheter och 

upplevelser (Kvale & Brinkman 2009, s.46, Polit & Beck 2013, s. 17). En kvalitativ 

forskningsintervju har som mål att få nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 47). För syftet i studien ansågs narrativa intervjuer vara den 

metod som passade ändamålet bäst. Forskaren Mishler (1986) menar att människor försöker 

genom berättelser, som är en av de naturliga kognitiva och språkliga formerna, att organisera 

och uttrycka kunskap och mening. Författarna utförde själva intervjuerna med deltagarna där 

den ena författaren tilldelades rollen som intervjuare och den andre som observatör och förde 

anteckningar under intervjun. Båda författarna deltog vid fem av intervjuerna, de övriga tre 

utfördes av en av författarna på grund av svårigheter att finna tider för intervjuer som 

möjliggjorde för båda författarna att delta. Deltagarna gavs möjligheten att delta i intervjun på 

sin egen arbetsplats eller annan plats enligt önskemål, samtliga deltagare valde den egna 

arbetsplatsen.  Deltagarna hade före intervjun tagit del av information om studien genom 

informationsbrev (se bilaga 1) samt givit informerat samtycke (se bilaga 2). Intervjuerna 

varade mellan 13-36 minuter (median =32) och spelades in på mobiltelefon. Intervjuerna 

inleddes med en öppen fråga där respondenten ombads beskriva en situation där tvångsåtgärd 

användes. För att hålla fokus på ämnet och hålla liv i intervjun använde sig författarna av en 

intervjuguide som konstruerats av författarna (se bilaga 3). Inspelningarna utgjorde det 
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arbetsmaterial som sedan analyserades, kodades och delades in i kategorier respektive 

subkategorier. 

 

Analys 

För att kunna bearbeta och analysera resultatet i datainsamlingen använde vi oss av latent 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Polit och Beck (2013, s.245, 248) är den kvalitativa 

innehållsanalysen en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om 

innehållet i olika textmaterial, exempelvis intervjuer. För att bearbeta resultatet gjorde vi en 

analys av det manifesta och det latenta innehållet i texten. Den manifesta innehållsanalysen 

innebär en tolkning av det som uttryckligen står i texten, den latenta innehållsanalysen är en  

tolkning av den underliggande mening som är återkommande i texten (Graneheim & 

Lundman 2004). Intervjuerna skrevs ut och lästes igenom flera gånger av båda författarna för 

att skapa en helhetskänsla av materialet. Meningar och stycken, så kallade meningsenheter 

med gemensamt innehåll identifierades och kondenserades. Kondensering innebär att en text 

förkortas utan att den förlorar sitt innehåll. Varje meningsenhet kodades för att därefter delas 

in i lämplig kategori och subkategori. En kategori består av flera olika koder som alla 

beskriver ett gemensamt område. Ingen data som svarar till syftet exkluderades i brist på 

lämplig kategori.  

 

Etiska överväganden 

Tillstånd för studien söktes hos verksamhetschef för respektive arbetsplats, se bilaga 4. 

Studiedeltagarna ska informeras om den övergripande planen och syftet med forskningen, de 

metoder som kommer att användas, vem som är forskningshuvudman och att deltagande i 

forskningen är frivilligt (SFS 2003:460). Forskaren ska även inhämta samtycke från 

deltagarna (Vetenskapsrådet 2010). Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar 

verkan dock får de data som har inhämtats dessförinnan användas i forskningen (SFS 

2003:460). Samtliga deltagare fick ta del av ett informationsbrev där studiens syfte och 

tillvägagångssätt fanns beskrivet samt författarnas kontaktuppgifter. Materialet har behandlats 

konfidentiellt, i samband med analysarbetet säkerställdes detta genom att intervjuerna 

avidentifierades och att intervjuerna förvaras oåtkomligt för obehöriga. Eftersom vi själva 

arbetar inom den slutna psykiatriska vården har vi en förförståelse och föreställningar om hur 

verksamheten på avdelningarna fungerar. Denna förförståelse diskuterades och reflekterades 

omkring för att i samband med intervjuerna inte påverka resultatet. 
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RESULTAT 

Analysen av intervjumaterialet gjordes utifrån syftet som var att beskriva vårdpersonals 

erfarenheter av tvångsåtgärder och reflektionstid i samband med tvångsåtgärder. Resultatet 

utmynnade i två kategorier och sju subkategorier med det övergripande temat Att stödja och 

lära av varandra när arbetet blir en känslomässig belastning (se Tabell 1). Första kategorin, 

Att brottas med etiska problem innehåller tre subkategorier: Skyddet kan bli ett övergrepp, 

Nödvändigheten övergår i tvivel samt En känslomässig pendel. Den andra kategorin, Kritisk 

granskning av händelsen innehåller följande fyra subkategorier: Utvärdera händelsen, Lära av 

sig själv och varandra, Alternativ till tvång samt Känslomässig avlastning. Temat för de båda 

kategorierna blev Att stödja och lära av varandra när arbetet blir en känslomässig belastning.  

