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Patienters upplevelser av att vårdas på 
låst avdelning och avskiljas från andra. 
 
Bakgrund: Empirisk forskning visar vad personalen upplevde av att vårda på en 
låst avdelning eller avskilja en patient från andra. Forskningen visar att personalen 
upplevde dåligt samvete, stress, ökad kontroll samt att det blev en mer säker vård för 
patienterna.  
 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på en låst avdelning och av 
att vara avskild på en psykiatrisk heldygnsavdelning.  
 

Metod: Nio artiklar av medel eller hög kvalitet inkluderades i studien. Resultaten 
från artiklarna är bearbetade med inspiration av kvalitativ innehållsanalys.  
 

Resultat: Patienternas upplevelser delades in kategorierna; hanterbarhet, 
upplevelsen av att vara fängslad och makthantering. Upplevelserna presenterades i 
subkategorierna; finna insikt och skapa förståelse, uppleva trygghet, behålla 
kontrollen över sig själv, bli exkluderad från världen utanför, vara ensam, 
frihetsönskan, mista sin autonomi, upplevelsen av att vara maktlös samt 
patienternas upplevelser av personalens makt.  
 

Konklusion: Patienterna upplevde sig vara frihetsberövade, kränkta och 
ignorerade men även mer säkra och trygga av att vårdas på en låst avdelning och av 
att vara avskild. Resultatet visar att ett gott bemötande och god kommunikation kan 
öka förståelsen hos patienten. Det kan även minska upplevelsen av att vara” i 
fängelse” och att avskiljning kan undvikas.  
 
Nyckelord: avskiljning, låst avdelning, psykiatri, tvångsvård, upplevelser.  
 



 

Patients experiences of being cared for at 
a locked ward and secluded from others.  
 
Background: Empirical research shows the staff’s experiences of care at a locked 
ward or to seclude patients from others. The research shows that the staff 
experienced bad conscience, stress, more control but also that there was a more 
secure care for patients.  
 
Purpose: To describe patients’ experiences of being cared for on a locked ward and 
being secluded from others at a psychiatric ward.  
 
Method: Nine studies of medium or high quality were included. The analysis of the 
articles results was inspired by qualitative content analysis.  
 
Results: Patients experiences were divided in categories; managing confinement, 
experience of being imprisoned, how to manage power. The experiences presented in 
the subcategories; find insight and understanding, be secure, maintain self control, 
be excluded from the outside world, be lonley, a wish of freedom, lose their 
autonomy, to be powerless and patients' experiences of the staff's power.  
 

Conclusion: Patients experienced feelings of being bereft of their freedom, 
offended, ignored but also safety and security when they were cared for in a 
psychiatric ward or were secluded. The result shows that a good attitude and good 
communication can increase the understanding of the patient. It can also reduce the 
feeling of being imprisoned and to avoid seclusion.  
 
Keywords: experiences, involuntary, locked ward, psychiatry, seclusion. 
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Bakgrund 

Den psykiatriska vården genom tiderna 

Den psykiatriska vården har genom historien gått igenom flera stora förändringar. 
Alltifrån dåtidens isolerade mentalsjukhus till dagens integrerade heldygnsvård. 
Mentalsjukhusens syfte var att förvara den sjuke och skydda samhället från personer 
med psykisk ohälsa (Johansson 2006, 156; Ottosson & Ottosson, 2007, 23). 1752 
öppnades det första sjukhuset för de kroppsligt sjuka. Detta innebar att 
mentalsjukhusen endast skulle ta hand om personer med sinnessjukdom och de 
människor med sådan smittsam eller obotlig sjukdom att de inte kunde vistas ute i 
samhället (Qvarsell, 1982). Under 1960-talet blev den psykiatriska vården integrerad 
med den somatiska sjukvården. Nuvarande psykiatrireformen kom 1995 och innebar 
att ingen människa skulle behöva bo på ett sjukhus (Johansson 2006, 157). 
Prioriteringarna skulle ligga på de psykiskt funktionsnedsatta ute i samhället och 
skulle bidra till delaktighet i samhället (Socialstyrelsen, 1999).  
 

Idag erbjuds psykiatrisk vård både som öppenvård och heldygnsvård. Vården för 
frivilligt inlagda patienter regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lagen 
handlar om att förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Målet är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). Vården för patienter 
som är ofrivilligt inlagda regleras av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), samt Lag 
om rättspsykiatriskvård (LRV). För att vårdas enligt LPT ska patienten lida av en 
allvarlig psykisk störning samt uppfylla kravet att vården inte kan ges på annat sätt 
än med kvalificerad psykiatrisk heldygnsvård samt att patienten motsätter sig vård 
(SFS 1991:1128). Patienter som vårdas enligt LRV har begått ett brott, men på grund 
av allvarlig psykiatrisk störning kan denne inte bli dömd till fängelse (SFS 1991:1129).  
 

I socialstyrelsens statistikdatabas för psykiatrisk tvångsvård visade att under år 2014 
vårdades 11731 personer i Sverige inom sluten LPT. Av dessa var 5825 personer 
kvinnor och 5918 personer män i åldrarna 18-75+. Den största åldersgruppen för 
båda könen var 25-34 år. De vanligaste diagnoserna var schizofreni, schizotypa 
störningar och vanföreställningssyndrom och utgjorde 2069 män och 1994 kvinnor. 



 2 

690 patienter, 343 kvinnor och 347 män, inom sluten LPT fick erfara avskiljning och 
den vanligaste  
åldersgruppen var 25-34 år. Det var 1589 som vårdades inom sluten LRV 2014, 274 
kvinnor och 1315 män. Inom LRV var det 330 patienter som fått erfara avskiljning, 
var av 49 kvinnor och 281 män. Den vanligaste åldern låg mellan 25-34 år 
(Socialstyrelsen, 2014). 

Den psykiatriska vårdmiljön och omvårdnaden 

Vi människor lever i relationer och i och med det har vi också ansvar för varandra. 
När en människa blir sjuk och förlorar förmågan att ta logiska beslut måste någon 
annan gå in i dennes ställe och tvinga personen till vård, detta beskriver grunden till 
tvångsvården. Den psykiatriska tvångsvården innebär begränsningar och förlust av 
frihet för patienten (Arlebrink 2014, 476). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
har i uppgift att förbereda patienten för att kunna hantera sitt liv under 
sjukdomsperioden med hjälp av empati och kunskap (Fridell 1998, 330). Den 
psykiatriska tvångsvården ska hjälpa patienten, trots begränsningar, att kunna gå 
därifrån med stärkt autonomi (Arlebrink 2014, 477). Enligt Fridell (1998, 343-344) 
är vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten en hörnsten inom den 
psykiatriska omvårdnaden. I en annan studie framkommer också att sjuksköterskor 
på psykiatriska heldygnsavdelningar ser kommunikation som deras viktigaste uppgift 
(Graneheim el al., 2014). Vidare menar Fridell (1998, 344) om sjuksköterskan ska 
lyckas bygga en god relation med patienten behövs en god vårdmiljö. I en studie av 
Lilja och Hellzén (2008) där syftet var att öka förståelsen av inneliggande patienters 
upplevelse av den psykiatriska vården beskrevs vårdmiljön som kall, full av ensamhet 
med tråkig inredning och bristande intimitet. Fridells studie (1998, 331) visade på att 
om vårdmiljön var så lättolkad och vanlig som möjligt underlättades patientens 
återhämtning mot en mer verklighetstrogen livssyn. I en studie av Lindgren et al. 
(2015) framkom att det som kännetecknade miljön på en psykiatrisk vårdavdelning 
var att den var väldigt stökig och livlig, exempelvis ringklockor och telefoner som 
störde både dagtid och avbröt sömnen nattetid. Detta gjorde att vården varken 
lugnande eller bidrog till återhämtning för patienterna (Lindgren et al., 2015).  
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I en studie av Salzmann-Erikson et al. (2011) om kulturell medvetenhet inom 
omvårdnaden, rapporterades att övervakning är en stor del av omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna fick genom övervakning information om patientens mående vilket 
var betydelsefullt för att kunna bedöma och förutspå förändringar i patientens 
psykiska hälsa. Övervakning kunde ske genom att lyssna eller samtala med patienten, 
eller genom att personal höll sig i närheten samt genom att observera patienten. 
Hedelin och Strandmark (2001) poängterade i sin studie om betydelsen av psykisk 
hälsa hos äldre kvinnor att det var viktigt för patienterna att bli lyssnade på, 
respekterade och bekräftade. Lilja och Hellzén (2008) uttrycker också att 
patienternas största önskan var att ha någon att lita på och som de kunde prata med, 
men de upplevde att psykiatrikerna ofta hellre gav dem mediciner än att samtala. 
Studien av Hedelin och Strandmark (2001) visade att det var särskilt viktigt att bli 
bekräftad av personalen för att återfå självförtroendet och tilliten inför framtiden. 

