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Sammanfattning                                                    Psykisk ohälsa är ett betydande problem och antalet 

personer som behöver institutionell vård förväntas 

öka. Majoriteten av de patienter som behöver 

institutionell vård vårdas med stöd av Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård. Patienter som vårdas med 

stöd av LPT har ofta stora vårdbehov och kräver 

många vårdinsatser vilket ställer höga krav på den 

psykiatriska vården. Att ta till vara på patienters 

upplevelser är en viktig aspekt i att främja patienters 

delaktighet och genom detta kunna vidareutveckla 

och kvalitetssäkra vården. Att som patient vara 

delaktig i sin vård har visat sig kunna påskynda 

tillfrisknandet. Syftet med denna systematiska 

litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av 

delaktighet vid vård under tvång och baserades på 13 

europeiska vetenskapliga artiklar. Resultatet visade 

på att majoriteten av patienterna upplevt en brist på 

information och en känsla av att inte bli respekterade 

som individer vid vård under tvång. Aspekter som 

ansågs främja patienters delaktighet var engagemang 

och en god relation till vårdpersonal präglad av 

respekt och lyhördhet. När sjuksköterskor tillgodoses 

med den kunskap som de saknar får de också redskap 

för att förbättra sitt förhållningssätt vilket bidrar till 

ökad kvalitet i vården. Vidare utvärderingar av den 

psykiatriska vården behöver göras. 
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Abstract Mental illness is a major problem and the number of 

people in need of institutional care is expected to 

increase. The majority of those patients who need 

institutional care are patients in involuntary 

commitment. Patients in involuntary commitment 

often have major needs of care and nursing 

interventions which places great demands on the 

psychiatric care. To seize patient experiences 

regarding care is an important aspect in promoting 

patient participation and in further developing and 

ensuring the quality of care. Patient participation has 

been shown to quicken recovery. The aim of this 

systematic literature study was to shed light on 

patient experiences regarding participation during 

involuntary commitment and is based on 13 

scientific studies carried out across Europe. The 

results indicated that a majority of patients had 

experienced a lack of information and feelings of not 

being respected as individuals during involuntary 

commitment. Aspects considered to promote patient 

participation were engagement and a healthy 

relationship with staff characterized by respect and 

responsiveness. When nurses are presented with new 

knowledge they also receive tools to improve their 

approaches which in turn contribute to increase the 

quality of care. There is a need for further 

evaluations regarding psychiatric care. 
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Inledning 

Individer som lider av någon form av psykisk ohälsa uppskattades år 2006 vara 20-40% av 

den svenska befolkningen. Psykisk ohälsa kan vara allt från sömnsvårigheter och ångest till 

djupa depressioner och psykoser som kräver institutionell vård. Av de 20-40% som år 2006 

uppskattades lida av psykisk ohälsa krävde 10-15% institutionell vård. Antalet individer som 

lider av psykisk ohälsa och antalet som kräver vård förväntades att öka (Schröder, 2006). Den 

förväntade ökningen skulle i sin tur ställa stora krav på den psykiatriska verksamheten. 

Samtidigt som antalet patienter med psykisk ohälsa ökar, ökar också ansvaret för 

sjukvårdspersonal att se till att varje enskild patient får god vård. Socialstyrelsens 

kontinuerliga endagsinterventioner som utförs som uppföljning av psykiatriska verksamheter 

har visat på brister. En av bristerna var att psykiatriska verksamheter är tungt belastade vilket 

får negativa konsekvenser på vårdmiljö, vårdinnehåll samt patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 

2009). Den tunga belastningen beror bland annat på att antalet vårdplatser minskar men att 

antalet patienter som vårdas under tvång ökar. Patienter som vårdas under tvång har ofta stora 

vårdbehov och kräver omfattande vårdinsatser och vårdas ofta under lång tid (ibid). Varje dag 

vårdas 3000 patienter under tvång i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

Det kan ses som en paradox att psykiatriska verksamheter är tungt belastade vilket leder till 

negativa konsekvenser på vårdmiljö, vårdinnehåll och patientsäkerhet samtidigt som antalet 

som lider av psykisk ohälsa förväntas öka. Upprätthållandet av en god vård där patienter får 

vara och görs delaktiga i sin vård har enligt Schauer, Everett, del Vecchio & Andersson 

(2007) en positiv inverkan på tillfrisknandet. Psykiatriska verksamheter står i en tuff 

utmaning med att redan vara tungt belastade där ansvaret förväntas öka och samtidigt 

upprätthålla en god vård (SFS 1982:763).  