 

Tabell 1. Subkategorier, kategorier och tema som framkom under analysprocessen. 

Subkategori Kategori Tema 

Skyddet kan bli ett övergrepp  
 
Att brottas med etiska 
problem 

 
 
 
 
Att stödja och lära av 
varandra när arbetet blir en 
känslomässig belastning 

Nödvändigheten övergår i 
tvivel 
En känslomässig pendel 

Utvärdera händelsen  
 
Kritisk granskning av 
händelsen 

Lära av sig själv och varandra 

Alternativ till tvång 

Känslomässig avlastning 

 

Att brottas med etiska problem 

Denna kategori baseras på tre subkategorier: Skyddet kan bli ett övergrepp, Nödvändigheten 

övergår i tvivel och En känslomässig pendel. 

Skyddet kan bli ett övergrepp 

Ett etiskt problem som deltagarna beskrev var att tvånget å ena sidan syftade till att skydda 

patienten och omgivningen, men å andra sidan upplevdes som ett övergrepp.  

 

”Det jag kan tycka om tvångsåtgärder, det blir som ett övergrepp, både för 

manliga och kvinnliga patienter.” 
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Deltagarna beskrev patienter med psykossjukdom och den annorlunda verklighetsuppfattning 

som en del av bilden vid tvångsåtgärder. I materialet framträder hur personalen tolkade att 

patienten kunde uppleva personalen som ett hot och därmed visa rädsla. Deltagarna menade 

att ur rädslan föds ofta aggression och tvångsåtgärder såsom fastspänning kan här bli ett sätt 

att skydda patienten och omgivningen, i och med fastspänning hindras patienten från att skada 

sig själv och/eller andra. Att skydda patienten under pågående tvångsåtgärd ansågs även vara 

av stor vikt för att upprätthålla vårdalliansen mellan vårdare och patient då vårdtillfället 

fortlöper även efter en åtgärd och personalen bär fortsatt ansvar för patienten och dennes 

hälsa. Deltagarna beskrev hur de många gånger kan bli stämplade som sadister av patienterna 

då de tvingas vidta en åtgärd som till exempel tvångsinjektion eller fastspänning, medan andra 

patienter kan uppvisa respekt till den personal som vågat ta i och säga ifrån under en kaotisk 

situation.  

 

”[...]jag tycker inte om tvångsinjektioner, det känns som ett övergrepp.” 

 

Gemensamt för deltagarna var erfarenheten av att tvångsåtgärder upplevs som ett övergrepp 

gentemot patienten. Deltagarnas erfarenheter av tvångsåtgärder var bland annat att det inte är 

en positiv upplevelse för patienten, det väcker känslor som rädsla och ilska hos den som blir 

utsatt. Åtgärden kan även medföra att känslor och minnen från tidigare upplevda trauman 

kommer tillbaka och väcker starka känslor hos patienten vilket skapar en otrygghet i att 

vårdas på avdelningen. Deltagarna menade att patienten ofta uttrycker att de upplever 

tvångsåtgärden som en kränkning, patienter som i sin sjukdomsbild har en rädsla för att få 

medel injicerade i kroppen kan uppleva en ännu större kränkning av tvångsinjektioner än 

andra. Under pågående tvångsåtgärd upplevde deltagarna situationen som påfrestande, de 

beskrev även hur patienten i efterhand ibland kunde vara tacksamma över personalens 

agerande. Vetskapen om detta ledde till en förståelse hos deltagarna vilket medförde att 

åtgärden inte kändes lika svår att utföra.   

 

Nödvändigheten övergår i tvivel  

Deltagarna beskrev att tvångsåtgärder upplevdes som en nödvändighet men att denna 

övertygelse ibland övergick i tvivel. Det beskrevs hur omvårdnadspersonal förväntas delta i 

de tvångsåtgärder som sker på en sluten psykiatrisk vårdavdelning. Deltagarna menade att det 
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råder brist på alternativa åtgärder och att en tvångsåtgärd inte bör vidtas innan personalen har 

uteslutit alla andra möjligheter, det blir en sista utväg. Det beskrevs hur det i en hotfull 

situation är sjuksköterskans ansvar att ta kontakt med läkaren och diskutera lämplig åtgärd, 

ofta anses denna kontakt med läkaren vara förhastad. Deltagarna menade att orsaken till 

patientens agerande istället borde vara i fokus och genom korrekt bemötande skulle en 

eventuell tvångsåtgärd kunnat förhindras. Först efter avslutad tvångsåtgärd kom deltagarnas 

funderingar, då förloppet från att patienten agerat ut till att situationen är under kontroll ofta 

medför ett kraftigt adrenalinpåslag. Deltagarna beskrev att funderingar kring vad de hade 

kunnat göra annorlunda och vad som föranledde situationen uppkommer efteråt. Dessa 

tankegångar upplevdes växa och bli allt vanligare i och med stigande ålder eller med ökad 

erfarenhet. Deltagarna bollades mellan känslorna av att tvångsåtgärden är ett nödvändigt ont 

för att i stunden skydda patienten och omgivningen, samtidigt som åtgärden upplevdes hemsk. 