Låsta avdelningar 

Psykiatriska vårdavdelningar är ofta låsta (Bowers et al., 2010). Haglund et al. (2007) 
undersökte hur många psykiatriska avdelningar som var låsta och varför. Det var 193 
psykiatriska avdelningar som deltog i studien. Resultatet visade på att 19 % av de 193 
avdelningar som deltog var låsta, även om de inte hade några patienter som vårdades 
enligt LPT (Haglund et al., 2007). Andra orsaker till att dörrarna hölls låsta kunde 
vara personalens arbetsmiljö och upplevelser av att ha bättre kontroll, brist på 
personal (Bowers et al., 2010), säkerhetsåtgärd gentemot andra, lagstiftning samt att 
det förhindrade ovälkomna besökare (Haglund et al., 2007). 
 

Haglund et al. (2006) undersökte hur personalen upplevde både fördelar och 
nackdelar med att arbeta på en låst avdelning. Fördelarna handlade om mer kontroll 
över patienterna och att kunna ge patienterna en bättre och mer effektiv vård. Därtill 
att skydda patienter och personal från världen utanför samt en ökad säkerhet. 
Nackdelarna handlade om att det skapade extra arbete för personalen och 
personalens makt över patienterna blev tydligare då patienterna tvingades anpassa 
sig till andra patienters behov samt att det skapade en icke-vårdande miljö. 
Personalen upplevde även att de blev känslomässigt påverkade, att de hade dubbla 
jobbroller och att de kände sig inlåsta. Bowers et al. (2010) nämner i sin kvantitativa 
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studie om patienters, personalens och anhörigas acceptans till den låsta dörren och 
att den låsta dörren medförde att personalen kände sig mindre nervösa och mer 
lugna.  

Avskiljning  

Avskiljning är en tvångsåtgärd som sker på låst avdelning under LPT när en patient 
riskerar att skada sig själv eller andra eller försvårar vården på grund av exempelvis 
aggressivt eller störande beteende. Avskiljning innebär att patienten hålls inlåst på 
sitt eget patientrum eller i ett speciellt isoleringsrum (Prop. 1990/91:58). För att det 
ska räknas som avskiljning ska inlåsningen av patienten initieras från hälso-och 
sjukvårdens sida, det räknas inte som avskiljning om patienten själv låser dörren. 
Patienten ska även vara själv i rummet och inte ha möjlighet att lämna rummet. Att 
avskilja en patient från andra patienter ska bara ske i undantagsfall i ett skyddande 
syfte och aldrig som bestraffning (SOSFS 2008:18).  
 

Mérineau-Côté och Morins (2014) forskning om hur vårdtagare med intellektuell 

funktionsnedsättning och personal uppfattar användningen av restriktiva åtgärder, 
visar att tvångsåtgärden avskiljning inte bara påverkar vårdtagaren utan även 
personalen. Personalen som intervjuades uppgav att de trodde att vårdtagaren visste 
varför avskiljning användes mot dem. Personalen uppfattade även att vårdtagaren 
trodde att avskiljning var en form av straff eller skyddsåtgärd. Detta medförde att 
personalen kände sig stressade, hade dåligt samvete och var ledsna. Motsägelsefullt 
nog rapporterade också personalen en känsla av lugn och av att må bra.  
 

I studier från Nya Zeeland, Finland och Australien framkom att män oftare än 
kvinnor blev avskilda (El-Badri & Mellsop, 2002; Happell & Koehn, 2010; Kaltiala-
Heino et al., 2003). Happell och Koehn (2010) undersökte demografiska skillnader 
mellan dem som utsatts för avskiljning eller dem som inte hade det. Den studien 
visade att yngre patienter oftare blev avskilda än äldre patienter. En annan studie 
visade att ett hotfullt våldsamt beteende var den främsta anledningen till att män 
blev avskilda medan den främsta anledningen till att kvinnor blev avskilda var ett 
våldsamt beteende och agitation/desorientering (Kaltiala-Heino et al., 2003). 
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Sammantaget visade en litteraturgenomgång av aktuell forskning att det främst fanns 
studier kring personalens upplevelser av att vårda patienter på en låst avdelning samt 
utföra avskiljning inom psykiatrisk heldygnsvård. Målet med den här studien är att 
öka förståelsen för patienters upplevelser av att vårdas på en låst avdelning samt att 
avskiljas från andra patienter.  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på en låst 
avdelning och att vara avskild från andra på en psykiatrisk heldygnsavdelning.  

Metod 

Sökmetoder 

Enligt Rosén (2012, 436) ska man välja databaser som innehåller forskning inom 
relevanta ämnesområden. Valet av databaser i denna litteraturstudie föll därmed på 
CINAHL, PubMed och PsychINFO som innehåller forskning inom ämnesområdena 
medicin, omvårdnad, beteendevetenskap och psykologi.  
 

Sökorden som användes var: seclusion, psychiatric, psychiatry, ward, wards, door, 
doors, lock, locked, nursing, patients experience, qualitative, involuntary och patients 
perspective. Genom att noggrant välja ut och kombinera sökorden begränsas antalet 
irrelevanta artiklar i en litteratursökning (Karlsson 2012, 108-109). Avgränsningar 
som gjordes var; English, peer reviewed samt att de booleska operatorerna AND och 
OR användes vid varje sökning. Enligt Karlsson (2012, 106-107) har AND funktionen 
att avgränsa och specificera sökningen. När AND kombineras måste båda orden 
finnas i sökresultatet. Sökningen expanderar och känsligheten ökar vid användning 
av termen OR. OR gör att endast ett av orden behöver finnas i sökresultatet. Även 
trunkering användes i form av *. Detta innebär att sökresultatet kan innehålla alla 
ord som har samma rot, vilket betyder att sökningen blir bredare (Karlsson 2012, 
106-107). Se bilaga 1 för kombinationer av sökord. 
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Urval  

En kvalitativ forskningsdesign skapar förståelse och insikt av ett visst fenomen eller 
område (Henricson & Billhult 2012, 132). Då litteraturstudiens syfte var att förstå 
upplevelsen av ett fenomen begränsades urvalet till kvalitativa artiklar. I den här 
litteraturstudien användes inklusionskriterierna: äldre än 18 år, vårdats på en låst 
psykiatrisk heldygnsavdelning och/eller vårdats i ett avskiljningsrum, samt artiklar 
på engelska och svenska. Artiklarna skulle efter kvalitetsgranskningen vara av mellan 
eller hög kvalitet.  
 

Databassökningen resulterade i 484 studier. Efter genomläsning av dessa studiers 
titlar identifierades 88 artiklar ut som intressanta. De artiklar vars abstrakt svarade 
mot syftet och frågeställningen lästes i sin helhet. I en del av artiklarna fanns det flera 
olika upplevelser av fenomenet, inte bara patienternas utan även personal och 
besökares. Av dessa artiklar inkluderades de där det tydligt kunde urskiljas vem som 
upplevde vad. Under artikelsökningen fann vi ytterligare två artiklar via 
referenslistor från andra studier. Dessa artiklar söktes upp manuellt. Det var 10 
artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen 
genomfördes med stöd av SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskningsdesign 
(SBU, 2014), se bilaga 2. Nio artiklar som klarade kvalitetsgranskningen och höll 
mellan och hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. I bilaga 3 visas en översikt 
över de studier som ingår samt kvalitetsgranskningen. Urvalsprocessen i sin helhet 
redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Överblick över hur urvalsprocessen av artiklarna har gått till.  