 

Bakgrund 

Omvårdnad 

Dorothea Orem har sedan 1959 arbetat med att utveckla sin omvårdnadsteori som enligt 

henne själv kallas för Den generella teorin om egenvårdsbrist (Jahren Kristoffersen, Nortvedt 

& Skaug, 2007). Människan är en aktiv varelse med hög grad av frihet som normalt sätt har 

både vilja och förmåga att ta vara på sig själv. De handlingar som människan utför som bidrar 

till att bevara liv och främja hälsa och välbefinnande är de som omfattas av Orem’s begrepp 

egenvård. Egenvårdshandlingar är bland andra att söka kunskap, söka stöd och resurser. 

Omvårdnad enligt Orem utgörs av den enskilda individens behov av egenvårdshandlingar 

samt det kontinuerliga verkställandet och genomförandet av dessa handlingar, i syfte att 

hjälpa individen att bevara liv och hälsa, återhämta sig efter sjukdom och skada och hantera 

effekterna av dessa (ibid). En patient som vårdas under tvång kan på grund av sjukdom och 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128) vara hämmad i sitt sökande efter 

kunskap, stöd och resurser. 

 

Ett filosofiskt synsätt på psykisk ohälsa 

Phil Barkers The Tidal Model of Mental Health Recovery i Marriner-Tomey & Raile Alligood 

(2006) är en modell som består av ett filosofiskt synsätt på återhämtning vid psykiatriska 

sjukdomstillstånd. Det är inte en modell för omvårdnad och behandling utan snarare ett sätt 
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för sjukvårdspersonal att börja förstå vad psykisk ohälsa kan innebära för den unika individen 

under vård och hur den individen kan bli hjälpt att påbörja den komplexa och krävande resan 

mot återhämtning. The Tidal Model sammanfattas i tio åtagande varav sex har relevans för 

patienters upplevelse av delaktighet vid vård under tvång. Det första åtagandet är att som 

sjuksköterska värna om och uppmuntra till att patientens röst blir hörd. Det andra åtagandet är 

att sjuksköterskan skall sträva efter att utveckla genuint intresse för patienten och dennes 

historia. Det tredje åtagandet är att en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att assistera 

patienten att få fram sin egen livsvisdom som sedan kan användas för att stärka patienten och 

guidande på vägen mot tillfrisknande. Det fjärde och det femte åtagandet inkluderar att genom 

att vara genuin och ärlig uppnå förtroende mellan sjuksköterska och patient respektive att det i 

patientens historia finns många svar på vad som vårdrelaterat fungerar och inte fungerar för 

den unika patienten. Det sjätte åtagandet säger att tiden som sjuksköterska och patient 

spenderar tillsammans är ovärderlig. 

Sjuksköterskor är involverade i processen att arbeta med människor, deras miljö, deras 

hälsostatus och deras behov av vård. The Tidal Model vilar på antagandet att det finns 

psykiatriska behov och att omvårdnad kan bidra till att möta dessa. Omvårdnad är en 

tålmodig, mellanmänsklig aktivitet som involverar fokus på främjandet av tillväxt och 

utveckling. Inom The Tidal Model är intresse riktat mot ett fenomenologiskt synsätt av 

människans levda upplevelser, historia och berättelse. Enligt Barker är människan av naturen 

filosofiskt lagd och har behov av att skapa mening och värde utifrån sina upplevelser genom 

att konstruera förklaringsmodeller av världen och sin plats i den. Sjuksköterskan har 

möjlighet att ta del av denna värld från patientens perspektiv och dela dennes upplevelse. 