  

”Nej, det tyckte jag var hemskt! Och det är ju sånt där som patienten inte 

glömmer. Jag förstår än idag inte syftet med varför det vart sådär” (syftar på 

tvångsåtgärden). 

 

En känslomässig pendel 

Att delta i tvångsåtgärder beskrevs av deltagarna som en enorm känslomässig pendel. 

Omvårdnadspersonalen kunde känna sig mycket arg på en patient samtidigt som känslan av 

övergrepp under tvångsåtgärden fanns vilket väckte motstridiga känslor inombords. 

 

”Rutin får man ju, men man är ju fortfarande en människa. Utföra en 

tvångsåtgärd, jag menar... börjar man tänka,”ja, men va’ fan, det är bara att 

bälta honom”... nä, då har man en jävligt tokig inställning om du frågar 

mig.” 

 

Deltagarna har beskrivit hur de led med patienten samtidigt som de i stunden inte såg något 

annat alternativ än tvångsåtgärd. Det framkom att deltagarna kunde känna ångest inför 

planerad tvångsinjektion och det beskrevs hur ny personal kunde uppleva tvångsåtgärder som 

otäckt och skärrande. Oavsett antal år inom verksamheten så blev dessa åtgärder aldrig roliga 

att utföra enligt deltagarna i studien. 
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”[...]det är en enorm känslomässig pendel.” 

 

Kritisk granskning av händelsen 

Denna kategori baseras på fyra subkategorier: Utvärdera händelsen, Lära av sig själv och 

varandra, Alternativ till tvång samt Känslomässig avlastning. 

 

Utvärdera händelsen 

Att tillsammans i arbetsgruppen reflektera över händelsen kunde enligt deltagarna leda till 

nya insikter i agerandet vid våldsamma och hotfulla situationer på avdelningen. 

 

”Kunde man göra annat? Eller på något annat sätt?” 

 

Rutin för återkoppling med patient efter tvångsåtgärd beskrevs som värdefullt för att kunna 

undvika liknande situationer i framtiden. Dessa återkopplingssamtal beskrevs fokusera mest 

på patientens upplevelser och hur denne hade önskat att situationen hanterats av personalen.  

Deltagarna beskrev också att det är viktigt att utvärdera patientens ordinerade läkemedel och 

att revidera omvårdnadsplanen vid behov betonades, detta ansågs som en viktig del av 

reflektionstiden efter tvångsåtgärd. Deltagarna upplevde att svårt psykiskt sjuka ibland inte 

fick adekvat läkemedelsbehandling, och kunde ibland vara omedicinerade i flera dagar trots 

uppvisat fysiskt utagerande och aggressivt beteende på grund av sin psykiska sjukdom. 

Erfarenheter av tvångsåtgärder visade att tidigt insatt behandling skulle kunna bidra till 

kortare vårdtider och minska risken att våldssituationer och eventuella tvångsåtgärder 

uppstår. Det beskrevs hur reflektionssamtal i personalgruppen och extern handledning kunde 

vara en hjälp vid utvärdering av händelsen som lett till tvångsåtgärd. I intervjuerna framkom 

att det på båda klinikerna finns möjlighet till handledning av utomstående, till exempel 

psykolog. 

 

”Ja, vi pratar ju om orsakerna som gjorde det, man funderar kring vad man 

kan göra sedan […]sedan kan det kännas skönt att prata ut.” 
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Lära av sig själv och varandra 

Reflektion beskrevs av deltagarna som ett lärotillfälle där personalen med hjälp av varandra 

diskuterar fram alternativa lösningar inför framtida situationer. Några beskrev det som att få 

ventilera med sina kollegor och att då även få ta del av andras åsikter och att personalen får 

feedback på sitt arbete från gruppen och funderar kring vad som kunde ha gjorts annorlunda, 

vad som gått bra respektive mindre bra. Deltagarna berättade om hur bemötandet av en 

patient som upplevs försämrats i sin psykiska sjukdom är viktigt och att detta bör diskuteras i 

arbetsgruppen under reflektionstiden då ett gott bemötande anses kunna minska risken att 

hot- och våldssituationer uppstår. Det beskrevs som en positiv utveckling inom psykiatrin att 

det nu finns fler kvinnor i arbetsgruppen vilket upplevdes har lett till ökad reflektion kring 

omvårdnadsarbetet. Ingen av deltagarna upplevde att det finns särskilt utformade rutiner för 

reflektionssamtal men samtliga ansåg att tid för reflektion bör prioriteras i 

omvårdnadsarbetet.   

 

”Hur kan man annars veta, till exempel... jag menar, jag kan ju uppleva...vi 

är ju alla olika, människor upplever en situation på olika sätt. Det är alltid 

bra att höra, att från andra få feedback och det är något man tar med sig till 

nästa gång.” 

 

Alternativ till tvång 

Det beskrevs hur en god vårdallians med patienten underlättade undvikandet av 

tvångsåtgärder. Motion, dagliga samtal och massagestol på avdelningen nämndes som några 

faktorer som kan lugna oroliga patienter och enligt deltagarnas erfarenheter skulle kunna 

förebygga våldssituationer och därmed tvångsåtgärder. 