Analys 

Första steget i analysen var att läsa resultaten i de utvalda artiklarna flera gånger för 
att få en fördjupad förståelse av innehållet. Upplevelser som var relevanta 
markerades, därefter diskuterades innehållet. Dessa upplevelser togs ut som 
meningar, meningsenheter och citat som sedan bröts ner till koder. Enligt Willman 
och Stoltz (2012, 464) kan man använda sig av en minneskarta för att få en översikt 
av alla upplevelser vid kategoriseringen. Detta användes i denna litteraturstudie och 
koder kategoriserades sedan i olika grupper.  
 

Innehållet i dessa grupper formulerade sex subkategorier vilka sedan sorterades 
utifrån likheter och skillnader och därefter formulerades tre kategorier (se tabell 2). 
För att få en överblick över i vilka artiklar som kategorierna fanns representerade 
skapades en tabell, se tabell 1.  
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 Tabell 1 En översikt över respektive kategoris förankring i inkluderade studier.  
Referens Hanterbarhet Upplevelsen av 

att vara fängslad 

Makthantering 

Ezeobele, Malecha, Mock,                             

Machey-Godine & Hughes 2014, USA 
√ √ √ 

Haglund & von Essen 2005,                      

Sverige 
√ √ √ 

Holmes, Murray & Knack 2015,                     

Kanada 
√ √ √ 

Hoekstra, Lendemeijer & Jansen                   

2004, Holland 
√ √ √ 

Johansson & Lundman 2002,                        

Sverige 
√ √  

Johansson, Skärsäter & Danielson                 

2009, Sverige 
√ √ √ 

Meehan, Vermeer & Windsor 2000,  

Australien 
√ √ √ 

Muir-Cochrane, van der Merwe, 

Nijman, Haglund, Simpson & Bowers 

2012, Australien 

 √ √ 

Shattell, Andes & Thomas 2008,                   

USA 
 √ √ 

 

Forskningsetik 

All forskning ska grundas på ett etiskt förhållningssätt som byggs på fyra centrala 
principer, dessa är även grundstenarna i Helsingforsdeklarationen. De fyra 
principerna är; autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada-principen och 
rättviseprincipen. Dessa innebär kortfattat att respekt för individens 
självbestämmande ska genomsyra forskningen och att alla ska behandlas på lika 
villkor. Det innebär också att allt är frivilligt och utan att behöva lägga fram en 
förklaring ska personen kunna lämna studien (Kristensson 2014, 52-53). Enligt 
Forsberg och Wengström (2015, 59) är det viktigt att ett etiskt övervägande finns 
med vid urvalet av artiklar. I denna litteraturstudie har endast artiklar som har fått 
tillstånd från en oberoende etisk kommitté eller där etiska övervägande omsorgsfullt 
har genomförts och tydligt redovisats använts.  
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Resultat 

Denna studies syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på en låst 
avdelning och att vara avskild från andra på en psykiatrisk heldygnsavdelning. 
Artiklarna härstammar från Australien, USA, Nederländerna, Sverige och Kanada. 
Det var totalt 112 patienter i åldrarna 18-87 år och med en jämn könsfördelning. 
Analysen resulterade i tre kategorier; hanterbarhet, upplevelsen av att vara 
fängslad och makthantering samt nio subkategorier, uppleva förståelse, uppleva 
trygghet, behålla kontrollen över sig själv, upplevelsen av att bli exkluderad från 
världen utanför, upplevelsen av att vara ensam, upplevelsen av att ha en 
frihetsönskan, mista sin autonomi, upplevelsen av att vara maktlös samt 
patienternas upplevelser av personalens makt. För en översikt av kategorierna och 
subkategorierna, se tabell 2.  

 
Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier som framkom i analysen. 

Kategori Subkategori 

 

Hanterbarhet 

Finna insikt och skapa förståelse 

Uppleva trygghet 

Behålla kontrollen över sig själv 

 

Upplevelsen av att 

vara fängslad 

Upplevelsen av att bli exkluderad från världen utanför 

Upplevelsen av att vara ensam 

Upplevelsen av att ha en frihetsönskan 

Mista sin autonomi 

Makthantering Patienternas upplevelser av personalens makt 

Upplevelsen av att vara maktlös 
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Hanterbarhet 

I resultatet framkom att när en person led av psykisk ohälsa kunde världen ses som 
en farlig plats. Det upplevdes som en trygghet att bli vårdad på en låst avdelning, 
skyddad från sig själv och omgivningen. Att bli vårdad under övervakning, på en låst 
avdelning eller under tvångsåtgärden avskiljning, gjorde att många kände sig 
skyddade. Det fanns en trygghet för patienterna och det gjorde det möjligt för dem 
att återta kontrollen över sig själv.  

Finna insikt och skapa förståelse 

Resultatet visade att vissa patienter var så dåliga i sin sjukdom att de inte hade insikt 
över varför de behövde få vård. När patienterna senare blev bättre i sin sjukdom 
kunde de förstå varför de behövde vara på en låst avdelning (Johansson & Lundman., 
2002). Resultatet visade också att det var av betydelse att patienten hade en 
förståelse för varför tvångsåtgärden avskiljning användes. Detta för att patienten 
skulle kunna betrakta avskiljning som en positiv upplevelse. Det var även av 
betydelse att patienten förstod att avskiljning endast var till för att hjälpa (Holmes et 
al., 2015). Om patienten hade en insikt i sin sjukdom behövde inte vården inom LPT 
upplevas som ett tvång (Johansson & Lundman., 2002). 
 

Det framkom också att en förståelse för systemet var viktigt för att enklare kunna 
acceptera den låsta entrédörren på avdelningen. Även patienter som vårdades 
frivilligt hade förståelse för att den låsta dörren behövdes för att vårda de andra 
patienterna (Haglund & Von Essen., 2005).  

Uppleva trygghet  

I resultatet framkom det att vara på en låst avdelning kunde upplevas som ett hem, 
dit man kunde vända sig när livet hemma med familj och vänner blev för jobbigt. 
Patientens rum eller det delade rummet kunde ge patienten tillräckligt med privat 
utrymme för att patienten skulle känna sig trygg och glad (Johansson et al., 2009). 
Patienter upplevde att den låsta dörren gav dem en trygghetskänsla (Haglund & Von 
Essen., 2005; Johansson & Lundman., 2002). De upplevde att de skyddades från att 
skada sig själv eller andra (Johansson & Lundman., 2002). 
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Vidare visade resultatet på att patienter hade goda upplevelser av att tvångsvårdas 
avskilt. De var främst vid de tillfällen när avskiljning gjorde att patienterna upplevde 
sig trygga eller gav dem en möjlighet till att varva ner eller helt enkelt bara sova 
(Holmes et al., 2015). Patienterna upplevde sig också trygga och beskyddade under 
avskiljning då de visste att personal kontinuerlig bevakade dem från utsidan av 
rummet (Ezeobele et al., 2014).  
 

 I resultatet framkom att patienterna värderade den mänskliga kontakten högt när de 
var avskilda från de andra patienterna på avdelningen. En patient berättade hur hen 
var på väg att skrika rakt ut men när sjuksköterskan började stryka håret så lugnade 
hen sig. Detta var en liten gest men den var djupt rörande, något som patienten, även 
12 år efter att det hade hänt mindes väl (Hoekstra et al., 2004). 

Behålla kontrollen över sig själv 

I resultatet framkom det att genom att få tid att lugna ner sig i ett avskilt rum från 
alla andra var något de såg som en positiv säkerhetsåtgärd, både för sig själv och alla 
runt omkring sig (Holmes et al., 2015; Meehan et al., 2000). Resultatet visade på att 
patienterna använde sig av olika strategier för att känna att de inte förlorade 
kontrollen över sig själv och inte behövde oroa sig. En av strategierna var att prata 
med sig själv eller sjunga sånger bara för att få höra ljud, andra vandrade runt i 
rummet och försökte roa sig själva (Meehan et al., 2000). Var femte patient upplevde 
att avskiljning gav dem mer egentid där de bland annat kunde meditera och be. 
Patienter beskrev att de uppskattade avskiljning då de i en trygg miljö kunde återta 
kontroll över sig själva och sina handlingar (Ezeobele et al., 2014). I resultatet 
framkom det att genom att få tid att lugna ner sig i ett avskilt rum från alla andra var 
något de såg som en positiv säkerhetsåtgärd, både för sig själv och alla runt omkring 
sig (Holmes et al., 2015; Meehan et al., 2000).  

Upplevelsen av att vara fängslad 

I resultatet framkom det att erfarenheter av att vårdas på en avdelning med låst 
entrédörr eller att tiden under tvångsåtgärden avskiljning kunde väcka många olika 
upplevelser hos patienten. Förlorat hopp och att mista tilliten till andra var något 
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som många patienter upplevde. Alla hade sin egen strategi för att hålla kvar vid sig 
själva när de var ensamma utan något att göra.  

Upplevelsen av att bli exkluderad från världen utanför 

Resultatet visade på att den öppna dörren symboliserade den vanliga vardagen 
utanför avdelningen medan den låsta entrédörren stod för utanförskap (Muir-
Cochrane et al., 2012). I resultatet framkom det att den låsta entrédörren 
symboliserade både positiva och negativa upplevelser hos patienterna inom den 
psykiatriska vården (Johansson et al., 2009). Den låsta dörren på en avdelning 
skapade en upplevelse av misstro till personalen. Patienterna upplevde att 
anledningen till att entrédörren var låst var så att personalen kunde behandla 
patienterna illa i hemlighet. Patienterna litade inte heller på världen utanför den 
låsta dörren på avdelningen utan kände sig sårbara, ibland paranoida och lite hotade 
av människorna utanför (Muir-Cochrane et al., 2012). Den låsta entrédörren gjorde 
att patienterna undvek att gå ut på avdelningen, det var enklare att bli passiv och 
bara ligga på sängen inne på salen. Patienterna upplevde att den låsta dörren 
påverkade deras självförtroende i det långa loppet. Patienterna upplevde även att 
deras självständighet gick förlorad vilket kunde bidra till att en del patienter 
upplevde nedstämdhet, frustration, aggressivitet, nervositet, rädsla, panik och kände 
sig illa till mods. Även suicidtankar kunde förekomma (Haglund & Von Essen, 2005). 
Patienterna upplevde att den låsta dörren på en avdelning skapade stress eftersom de 
upplevde en påtvingad närhet av andra patienter (Johansson et al., 2009). 
 

Resultatet visade också på att den låsta dörren skapade en upplevelse av säkerhet då 
dörren skyddade patienterna från världen utanför. Patienterna upplevde att den låsta 
entrédörren gav personalen mer kontroll över patienterna vilket resulterade i en 
lugn, effektiv och säker vårdmiljö. Patienterna upplevde att den låsta dörren gav en 
känsla av lugn till deras anhöriga som kunde slappna av, i och med att de visste att 
någon tog hand om dem (Haglund & Von Essen., 2005). I resultatet framkom det att 
frivilligt inlagda och tvångsinlagda patienter upplevde sig vara begränsade i relation 
till den låsta entrédörren. Begränsningen framkallade upplevelser som frustration, 
irritation och ett argsint temperament bland patienterna (Muir-Cochrane et al., 
2012). Utöver upplevelsen av att vara begränsad upplevde patienterna sig ofria, 
osäkra och övervakade (Johansson et al., 2009). En del patienter upplevde att deras 
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återhämtningsprocess och mötet med vardagen utanför hade gått smidigare om 
entrédörren istället hade varit öppen (Muir-Cochrane et al., 2012). 

Upplevelsen av att vara ensam 

I resultatet framkom det att patienterna som erfor tvångsåtgärden avskiljning 
upplevde att vara avskild från andra människor medförde känslor av ensamhet och 
övergivenhet (Ezeobele et al., 2014; Hoekstra et al., 2004). Patienter upplevde också 
maktlöshet och hopplöshet under avskiljning men det kunde även slita upp gamla 
minnen och känslor från förr (Ezeobele et al., 2014). Patienter upplevde ensamheten 
som starkast när personalen slog igen dörren och de blev kvar ensamma på andra 
sidan. Upplevelsen av ensamhet blev som jobbigast när de låg och tittade på klockan 
och hoppades på att någon skulle komma in (Hoekstra et al., 2004). Ensamheten 
under avskiljning gjorde att patienterna upplevde sig nedstämda något de upplevde 
inte förbättrade deras psykiska hälsa, utan snarare bröt ned deras psyke (Holmes et 
al., 2015). Patienterna upplevde att avskiljning gjorde dem galna och den främsta 
orsaken var att de inte kunde prata med någon. De upplevde att de hade svårt att 
bedöma tiden, dysfunktionella tankemönster, känslor av att förlora kontrollen, samt 
ett ökat sinne för avskiljningsrummets olika detaljer och ljud. Patienterna upplevde 
exempelvis suset från ventilationen som onormalt högt (Meehan et al., 2000). 
Resultatet visade på att patienterna upplevde att de inte fick den samtalstid de 
behövde efter avskiljning (Ezeobele et al., 2014; Hoekstra et al., 2004).  
 

Resultatet visade på att patienter upplevde en sorg och medlidande gentemot 
varandra när de såg att någon annan var med om tvångsåtgärden avskiljning. De 
visste själva vilken fruktansvärd upplevelse det var och de ville inte att någon annan 
skulle behöva vara med om det (Meehan et al., 2000). I resultatet framkom också att 
flera år efter avskiljning var det en del patienter som hade kvarstående men av det. 
Flera upplevde att de inte kunde låsa dörren i trånga utrymmen exempelvis på 
toaletten på grund av en rädsla av att inte komma ut igen (Hoekstra et al., 2004; 
Meehan et al., 2000). Patienterna upplevde att de hade problem med ljudet från 
nyckelknippor och ljudet av när en dörr slår igen. De upplevde också att avskiljning 
hade påverkat dem känslomässigt på så vis att de inte vågade öppna upp sig inför 
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andra, inte ens anhöriga eller nära vänner och de upplevde att de saknade tillit till 
andra människor (Hoekstra et al., 2004).  
 

Upplevelsen av att ha en frihetsönskan 

I resultatet framkom det att den låsta entrédörren fick patienterna att uppleva sin tid 
på avdelningen som om de var i fängelse och inte vårdades på ett sjukhus (Haglund & 
Von Essen, 2005; Muir-Cochrane et al., 2012; Shattell et al., 2008).  
Resultatet visade på att den främsta orsaken till att patienterna upplevde en 
frihetsönskan var att de önskade att de fick gå ut när de ville och vart de ville 
(Johansson & Lundman., 2002; Shattell et al., 2008). Patienterna upplevde också 
liknelser av att vara i en sekt (Shettell et al., 2008). En bidragande faktor till varför 
patienterna upplevde en frihetsönskan var att det behövdes en läkares tillstånd för 
att få permission från den låsta avdelningen (Johansson & Lundman., 2002). 
Resultatet visade att patienter upplevde en frihetsönskan som var så stor att många 
spenderade all sin lediga tid framför fönstren, tittade på solen och världen utanför. 
Patienterna öppnade fönstren för att släppa in frisk luft. Den friska luften minskade 
upplevelsen av att vara instängd (Shattell et al. 2008). Resultatet visade också att 
patienter som fick erfara avskiljning upplevde sig frihetsberövade (Ezeobele et al., 
2014), straffade och känslor av att vara i fängelse (Meehan et al., 2000).  

Mista sin autonomi 

I resultatet framkom att patienter som vårdades under tvångsåtgärden avskiljning 
påverkades på många olika sätt. Patienter upplevde att de hade förlorat sin 
individualitet och sina rättigheter. Resultatet visade också på att personal tog ifrån 
patienterna deras kläder och personliga föremål i samband med avskiljning, ett 
ingrepp som patienterna upplevde vara omotiverat och innehöll bristande respekt 
gällande patienternas autonomi. Kvinnliga patienter upplevde sig särskilt 
förnedrade, speciellt om det var manlig personal som observerade ingreppet 
(Meehan et al., 2000). Patienterna upplevde att deras autonomi kränktes när 
personalen eskorterade dem till duschen från avskiljning under övervakning. 
Patienterna upplevde också att personalen inte gjorde att de fick möjlighet att sköta 
sin personliga hygien så ofta de önskade (Holmes et al., 2015). Resultatet visade 
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också på att patienterna upplevde skam när deras möjlighet att välja ut egna kläder 
blev fråntagen (Hoekstra et al., 2004). Patienterna upplevde att maten som 
serverades under avskiljning inte höll samma kvalitet och kvantitet som den de fick 
ute på avdelningen, vilket gjorde att patienterna ofta var hungriga under avskiljning 
(Holmes et al., 2015).  