 

”Sedan har vi promenader, sedan har vi avslappningsband, ett till varje rum 

[….] Ångesten kan lindras om man försöker slappna av.” 

 

Deltagarna beskrev hur den kunskap vårdaren har om en patient fungerar lite som en 

bruksanvisning, ju mer du vet om patienten desto fler situationer kan hanteras. 

Bemötandeformulär nämndes som ett användbart instrument där patienten får beskriva hur 

han eller hon vill bli bemött vid olika känslotillstånd, vilken strategi de anser fungera bäst.  

Det beskrevs hur formuläret kan vara en hjälp till att undvika triggers och på så sätt minska 
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tvångsåtgärderna. 

 

” [….] så kan jag ju tänka mig att man behöver prata om hur man ska kunna 

undvika våld och tvång och sånt där då.. och att ju mer kunskap jag har om 

en patient, desto mindre våld och tvång tror jag att jag kommer använda.” 

 

Deltagarna upplevde att diskutera och reflektera kring händelseförloppet direkt efter utförd 

tvångsåtgärd är bra för att finna alternativa lösningar. Vidare menade deltagarna att 

reflektionstiden inte behöver, och ska inte ta för lång tid eftersom risken är då att det inte sker 

alls då det tar tid från övrigt omvårdnadsarbete. Deltagarna nämnde det Genombrottsprojekt 

klinikerna deltagit i som har lett till medvetandegöra arbetet för mindre tvång och bättre 

omvårdnad.  Deltagarna beskrev hur information till ny och ovan personal är betydelsefull 

eftersom det aldrig på förhand går att förutse hur reaktionen efter en tvångssituation yttrar 

sig, och den mer ovane medarbetaren bör särskilt uppmärksammas efter händelseförloppet i 

samband med reflektionstiden. Deltagarna menade att till exempel gå igenom ett eventuellt 

scenario som kan uppstå kan vara till hjälp för ny personal, det framkom även att rutinerna 

för tvångsåtgärder på klinikerna var otydliga. 

 

Känslomässig avlastning 
Deltagarna beskrev vad reflektion hade för innebörd för dem, gemensamt för deltagarna var 

att reflektionstiden är en värdefull tid som ger möjlighet till känslomässig avlastning och stöd 

från arbetsgruppen. Deltagarnas erfarenheter av reflektionssamtal efter tvångsåtgärder var 

positiva. Samtalen ansågs mycket betydelsefulla, känslomässigt avlastande och beskrevs som 

en positiv erfarenhet. Det beskrevs att om arbetsgruppen ges möjlighet att reflektera över det 

som skett i direkt anslutning till händelsen kan det vara lättare att släppa allt efter 

arbetspassets slut, deltagarna menade att man då slipper fundera på det som hänt efter 

arbetstid vilket annars kan upplevas påfrestande och betungande. Deltagarna beskrev 

reflektionstiden som extra viktig för vårdpersonal eftersom dessa lyder under sekretesslagen 

och därför inte kan prata med någon utomstående efter arbetet om eventuella incidenter som 

skett. Hos deltagarna fanns önskemål om extern handledning, det vill säga handledning ledd 

av utomstående som exempelvis psykolog, helst enskilt och vid en senare tidpunkt, istället 

för eller som komplement till reflektionssamtal i arbetsgruppen. 
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”[…]att inte någon ska behöva gå hem och tycka att det var jättejobbigt och 

må dåligt över det, utan det måste man få ventilera med dom man jobbar 

med, på jobbet, eftersom man har tystnadsplikt och kan inte gå hem och 

prata om det. Då tycker jag reflektionstiden är jätteviktig.” 

 

DISKUSSION 

Utifrån syftet i denna studie sammanställdes resultatet i ett övergripande tema: Att stödja och 

lära av varandra när arbetet blir en känslomässig belastning. Temat baseras på två kategorier: 

Att brottas med etiska problem samt Kritisk granskning av händelsen. Första kategorin, Att 

brottas med etiska problem, speglar deltagarnas upplevelser av att delta i tvångsåtgärder, hur 

dessa situationer kan vara känslomässigt påfrestande och att det ibland upplevs som ett etiskt 

dilemma att skydda patienten och omgivningen samtidigt som det upplevs som övergrepp och 

anses vara det enda alternativet i vissa situationer. I den andra kategorin, Kritisk granskning 

av händelsen, presenteras deltagarnas erfarenheter av reflektionstid, vilka alternativa åtgärder 

som skulle kunna vidtas och hur reflektionstiden ger möjlighet till att lära samt ventilera 

känslor och tankar. Resultatet av vår studie visar att det idag finns rutiner för återkoppling 

med patient efter tvångsåtgärd. Inte lika tydliga rutiner var det gällande reflektion för personal 

efter tvångsåtgärd. Ibland görs det och ibland inte och det skiljer sig åt mellan olika 

avdelningar. Deltagarnas upplevelser av reflektion efter tvångsåtgärd var positiv och ansågs 

lärorikt. Vi tycker att resultatet visar att tydligare rutiner behövs kring reflektion efter en 

tvångsåtgärd vilket skulle kunna leda till förbättringar i omvårdnadsplaneringen kring en 

patient. Vad som inte fungerar för en patient framkommer ofta tydligt då det blir nödvändigt 

med en tvångsåtgärd. För att detta inte ska upprepas krävs reflektion i arbetsgruppen efteråt. 