Makthantering 

Resultatet visade på att personalens bemötande var betydelsefullt för patientens 
upplevelse av vården. Patienterna upplevde också att avskiljning var ett missbrukat 
verktyg vilket ledde till en känsla av maktlöshet hos dem. Resultatet visade även att 
känslan av att vara maktlös kunde ligga i att bli exkluderad från den riktiga världen 
utanför och en ilska över bristfällig kommunikation med personal.  

Patienternas upplevelser av personalens makt 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde att personalen missbrukade 
användningen av avskiljning som verktyg då de exempelvis blev stressade. 
Patienterna upplevde att personalen använde avskiljning även i situationer då det 
inte var nödvändigt (Holmes et al., 2015). Det framkom också att det handlade om 
hur personalen behandlade patienterna och hanterade situationerna. Resultatet 
visade att patienterna var arga på personalen som var involverade i tvångsåtgärden 
avskiljning både före, under och efter (Ezeobele et al., 2014; Meehan et al., 2000). En 
annan anledning till att patienterna upplevde sig vara arga var att det var svårt att få 
kontakt med personalen utanför avskiljningsrummet. Det enda sättet att få kontakt 
var genom att skrika eller slå på dörren och det skapade en upplevelse av att vara 
försummad och ignorerad (Holmes et al., 2015). Patienter upplevde att personalen 
hade ett bristande medlidande och var elaka mot dem under avskiljning (Ezeobele et 
al., 2014). Det framkom att patienterna upplevde att personalen behandlade dem 
respektlöst, kränkande och inte lyssnade på dem. Vilket gjorde att patienterna 
använde ett dåligt beteende tillbaka mot personalen (Ezeobele et al., 2014; Hoekstra 
et al., 2004). Patienter upplevde också att personalen, i samband med förflyttning, 
pratade om dem och gjorde narr av av dem när de trodde att patienten inte hörde 
(Ezeobele et al., 2014).  
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Resultatet visade på att patienterna upplevde att deras tillit till personalen kunde 
påverkas av olika saker exempelvis brutna löften (Hoekstra et al., 2004), eller rop på 
hjälp som inte besvarades (Holmes et al., 2015). I resultatet framkom att patienterna 
upplevde att bristande information från personalen om varför avskiljning användes 
gjorde att patienterna tappade tilliten till personalen. Patienterna upplevde att om 
personalen hade kommunicerat bättre innan avskiljning hade de agerat annorlunda 
(Meehan et al., 2000). Patienterna upplevde även att personalen kontrollerade 
patienterna med hjälp av miljön på avdelningen (Johansson et al., 2009; Shattell et 
al., 2008). 
 

Resultatet visade att patienternas upplevelser av att vara beroende av andra i 
kombination med det faktum att de var inlåsta på en avdelning framkallade stress. 
Patienterna upplevde att stressen var svår att undvika då personalen inte hade detta i 
åtanke och att vårdalternativen var begränsade på en låst avdelning (Johansson et 
al., 2009). Patienterna upplevde att de var beroende av personalen och hade en 
motvilja till att få be om lov när de ville lämna avdelningen (Muir-Cochrane et al., 
2012). Resultatet visade på att patienterna upplevde att de var till besvär och 
beroende av personalen på låst avdelning (Haglund & Von Essen., 2005). 

Upplevelsen av att vara maktlös 

I resultatet framkom det att patienter som vårdades på en låst avdelning upplevde 
maktlöshet, hopplöshet och sorg när de blev exkluderade från vardagen och den 
riktiga världen utanför (Muir-Cochrane et al., 2012). Resultatet visade på att 
patienternas upplevelse av att vara maktlös kunde bero på att de var arga på 
vårdsystemet. Patienter upplevde att bidragande faktorer till deras aggressiva 
beteende var att de inte fick möjlighet till att diskutera eller försvara sitt beteende 
innan avskiljning (Meehan et al., 2000).  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på 
en låst avdelning och att vara avskild från andra patienter på en psykiatrisk 
heldygnsavdelning. I resultatet framkom det att patienterna upplevde sig vara 
frihetsberövade eller att vara i fängelse. Resultatet visade också positiva aspekter som 
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exempelvis att patienterna upplevde en trygghet och att de var skyddade, detta 
nåddes oftast via förståelse och insikt i sjukdomen. 

Resultatdiskussion 

Modellen för omvårdnad (2015) är uppbyggd av olika aspekter, där etik är en av dem. 
Inom omvårdnad är etiken en av grundstenarna. Dagligen möts man av etiska 
ställningstagande som ska lösas och ibland sker det utan att man tar notis om det 
(Norberg 1997, 22). Det finns flera olika etiska principer, två av dem kommer att 
belysas i resultatdiskussionen. Dessa är autonomiprincipen och godhetsprincipen.  
 
Det framkom i resultatet att patienter som vårdades på en låst avdelning eller blev 
avskilda med tvång erfor både positiva och negativa upplevelser. Resultatet visade att 
patienternas negativa upplevelser var att de upplevde att de förlorade sin autonomi, 
hade en frihetsönskan, personalens hantering av makt, ensamhet samt att de 
upplevde sig exkluderade från världen utanför. Det framkom i resultatet att dessa 
upplevelser kunde speglas i patienterna genom att patienterna upplevde att de var i 
fängelse, rädda och straffade på grund av att de inte kunde gå ut. Positiva upplevelser 
som resultatet visade var att patienterna upplevde att de kunde behålla kontrollen 
över sig själv, trygghet, säkerhet och att de hade förståelse. Exempelvis visade 
resultatet på att patienter som vårdades på en låst avdelning upplevde den låsta 
avdelningen som ett andra hem att vända sig till när livet hemma inte fungerade. 
Resultatet visade också att patienterna upplevde att den låsta entrédörren skapade en 
trygghet och en säkerhet som skyddade dem från att skada dem själva eller andra. I 
likhet med Molin et al. (2016) studie som undersökte patienternas vardagsliv på en 
psykiatrisk heldygnsavdelning, upplevde patienterna att den låsta dörren på 
avdelningen skyddade dem från patienten själv samt från världen utanför den låsta 
dörren. I resultatet framkom också att patienter som vårdades under avskiljning 
upplevde trygghet när personalen kontinuerligt övervakade dem från utsidan.  
 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att bland patienterna som blev 
avskilda upplevde oförståelse om varför de blev utsatta för tvångsåtgärden 
avskiljning. Empirisk forskning kring hur patienter upplevde betydelsen av 
kommunikation och förståelse för deras vård visade sig, efter en omfattande 
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litteraturgenomgång, vara bristande. I resultatet framkom det dock att patienterna 
upplevde att det var deras förståelse som låg till grund för om vården under LPT 
upplevdes som tvång eller inte. 
 

Resultatet visade på att patienterna upplevde att deras autonomi kränktes vilket 
skapade en maktlöshet och en ilska mot personal och vårdsystemet. 
Autonomiprincipen innebär att hen i sin profession som sjuksköterska ska ge adekvat 
kunskap, stötta och vara närvarande för att patienten ska kunna vara delaktig i sin 
vård (Arlebrink 2013, 75-76; Norberg 1997, 24-25). Autonomiprincipen innebär 
också att som sjuksköterska inte förtrycka det mänskliga värdet hos patienten utan 
hjälpa patienten att stärka sin autonomi (Arlebrink 2013, 78-79). I resultatet 
framkom det att patienterna på en låst avdelning och de som erfor avskiljning 
upplevde sig kränkta, respektlöst behandlade, att ingen lyssnade och att deras 
integritet var hotad av personalen. Enligt studien av Molin et al. (2016) framkom det 
att när patienterna upplevde sig ignorerade av personalen letade de istället efter stöd 
hos varandra, vilket kunde upplevas vara av både negativ och positiv betydelse för 
patienterna. Autonomiprincipen är på många vis sammanflätad med 
godhetsprincipen. Godhetsprincipen betyder att man ska göra gott och inte skada och 
att sjuksköterskans agerande ska baseras på patientens intresse (Norberg, 1997, 26). 
När en sjuksköterska agerar utifrån autonomiprincipen tvingas man fundera på vad 
som är i patientens intresse och inte ens eget intresse (Arlebrink, 2013, 75). Vad eller 
vem är det som säger att man gör gott och inte ont? Hur ska man värdera vad som är 
gott? (Norberg, 1997, 25). Exempelvis visade resultatet på att patienterna inte 
upplevde att de var i behov av den vård som erbjöds i början av vårdförloppet. 
Patienterna upplevde dock senare i vårdförloppet att en förståelse hade vuxit fram 
likväl en insikt i att de behövde den vård som erbjöds.  
 

Saarino & Isola (2009) undersökte hur boende inom äldreomsorgen i Finland 
upplevde fysiska tvångsåtgärder. Tvångsåtgärderna kunde bland annat vara att 
sjuksköterskorna låste dörren till den boendes rum. De boende upplevde att de var i 
fängelse, frustration, rädsla, ensamhet, att de förlorade sin identitet samt att de 
slutade lita på personalen. Dessa känslor framkom även i vårt resultat när de 
vårdades bakom en låst dörr samt under avskiljning. Liknande komplexa etiskt svåra 
situationer kan uppstå inom psykiatrisk heldygnsvård där man som sjuksköterska 
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måste värdera för- och nackdelar med att vårda mot någons vilja. Autonomiprincipen 
säger att patienten har rätt att fatta beslut om sin egen vård (Norberg, 1997, 24-25) 
men när patienten lider av en psykisk sjukdom är hen inte alltid kapabel att ta 
rationella beslut (Arlebrink, 2014, 467).  
 

Resultatet visade på att patienter upplevde avskiljning som ett verktyg som 
personalen använde när de blev stressade och som inte var nödvändigt agerande i 
situationen. Till skillnad från personalen i resultatet innebär autonomiprincipen att 
personal ska hjälpa till att stärka patientens autonomi istället för att trycka ner dem 
(Arlebrink, 2014, 472). Sjuksköterskorna som ingick i studien av Holmes et al. (2015) 
upplevde att tvångsåtgärden avskiljning endast ska användas som sista utväg för att 
stabilisera och skydda patienten och inte som ett straff. Vidare upplevde 
sjuksköterskorna att de inte tyckte om att använda avskiljning som metod men 
samtidigt var det med godhetsprincipen i åtanke som en avdelning var låst eller att 
tvångsåtgärden avskiljning utfördes. Sjuksköterskorna upplevde att målet med 
avskiljning var att skydda patienten, antingen från sig själv eller från andra. 
Litteraturstudiens resultat visade på att patienterna upplevde att avskiljning var en 
möjlighet till att återta kontrollen över sig själv genom att få eget utrymme för att 
kunna lugna och samla sig själv. Hur som helst så är tanken god och det görs med 
patientens bästa i åtanke. Men det är inte alltid lätt att från alla vinklar se vad som 
egentligen gör gott och vad som gör ont (Norberg 1997, 25). 
 

Resultatet visade på att patienterna upplevde att bristande kommunikation var den 
främsta anledningen till varför patienterna blev utsatt för tvångsåtgärden avskiljning. 
Patienterna upplevde att om kommunikationen hade varit bättre och om reglerna 
varit tydligare hade de betett sig annorlunda på så vis att avskiljning inte hade vart 
ett nödvändigt ingrepp. Inom autonomiprincipen strävar man efter att även patienter 
som inte själv kan fatta ett rationellt beslut ska få sin vilja respekterad (Norberg 1997, 
24). Detta visas exempelvis i en studie av Voskes et al. (2014) där intervjuades 
sjukvårdspersonal för att undersöka hur kvaliteten på vården kunde förbättras 
genom att förebygga avskiljning under de fem första minuterna på inläggningen. Det 
framkom i studien att om patienten vid första mötet på avdelningen upplevde att 
denne blev sedd och hörd så avgjorde det hur relationen mellan vårdaren och 
patienten formades. Istället för att utagera och bli arg blev patienten lugn och kom 
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till ro snabbare och en respekt byggdes upp sinsemellan. Detta kunde då i längden 
göra att avskiljning undveks som i sin tur kan leda till ett förbättrat arbete i enlighet 
med autonomiprincipen.  
  
Som sjuksköterska ska man sträva att arbeta efter autonomiprincipen och 
godhetsprincipen. De främsta delarna att sträva efter är att inte kränka, skada och 
bryta ner en annan människa (Norberg 1997, 24-25). Resultatet visade på att 
patienterna upplevde att personalens beteende gjorde att de upplevde sig förnedrade, 
straffade och som att de var i fängelse. I studien av Molin et al. (2016) hade 
patienterna liknande upplevelser av att vara förnedrade, rädda, hotade och de kände 
en otrygghet när personal missbrukade sin makt. Resultatet visade på att patienterna 
upplevde att de inte blev behandlade som människor. Patienterna upplevde att de var 
beroende av och till besvär för personalen. Upplevelsen av att vara till besvär fanns 
också hos patienter som inte vårdades mot sin vilja då de ville komma och gå från 
den låsta avdelningen men de var då tvungna att störa personalen i deras arbete för 
att få dörren upplåst. I resultatet framkom det att patienterna upplevde sig maktlösa 
i relation till personalen. Patienter upplevde särskilt maktlöshet när de var avskilda 
och inte fick kontakt med personalen utanför. Enligt Arlebrink (2014, 469) var makt 
och beroende något som gick hand i hand. Hur en maktposition användes var väldigt 
viktigt, den kunde lika lätt användas till gott som ont (Arlebrink 2014, 469).  
  
Resultatet visade på att patienterna i avskiljning upplevde att de blev galna. 
Patienterna upplevde att ensamheten var den främsta orsaken och att de inte hade 
någon att prata med. Norberg (1997, 26) menar att för att kunna utnyttja och arbeta 
enligt godhetsprincipen behöver sjuksköterskan kunskap om vad som är gott för 
patienten. Det kan vara svårt att sätta sig in i hur det känns att vara frihetsberövad 
och vårdas med tvångsvård, men i en studie av Kousmanen et al. (2015) gjorde de ett 
försök att sätta sig in i patientens situation. En sjuksköterska och en undersköterska 
ville undersöka hur det upplevdes att vara avskild genom att själv låta sig utsättas för 
detta. De var inlåsta i 24 timmar i var sitt avskiljningsrum på en psykiatrisk 
avdelning. Resultatet visade på att patienterna upplevde både oro och blev uttråkade, 
precis som i studien av Kousmanen et al. (2015). Den tysta miljön gjorde att 
deltagarna i Kousmanens et al. (2015) studie lyssnade ännu mer noggrant och var 
väldigt misstänksamma. I likhet med resultatet i föreliggande studie upplevde 
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patienterna under avskiljning ett ökat medvetande, dysfunktionella tankemönster, 
svårigheter att bedöma tiden, maktlöshet och en känsla av att förlora kontrollen. 
Efter undersökningen ifrågasatte sjuksköterskan och undersköterskan i Kousmanens 
studie avskiljning som behandlingsmetod (Kousmanen et al., 2015).  
Sjuksköterskorna från studien av Holmes et al. (2015) upplevde att en god relation 
med patienten kunde minska risken att behöva använda avskiljning. Det var tydligt 
att kommunikation var ett bra verktyg för att undvika onödiga avskiljningar. Detta 
gäller även vid låsta avdelningar, där en bra relation med patienterna skapade en 
miljö där patienten såg avdelningen som ett andra hem. 

Metoddiskussion  

Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser och kan ha försvårats av 
bristande kunskaper i engelska. Två av de nio artiklar som användes i analysen kom 
till vår kännedom genom referenslistor och inte via sökning i databaser. Genom 
användandet av de booleska termerna AND och OR samt trunkering * kunde dessa 
två artiklar blivit bortsorterade. Bristande kunskaper i engelska kunde ha gjort att 
man inte tänkt på eller känt till andra relevanta sökord än de som använts. Andra 
anledningar till varför de två artiklarna inte fanns med i sökresultatet kunde varit att 
olika kombinationer av sökord gjorde att de föll bort (Henricson 2012, 472-474).  
  