Då kommer man naturligt in på ämnen som är viktiga för den patient det gäller, det vill säga 

vilket förhållningssätt och bemötande som lämpar sig bäst i den fortsatta vårdplaneringen. 

Vad vi kan se faller detta ibland bort och en ny liknande situation uppstår, vilken annars 

kanske hade kunnat undvikas. 

 

I resultatet framkommer att personal ofta kan agera för snabbt gällande beslut om 

tvångsåtgärder, vilket stärks av en finsk kvalitativ studie där sjuksköterskor beskriver det 

etiska dilemmat i att ta snabba beslut och bedöma sannolikheten i att en aggressiv patient kan 

skada sig själv eller andra. I samma studie framkom att läkare upplever etiska dilemman när 

de över telefon ska besluta om tvångsåtgärd när de inte ens träffat patienten (Kontio, 
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Välimäki, Putkonen, Kuosmanen, Scott & Joffe 2010). Även i en studie av Bigwood och 

Crowe (2008) framkommer att tvångsåtgärder ibland är förhastade och situationen hade 

kunnat lösas på annat sätt. Shives skriver om betydelsen av att vara självmedveten om sina 

styrkor och svagheter. Att vara medveten hjälper oss att märka i vilka situationer vi blir 

stressade och kan därmed förbättra vårt omdöme hur vi bör handla i olika vård situationer 

(2012, s.2). Att medvetandegöra sitt arbete och genom ett aktivt utvecklingsarbete anses 

vården kunna förbättras och därmed tvånget minskas, vilket deltagarna nämnt som 

erfarenheter av tvångsåtgärder och en del av Genombrottsprojektet Bättre vård – mindre 

tvång? (Socialstyrelsen 2013). 

 

Vår erfarenhet är att sjuksköterskor ofta har hög arbetsmoral och behov av att göra gott, att 

rättfärdiga sina handlingar. Det ska finnas en mening i det man utför. I studier av Olofsson 

(2005), Olofsson och Norberg (2001) samt Olofsson et al. (1998) nämner alla personalens 

behov av att göra gott.  I en studie av Marangos-Frost och Wells (2000) beskriver deltagarna 

en känsla av misslyckande när de måste fastspänna en patient samtidigt som det anses vara 

enda alternativet för att skydda sig själv och andra. Detta skydd anses ligga på vårdarens 

ansvar att upprätthålla. Vi har även i vårt resultat pratat om det etiska dilemma som uppstår 

när personal vill skydda och göra gott samtidigt som tvångsåtgärden upplevs som något 

mycket negativt av patienten och som en känslomässig pendel av personalen. I omvårdnaden 

ställs vi ofta inför frågan: varför valde du att göra så? I vissa situationer väljer vi att handla på 

ett sätt och i andra situationer på ett annat sätt. Detta är i hög grad vad etiska dilemman i 

vården handlar om, att lära sig att rättfärdiga sina handlingar genom att hänvisa till teorier 

eller till etiska principer, exempelvis autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke skada-

principen och rättviseprincipen (Sandman & Kjellström 2013, s.367). Genom att reflektera 

tillsammans efter tvångsåtgärd kan personalens upplevelse av att försättas i en situation som 

leder till etiskt dilemma, förbättras. Att få nya infallsvinklar på händelsen kan leda till såväl 

personlig utveckling som utveckling i arbetsgruppen och förhoppningsvis förhindra att 

liknande situationer uppstår. Antonovsky (2003, s.41) menar att om man ser och känner en 

innebörd i livet och det sammanhang man befinner sig i är det lättare att hantera olika 

situationer och finna en mening i dem. 

 

Omvårdnadsarbetet bör präglas av reflektioner över både teori och praktik. Att beskriva och 

utvärdera praktiska erfarenheter exempelvis genom personalmöten och handledning kan leda 

till kompetenshöjning av personalen. En utmaning för vårdpersonalen är att förena teori och 
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praktik i mötet med människor (Rökenes & Hanssen 2011, s.89). Att reflektera ses som ett 

lärotillfälle för många av deltagarna i vår studie, personalen får möjlighet att ta del av 

kollegornas åsikter och vidga sina kunskaper. Diskussionen leder naturligt in på funderingar 

kring vad som kunde ha gjorts annorlunda. I en studie av Kontio et al. (2010) framkommer att 

reflektionssamtal i direkt anslutning till tvångsåtgärd ger personalen möjlighet att utvärdera 

situationen tillsammans och diskutera vad man lärt utav den. 

  

Resultatet visar att behov finns hos psykiatripersonal att reflektera och diskutera både inför 

och efter en tvångsåtgärd, vilket styrks av tidigare studier (Olofsson 2005, Van der Nagel et 

al. 2009, Olofsson et al.1998). I intervjuerna framkom önskemål om extern och enskild 

handledning vid senare tidpunkt istället för i direkt samband med tvångsåtgärd. Extern 

handledning kring olika patienter finns på de båda klinikerna som ingår i studien, men är då 

inte fokuserad på enskilda händelser vilket deltagarna efterfrågar. Killén (2011, s.135) menar 

att den metodorienterade handledningen kan vara nödvändig för vårdpersonal. Där fokuseras 

på olika tillvägagångssätt för att förebygga och lösa problem, vad den handledde rent konkret 

kan göra. Överväganden i olika situationer och professionsetiska dilemman är mycket centrala 

i den här typen av handledning. Cajvert (2013, s.16) menar att handledarens uppgift är att 

skapa ett klimat där kreativitet uppmuntras och att hjälpa den handledde att tydliggöra sina 

föreställningar och frågeställningar inom det område denne arbetar. Deltagarna i vår studie 

beskrev hur händelseförloppet diskuteras under reflektionstiden för att se om något kunde 

gjorts annorlunda, det blir ett tillfälle att lära av varandra och som förhoppningsvis leder till 

förbättringar. Efter svårare situationer som uppstått och lett till en tvångsåtgärd skulle en idé, 

enligt oss, vara att utifrån en reflektionsmodell utforma en mall som kan användas vid 

reflektionstid efter tvångsåtgärd.  

 

I resultatet framkom bland annat att reflektionssamtalet inte behöver ta för mycket tid från det 

övriga arbetet som måste fortgå på avdelningen och det skulle därför kunna underlätta med en 

mall. Blir reflektionstiden för lång finns risken att rutinen inte följs eftersom den då anses ta 

för mycket tid från det övriga arbetet. Reflektionstid efter tvångsåtgärd anser vi viktig för all 

personal som varit involverad och i synnerhet för den mer oerfarna personalen som kanske 

inte alls hunnit reflektera över handlingen i själva skeendet. Schön (1983, s. 55, 276) menar 

att oftast är det den mera erfarne som klarar av ”reflecting in action”, det vill säga att 

reflektera i stunden kring det som sker och därför menar vi att det kan vara extra angeläget att 
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efter en tvångsåtgärd ge den mindre erfarne lite extra uppmärksamhet kring hur denne har 

uppfattat situationen. 

 

I resultatet framkommer en angelägenhet att finna alternativ till tvång. Deltagarna nämner 

motion, sysselsättning, massage och dagliga samtal som kan fungera som alternativ till 

tvångsåtgärder. I en kvalitativ finsk studie där trettio patienter intervjuades om alternativ till 

tvång ansågs det allra viktigaste vara bemötandet och att personalen finns tillgänglig. Att 

kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter, att dokumentera patienternas önskemål och att finna 

bra överenskommelser med patienten ansågs viktigt för att finna alternativ till tvång (Kontio, 

Joffe, Putkonen, Kuosmanen, Hane, Holi & Välimäki 2011). I en studie av Jarrett, Bowers 

och Simpson (2008) framkom att tvångsmedicinering kan, av sjuksköterskor, upplevas som 

det största etiska dilemmat. Patienter som intervjuats kunde ge minst ett exempel på alternativ 

till tvångsmedicinering, medan sjuksköterskorna inte kunde ge något alternativ. 

Sjuksköterskorna menade att alternativen som skulle kunna finnas endast är kortsiktiga 

lösningar. En tydlig kommunikation med den enskilde patienten kan underlätta såväl det 

profylaktiska arbetet mot tvångsåtgärder som efterförloppet av en tvångsåtgärd. Flera av 

deltagarna i vår beskriver vikten av en god vårdallians till patienten, vilket anses underlätta 

arbetet för att minska tvångsåtgärden. Att skapa en god vårdrelation till patienten är viktigt för 

att kunna erbjuda god omvårdnad. Känner patienten tillit till dig som vårdpersonal blir det 

lättare att resonera med patienten och kanske få denne att inse nödvändigheten med 

tvångsvården. Psykiatrisjuksköterskan har ett stort ansvar att bjuda in patienten till en 

vårdande relation och även arbeta för en kultur på avdelningen som möjliggöra denna typ av 

relation (Wiklund Gustin 2010, s.323). I en systematisk översikt gjord i Danmark (Bak, 

Brandt-Christensen, Sestoft & Zoffman 2010) där författarna undersökte vilka metoder som 

ansågs reducera tvångsåtgärder och i synnerhet fastspänning, visade sig kognitiv miljöterapi 

vara högst rankad. I den finns en kontinuerlig dialog mellan omvårdnadspersonal och patient i 

vårdmiljön och patienten ges tid att se andra alternativ istället för ett exempelvis utagerande 

beteende. En patientcentrerad vård, vilket förutsätter en god vårdrelation mellan vårdare och 

patient, minskade fastspänningarna drastiskt. 