Det första urvalet upplevdes som svårt av många skäl. Den främsta utmaningen var 
att söka litteratur i databaserna, vilket med tiden gick lättare. Det var även en 
utmaning på grund av att titlarna på artiklarna var svårtolkade och inte 
nödvändigtvis av intresse vid första anblicken. Av denna anledning kunde ett flertal 
artiklar som eventuellt kanske kunnat vara av intresse blivit bortsorterade på grund 
av otydliga titlar. De bortfall som skedde i andra urvalet berodde på att abstrakten 
tolkades som irrelevanta till litteraturstudiens syfte. Även här kunde intressanta 
artiklar ha valts bort om abstraktet inte synligt svarade på syftet. Några av abstrakten 
diskuterades på grund av oklarheter och behölls därför för en närmare genomgång av 
resultatet. Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa 
studier (SBU, 2014). Mallen var svårtolkad och för att få en överblick av 
kvalitetsgranskningen skapades en tabell (bilaga 3) över alla delar som skulle 
granskas. Forsberg och Wengström (2015, 203- 207) har gjort en granskningsmall i 
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form av en checklista för kvalitativa artiklar som i efterhand hade varit behändigare 
att använda. Till skillnad från den vi använde oss av innehöll Forsberg och 
Wengströms (2015, 203-207) frågor som hade gjort det lättare att granska artiklarna. 
Kvalitetsgranskningen resulterade i nio artiklar av medel/hög kvalitet som samtliga 
var etiskt godkända. Enligt Forsberg och Wengström (2015, 105) bör en artikel av låg 
kvalité inte inkluderas i litteraturstudien. Av den anledningen valde vi att inte 
inkludera en artikel av låg kvalité och som inte var etiskt godkänd i analysen. Antalet 
artiklar som analyserades var nio stycken varav två stycken var från Australien, tre 
från Sverige, en från Nederländerna, en från Kanada och två från USA. Analysen 
genomfördes med stor noggrannhet men ursprunget av artiklarna upplevdes vara av 
betydelse. Exempelvis upplevdes de Amerikanska artiklarna som lite hårdare och 
med starkare upplevelser än de Europeiska artiklarna som upplevdes lite mer 
försiktiga. Detta försvårade analysen men med detta i åtanke analyserades artiklarna 
neutralt. Med inspiration från Willman och Stoltz (2012, 464) diskuterades varje 
meningsenhet och mening mellan författarna för att minimera risken för 
misstolkningar.  
  
Varje enskild artikel har preciserat hur många av patienterna som är män och 
kvinnor av de som deltog i studien, förutom Holmes et al. (2015) och Muir- Cochrane 
et al. (2012). Av de artiklar som går att tolka är det en jämn könsfördelning i 
studierna. Trots detta var patienterna i resultatet, förutom i studierna av Ezeobele et 
al. (2014) och Haglund & Von Essen (2005), avidentifierade i relation till kön. Man 
kan alltså inte urskilja om det fanns genusskillnader i upplevelserna av att vårdas på 
en låst avdelning och av att vara avskild. Vi tror att anledningen till att studierna är 
könsneutrala är för att upplevelserna skulle vara i fokus och inte genus. 

Forskningsetisk diskussion 

Artiklarna har noggrant och systematiskt samlats in och alltid med den etiska 
aspekten i åtanke. Det var viktigt att alla artiklarna var etiskt granskade eller innehöll 
en bra grundad etisk diskussion. Alla artiklar som har använts har varit på engelska. 
Engelska är inte vårt modersmål varav missförstånd kan ha uppstått trots att 
översättningarna har genomförts med stor noggrannhet (Kjellström 2012, 86). För 
att minska risken för missförstånd har analysen gjorts i samarbete oss emellan. 
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Artiklarna är kritisk granskade med etiska aspekter i åtanke. När åsikter om 
artiklarna varit skilda åt diskuterades detta så att en gemensam slutsats kunde nås. 

Konklusion 

Patienter som vårdades inom den psykiatriska vården på en låst avdelning eller fick 
uppleva tvångsåtgärden avskiljning hade blandade upplevelser. Även om det fanns en 
del positiva upplevelser var det de negativa upplevelserna som övervägde. 
Patienterna upplevde sig vara frihetsberövade, kränkta, ignorerade, men också mer 
säkra och trygga. Resultatet visade på att om patienten kände sig sedd, respekterad 
och delaktig i sin vård kunde känslan av frihetsberövning och av att vara i fängelse 
undvikas. Det var svårt att föreställa sig hur det var att bli instängd i ett rum utan att 
veta varför eller hur länge de skulle vara där. Genom att kommunicera och delge 
patienten information kunde förståelsen hos patienten öka om varför hen behövde 
vård. Det kunde också leda till att avskiljning i många fall undveks. Vår slutsats var 
att den psykiatriska omvårdnaden och framförallt patienterna hade mycket att vinna 
på om ett alternativ hittades, speciellt gällande avskiljning. Genom denna 
litteraturstudie kunde sjuksköterskor få en bättre förståelse av hur det var att vara 
inlåst och därmed förbättra patientmötena och hjälpa patienten att må bättre. 

Betydelsen för omvårdnaden 

Den psykiska ohälsan hos befolkningen finns överallt och denna litteraturstudie 
belyser ett idag stigmatiserat ämne. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för 
dödsorsaker år 2014 var psykisk ohälsa den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 
Sjuksköterskor möter många olika patienter i sitt arbetsliv som alla har olika 
historier och den psykiska ohälsan blir allt vanligare bland vårdens avdelningar. 
Patienterna i den här litteraturstudien upplevde att förståelse för varför de vårdades 
på en låst avdelning eller var avskild från andra patienter var av stor betydelse. Som 
sjuksköterska kan man hjälpa patienten att finna förståelse för sin situation genom 
att bekräfta patienten, vara närvarande och tillgänglig för patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). I litteraturstudiens resultat framkom det även att 
patienterna upplevde sig maktlösa, hjälplösa och att deras integritet var hotad på 
grund av bristande kommunikation från personalen. Enligt Svensk 
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sjuksköterskeförening (2010) kan sjuksköterskan genom att förmedla en 
personcentrerad vård ge patienten de förutsättningar som behövs för att bygga upp 
sin tillit, hopp och mening för att lindra sitt lidande.  
 

Vid litteratursökning framkom att det inte fanns tillräckligt med forskning om 
genusskillnader av upplevelser om att vårdas på en låst avdelning eller att vara 
avskild från andra patienter. Inte heller forskning om upplevelserna skilde sig mellan 
olika etniciteter fanns i tillräckligt stor utsträckning. Idag kommer det tusentals 
flyktingar till Sverige. Många av de som kommer till Sverige lider av psykisk ohälsa 
och är i kontakt med den psykiatriska vården (Socialstyrelsen, 2015). Det hade därför 
varit av intresse att göra jämförande studier för att se om det finns skillnader av 
upplevelser av den låsta dörren på en avdelning eller av att vara avskild från andra 
patienter gällande etnicitet och genus.  
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Bilaga 1.Sökord som använts och dess olika kombinationer. * visar på antalet dubbletter 
Datum Databas Sökord Filter Antal 

sökträffar 
Urval 1 
Antal lästa 
abstrakt 

Urval 2 
Antal lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitetsgranskade 

Urval 4 
Använda 
artiklar 

160401 PubMed nursing AND seclusion AND patient 
experience 

engelska 31 7 3 1 1 

160404 PubMed psychiatric AND seclusion OR locked 
ward AND patients experience  

engelska 61 13 3 3 3(1*) 

160411 PsychInfo locked AND door* OR ward* AND 
psychiatric AND patient's 
experiences AND qualitative 

engelska 
peer 
reviewed 
 

151 18 11 4 4 

160411 PsychInfo locked wards OR seclusion AND 
psychiatric AND patient's perspective 
AND involuntary  

engelska 
peer 
reviewed 

144 14 5 3 3(3*) 

160411 PsychInfo locked in AND patient experience 
AND psychiatric 

peer 
reviewed 
engelska 

47 4 2 2 2(2*) 

160411 PsychInfo psychiatric AND 
ward AND lock* 
AND door* 

peer 
reviewed 
engelska 
18+ 

20 4 2 2  2(2*)  

160411 Cinahl locked door OR locked doors OR 
locked ward OR locked wards AND 
psychiatry OR psychiatric 

peer 
reviewed 

50 19 3 1 1(1*) 

160411 Cinahl patients’ experiences AND psychiatry 
or psychiatric AND seclusion OR 
locked OR locked ward 

peer 
reviewed 

71 9 2 2 2(2*) 

Totalt antal artiklar    454 88 31 18 7(11*) 
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Bilaga 3. En översikt över artiklar som ingår i litteraturstudien. 