 

I en finsk studie av Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi och Välimäki (2004) visades 

skillnad mellan könen i hur besvärande man upplevde etiska dilemman i vården. Av 

deltagarna som upplevde tvång som etiska dilemman var majoriteten kvinnor. Utifrån ett 

genusperspektiv är det viktigt att försöka förstå varför vissa könsskillnader uppstår, framför 

20 
 



allt om det leder till en ojämlik vård. I en kunskapsöversikt utgiven av SKL (2007, s.106) 

påpekas att olikbehandling ofta sker oavsiktligt, omedvetet och just därför är det viktig att 

medvetandegöra och reflektera över. Vår hypotes är att det bidrar till ett bredare perspektiv i 

omvårdnadsplaneringen kring en patient om det finns en balans mellan genus, profession och 

arbetslivserfarenhet i personalgruppen. Därför förespråkar vi en blandad arbetsgrupp för att ge 

patienterna större möjlighet att finna identifikationsobjekt i arbetsgruppen. Könsskillnader 

framkommer i olika studier. I en svensk kvantitativ studie (Ewalds-Kvist, Algotsson, 

Bergström & Lützén 2012) där psykiatrisjuksköterskor skulle skatta sig själva gällande sin 

kompetens, framkom könsskillnader i en fråga om hur man hanterar hot, våld och risk för 

skada i sitt arbete. Män ansåg sig kunna hantera våldssituationer och konflikter i större 

utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna var mer benägna än männen att bjuda in patientens 

anhöriga till utbildning och information. 

 

Metoddiskussion 

Frågorna kring reflektion skulle eventuellt ha kunnat förtydligats och att författarna haft fler 

uppföljande frågor kring vad reflektion innebar för deltagaren. Även om deltagare gav 

likartade svar hade båda författarna känslan av att frågan kring reflektionstid kunde upplevas 

lite otydligt av respondenterna. Intervjuguiden hade under studien kunnat bearbetas och 

alternativt lagt till ytterligare en följdfråga för att förtydliga frågan gällande reflektionstid. 

Enligt Graneheim och Lundman (2012, s.159-172) är det viktigt att använda begreppen 

giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet för att stärka studiens trovärdighet. Målet var att få 

tio deltagare till studien vilket hade ytterligare material. Författarna hade dock svårt att 

rekrytera önskat antal deltagare till studien och valde att nöja sig åtta deltagare när tidsplanen 

för intervjuerna uppnåtts. Vi anser ändå att det resultat som framkommit är giltigt och 

överförbart till andra verksamheter. Författarna har diskuterat huruvida intervjuerna påverkats 

av att endast en författare deltagit vid några och att båda närvarat vid de övriga intervjuerna. 

Ingen av deltagarna har uttryckt önskan om en eller två författares närvaro under intervjun. 

Under de intervjuer där båda författarna deltagit har den ene ställt frågor och den andre hållit 

sig på avstånd, observerat och fört anteckningar. Vi tror inte att resultatet hade påverkats om 

båda författarna deltagit under samtliga intervjuer eller ej. Styrkor i vår forskning är att vi har 

en förförståelse för personalens upplevelser av tvångsåtgärder då båda författarna har 

erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård. Detta kan även vara en svaghet då det finns 
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en risk att vi omedvetet låtit vår förförståelse och våra sanningar påverka våra tolkningar av 

resultatet då vi trots allt arbetar inom samma verksamhet som deltagarna. 

 

BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD 

Att som vårdpersonal delta vid tvångsåtgärder har i olika studier beskrivits som påfrestande, 

betungande och obehagligt. Detta framkommer även i denna studie där deltagarna berättat om 

positiva erfarenheter av att reflektera i grupp och uttryckt behov av stöd, både före och efter 

olika tvångsåtgärder. Resultatet visar att tydliga rutiner behövs för reflektion i personal-

gruppen efter tvångsåtgärd, men ytterligare forskning på området är nödvändig. Tydligare 

rutiner skulle kunna leda till förbättringar i omvårdnadsplaneringen kring varje patient. Det 

finns få studier med inriktning på reflektion i den psykiatriska vården, vår ambition var att 

bidra till ytterligare forskning i ämnet även om vi båda är väl medvetna om att mer djup-

gående forskning i ämnet krävs. Precis som det finns tydliga rutiner för återkoppling med 

patient efter tvångsåtgärd anser vi att en reflektionsmodell skulle kunna utformas för 

personalen, vilket kan fungera som ett diskussionsunderlag vid behov. Detta tror vi skulle 

kunna underlätta för vårdpersonal vid reflektionstid efter såväl tvångsåtgärder som andra 

situationer där personalen reflekterar tillsammans i grupp. Vi drar slutsatsen utifrån resultatet i 

denna studie att behov finns av en reflektionsmodell, ytterligare forskning skulle kunna leda 

till utveckling av en sådan modell.  
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UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för omvårdnad 
 

 
 

                                                     Bilaga 1 

 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
 
Flertalet studier visar att vårdpersonal inom psykiatrin kan uppleva tvångsåtgärder som påfrestande och 
betungande.  Med denna forskningsstudie vill vi veta mer kring psykiatripersonals erfarenheter av tvångsåtgärder 
samt reflektionstid i samband med dessa.  
Studien kommer utföras på rättspsykiatriska kliniken och på allmänpsykiatriska kliniken i Sundsvall.  
 