Referens 
 

Titel Syfte Urval  
 

Datainsamling 
och 
analysmetod  

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Ezeobele, 
Malecha, Mock, 
Mackey-Godine 
& Hughes. 
2013, USA 

Patients’ lived seclusion 
experience in acute 
psychiatric hospital in the 
Unites States: a qualitative 
study 

Att undersöka och 
beskriva patienters 
upplevelser av 
avskiljning inom 
psykiatrisk vård.  

Ändamålsenligt urval. 8 
kvinnor och 12 män 
mellan 19-53 år, 
medelålder 27,5 år. 
 
Etiskt godkänd. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Colaizzis 
dataanalysmetod med 
koder och teman. 
Fenomenologisk 
referensram.  

Tre teman lyfts 
fram i resultatet: 
“Ensam i världen” 
“Personal som 
utövar makt och 
kontroll” 
“Förbittring mot 
personalen” 

Hög 

Haglund & Von 
Essen, 2005, 
Sverige 

Locked entrance doors at 
psychiatric wards - 
Advantages and 
disadvantages according to 
voluntarily admitted 
patients 

Att beskriva frivilligt 
inlagda patienters 
upplevelse av att vårdas 
bakom en låst 
avdelningsdörr.  

Maximal variation för att 
ta ut: 10 män och 10 
kvinnor mellan 19-87 år, 
medianen var 43 år.  
 
Etiskt godkänd. 

Pilotintervjuer med tre 
patienter där 
demografisk data 
samlades in. 
Ljudinspelade 
intervjuer.  
Innehållsanalys med 
teman och kategorier.  

Två teman lyfts 
fram i resultatet: 
“Fördelar”, 
“Nackdelar”. 
Beskriver vad 
patienter upplever 
är fördelar och 
nackdelar med att 
vårdas på låst 
avdelning. 

Hög 

Hoekstra, 
Lendemeijer & 
Jansen 
2004, Holland 

Seclusion: the inside story Att få en bättre förståelse 
av upplevelsen att vara 
avskild, hur patienterna 
hanterar detta och deras 
framtida relation med 
vården. 

4 kvinnor och 3 män 
mellan 29-41 år, 
medelålder var 35,2 år.  
 
Etiskt godkänd. 

Ljudinspelade 
intervjuer.  
Analyserades med 
“WinMax Scientific Text 
Analysis”. 
Grounded Theory.  

Tre teman lyfts 
fram i resultatet: 
”Autonomi”, 
“Tillit”, 
“Ensamhet”.  

Hög 
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Referens Titel Syfte Urval  Datainsamling 

och analysmetod  
Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Holmes, 
Murray & 
Knack 
2015, Kanada 

Experiencing 
Seclusion in a 
Forensic 
Psychiatric 
Setting: A 
Phenomenological 
Study 

Att undersöka hur 
patienter upplever 
avskiljning på en 
rättspsykiatrisk 
avdelning.  

13 patienter som har 
erfarenhet av 
avskiljning de senaste 
6 mån samt är villig att 
diskutera händelsen. 
13 sjuksköterskor. Kön 
och ålder preciseras 
inte. 
 
Endast data från 
patienterna ingår i 
resultatet. 
 
Etiskt godkänd. 

Semistruktuerade 
intervjuer, öppna 
frågor, två olika 
intervjuare. 
 
Innehållsanalys med 
kodning, kategorier 
och teman.  
 
Fenomenologisk 
referensram.  
 
 

Tre teman lyfts fram i resultatet: 
“Uppleva avskiljning” 
“Bedöma kvaliten på vården” 
“Utrymmet för avskiljning” 
 

Hög 

Johansson & 
Lundman, 
2002, Sverige 

Patients’ 
experience of 
involuntary 
psychiatric care: 
good 
opportunities and 
great losses 

Att belysa 
upplevelser av att 
vårdas mot sin vilja 

3 kvinnor och 2 män. 
27-49 år, medelåldern 
35 år. 
 
Etisk godkänd.  

Narrativ 
intervjumetod.  
 
 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
referensram och 
analys. 
 

Fem teman lyfts fram i resultatet: 
“Att vara begränsad i autonomi” 
“Att kränka integriteten och det 
mänskliga värdet” 
“Vara utanför och varken sedd eller 
hörd” 
“Bli respekterad som en individ” 
“Bli skyddad och att bli vårdad”  

Hög 

Johansson, 
Skärtsäter & 
Danielson. 
2009, Sverige. 

The meaning of 
care on a locked 
acute psychiatric 
ward: Patients’ 
experience.  

Att förtydliga 
innebörden av 
omvårdnad bland 
patienter på en låst 
psykiatrisk 
vårdavdelning.  

Variationsurval. 8 
kvinnor och 2 män, 
mellan åldern 18-55+. 
 
Etiskt godkänd. 

Ljudinspelade 
intervjuer. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Kvalitativ 
referensram. 

Två teman lyfts fram i resultatet: 
“Att få lindring från lidande”, “Bli utsatt 
för stress”.  

Hög 

 



 

Bilaga 3. En översikt över artiklar som ingår i litteraturstudien. 

Referens Titel Syfte Urval 
 

Datainsamling och 
analysmetod  

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Meehan, 
Vermeer & 
Windsor. 
1999, 
Australien 

Patients’ 
perceptions of 
seclusion: a 
qualitative 
investigation 

Utforska hur patienter 
beskriver och upplever 
avskiljning.  

Bekvämlighetsurval: 12 
patienter. 7 män och 5 
kvinnor. 18-52 år.  
 
Etisk godkänd. 

Semi-strukturerade 
intervjuer, som är 
temaorganiserade.  
Analyserades med 
“meaning 
categorization” 
 
Kvalitativ referensram. 
 

Fem teman har lyfts fram i 
resultatet:  
“Användandet av avskiljning”, 
“Den känslomässiga  effekten”, 
”Sensorisk deprivation” “Behålla 
kontrollen”, “Interaktion mellan 
personal och patient”. 

Mellan 

Muir- 
Cochrane, 
van der 
Merwe, 
Nijman, 
Haglund, 
Simpson & 
Bowers. 
2011, 
Australien 

Investigation into 
the acceptability 
of door locking to 
staff, patients, 
and visitors on 
acute psychiatric 
wards. 

Att undersöka 
acceptansen av den 
låsta dörren bland 
patienter, personal 
och besökare.  

15 patienter, var av 3 är 
frivilligt inlagda. 
Slumpmässigt urval (5 
från varje avdelning). 14 
sjuksköterskor, 6 
besökare. Ålder och kön 
på patienterna går inte att 
identifiera.  
Endast data från 
patienterna ingår i 
resultatet. 
 
Etiskt godkänd.  

Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetoden var 
inspirerad av Boyatzis 
som resulterade i 
termer. 
 
Fenomenologisk 
referensram.  

Fem teman har lyfts fram i 
resultatet: 
“Vetskap om hurvida dörren var 
låst”  
“Låsta dörrar i förhållande till 
konfliktbeteenden(avvikande och 
aggression)” 
“Negativa uppfattningar om den 
låsta dörren” 
“Låsta dörrar som uteslutning 
från vardagen” 
“Vaksamhet jäntemot 
dörrövervakning” 

Hög 

Shattell, 
Andes & 
Thomas, 
2007, USA 

How patients and 
nurses experience 
the acute care 
psychiatric 
environment 

Att undersöka vilka 
faktorer som inom 
heldygnsvården kan 
hjälpa de som jobbar 
och de som söker 
hjälp från psykiatrisk 
vård. 
 

6 kvinnor och 4 män. 10 
patienter och 9 
sjuksköterskor. Ålder på 
patienterna framkommer 
inte. Patienter med aktiv 
psykos exkluderades.  
Endast data från 
patienterna ingår i 
resultatet. 
 
Etiskt godkänd. 

Ljudinspelade intervjuer 
med öppna frågor.  
 
Innehållsanalys med 
meningsenheter och 
teman.  
 
Existentiell  
fenomenologisk 
referensram. 

Tre teman som lyfts fram i 
resultatet:  
“Fångad och begränsad”, “Som 
ett plåster på ett öppet sår”, 
“Här bryr vi oss om varandra”. 

Mellan 

 