Vad händer om jag vill delta? 
 
Du kommer att intervjuas under cirka 30-60 minuter. Intervjun leds av en eller två sjuksköterskor och kommer 
att spelas in på band. Intervjun äger rum på din egen arbetsplats, men om du har önskemål om att den hålls 
någon annanstans går detta att ordna. Du kommer att få frågor som ”Vill du berätta om dina erfarenheter av 
tvångsåtgärder” och ”Hur hanterar ni situationen efteråt”.  
Den kunskap vi får genom studien kan förhoppningsvis leda till förbättrade rutiner för reflektionssamtal efter 
tvångsåtgärd.  
 
Hur hanteras data? 
 
Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. Man kommer 
inte att kunna identifiera vilken deltagare som sagt vad. 
 
Frivillighet 
 
Du bestämmer själv om du vill delta. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering.  
Vill du delta, eller har frågor om studien, meddelar du någon av oss.  
 
 
 
Ansvariga för studien 
 
 
 
Anna Sjölund                                 Therese Uhlin                                   Ulla Hällgren Graneheim 
Leg. sjuksköterska                         Leg. sjuksköterska                            Universitetslektor, handledare 
anna.sjolund@lvn.se                      therese.ulin@lvn.se                          Inst. för omvårdnad 
                                                                                                                 Umeå universitet, 
                                                                                                                 901 87 Umeå 
                                                                                                                 ulla.hallgren.graneheim@umu.se 
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Institutionen för omvårdnad 
 

 
 

                                                      Bilaga 2 

 
Informerat samtycke 
för studien ”Vårdpersonals erfarenheter av tvångsåtgärder och reflektionstid i samband 
med dessa.” 
 
 
Jag har läst dokumentet med information om studien och alla mina frågor rörande deltagandet 
i denna forskningsstudie har blivit besvarade.  
 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. 
 
Jag kommer att få en kopia på denna samtyckesblankett sedan den daterats och skrivits under. 
 
Genom att skriva under denna blankett avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 
har som deltagare i en forskningsstudie. 
 
 
 
Jag samtycker till att delta i denna studie. 
 
 
 
 
……………………………………… 
Datum 
 
 
…………………………………….                              …………………………………….. 
Deltagarens namn                                                          Namn på den som tar emot samtycket 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                              ……………………………………... 
Namnteckning                                                                Namnteckning 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjuguide 
              

Vårdpersonals erfarenheter av tvångsåtgärder och reflektionstid i samband med dessa 
 
 
 

1) Skulle du vilja berätta om dina erfarenheter av tvångsåtgärder? 

Kan du berätta om en situation? Hur var det? 

       

2) Hur hanterar personalen detta efteråt?  

 

3) Vad är reflektionstid för dig? 

 

4) Hur ser du på det här med reflektion? 

 

5) Vill du berätta om dina erfarenheter av reflektionssamtal efter 

tvångsåtgärd? 

 

6) Vad har ni för rutiner efter tvångsåtgärd? 
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                                                      Bilaga 4 

 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Brev till verksamhetschef 
 
 
Flertalet studier visar att vårdpersonal inom psykiatrisk vård kan uppleva tvångsåtgärder som 
påfrestande och betungande. Med denna forskningsstudie vill vi undersöka vårdpersonals erfarenheter 
av tvångsåtgärder samt reflektionstid i samband med dessa. Studien kommer att utföras vid 
rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska klinikerna i Sundsvall. 
 
 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av tvångsåtgärder samt reflektionstid i 
samband med tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska vården. 
 
 
Vi önskar besöka vårdavdelningarna vid rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska klinikerna för att 
informera personalen om forskningsprojektet samt söka deltagare. Deltagarna väljs ut genom 
bekvämlighetsurval vilket innebär att forskarna väljer ut deltagare genom att tillfråga de personer som 
finns till hands. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Då studien är 
av kvalitativ design avser vi intervjua vårdpersonalen för att därefter analysera och sammanställa 
resultatet. Vi avser att spela in intervjuerna och kommer att behandla materialet konfidentiellt. Inspelat 
material och utskrifter kodas, materialet presenteras så att ingen individ skall kunna identifieras.  
 
 
Den kunskap vi får genom studien kan förhoppningsvis leda till förbättrade rutiner för 
reflektionssamtal efter tvångsåtgärd.  
 
 
Ansvariga för studien 

 
Anna Sjölund                                 Therese Uhlin                                Ulla Hällgren Graneheim 
Leg. sjuksköterska                         Leg. sjuksköterska                         Universitetslektor, handledare 
anna.sjolund@lvn.se                      therese.ulin@lvn.se                       ulla.hallgren.graneheim@umu.se 
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