Strävan efter hälsa är en del i uppgiften att vara och leva. Upplevelsen av hälsa och ohälsa är 

flytande. Inom det holistiska perspektivet har människor sin egna individuella uppfattning av 

hälsa och ohälsa som Barker menar ska värdesättas och accepteras. Detta holistiska, 

fenomenologiska, personcentrerade perspektivet leder till många möjligheter. Enligt The 

Tidal Model skall omvårdnad vara pragmatisk och fokusera på individers styrkor, resurser och 

möjligheter för att upprätthålla en hälsoorientering. Miljön beskrivs som familj, kultur och 

relationer. Viktigt aspekter av en god miljö anses vara bl.a. en känsla av plats och tillhörighet. 

Engagemang är viktigt och den sociala miljön är viktig för att uppnå engagemang (ibid). 

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

För att någon ska kunna vårdas mot sin vilja, med stöd av LPT (SFS 1991:1128) krävs att 

personen i fråga lider av en allvarlig psykisk störning, är i behov av heldygnsvård på sjukhus 

samt motsätter sig vården. I bedömningen om LPT ska även hänsyn tas till om personen på 

grund av sin psykiska störning är farlig för någon annan persons fysiska eller psykiska hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). Till de allvarliga psykiska störningar som kan göra en individ aktuell 

för vård med stöd av LPT är (Prop. 1999/2000:44; SOU 1998/32) tillstånd av psykotisk 

karaktär, således tillstånd med störd realitetsvärdering och symtom av typen vanföreställning, 

hallucinationer och förvirring. Även hjärnskada kan leda till en psykisk funktionsnedsättning 

av allvarlig art så som demens, med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till 

orientering av tillvaron. Till allvarlig psykisk störning räknas även allvarlig depression med 

självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar med vissa invalidiserande neuroser och 

personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. LPT kan även bli aktuellt 

om en krisreaktion påverkar den psykiska funktionsnivån så mycket att den blir av psykotisk 

art. Till allvarlig psykisk störning räknas också alkoholpsykoserna såsom delirium tremens, 

alkoholhallucinos och klara demenstillstånd samt de psykoser som kan drabba 

narkotikamissbrukare. Om missbrukare hamnar i ett allvarligt förvirringstillstånd där han 

utsätter sin fysiska hälsa eller sitt liv för fara kan tvångsvård komma att vara aktuellt. 
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Abstinenstillstånd kan vara så svårartade att de under en tid måste betecknas som allvarlig 

psykisk störning och därmed bli aktuellt för tvångsvård (ibid).  
 

Tvångsvård 
Inom psykiatrisk tvångsvård ska patientens delaktighet och inflytande över vården tillgodoses 

i vårdplaneringen och om det inte är möjligt att upprätta en vårdplan i samråd med patienten 

måste orsaken till detta anges (SOFS 2013:8). Att vårdas under tvång innebär inte alltid att 

vara inlåst på en avdelning tjugofyra timmar om dygnet. Om behovet hos patienten finns och 

patientens tillstånd tillåter kan chefsöverläkaren tillåta patienten att vistas utanför 

sjukvårdsinrättningens område, och då ange vid vilka tillfällen och hur länge. Om det råder 

särskilda skäl kan patienten tillåtas att vistas utanför vårdinrättningen under längre tid men 

dock högst under 4 veckor. Inom tvångsvård kan situationer leda till att tvångsåtgärder 

behöver nyttjas vilka kan vara bältning, avskärmning och tvångsmedicinering. 

Tvångsåtgärden bältning innebär att patienten spänns fast med bälten i patientsängen. 

Avskärmning innebär att patienten skärmas av till endast ett visst område, exempelvis att 

patienten enbart får vistas på sin patientsal. Tvångsmedicinering innebär medicinering på 

tvång och utgörs oftast av tvångsinjektioner. Situationer som leder till tvångsåtgärd inträffar 

oftast när patienter utgör fara för sig själv eller andra (ibid). 

 

Förebyggande av tvångsvård 

Utgångspunkten i all hälso- och sjukvård är att sjukvården är frivillig. De flesta insatserna 

inom psykiatrin sker i frivillig form, dock finns undantag i bestämmelserna i Lagen om 

Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128). Enligt Socialtjänstlagen (SoU) (SFS 

2001:453) ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för individens självbestämmande 

och integritet. Lag om tvång syftar till att motivera individen att frivilligt medverka i 

behandling och ta emot stöd. För att skapa motivation ska insatser utformas och genomföras 

tillsammans med den enskilde. Bertram och Stickley (2005) beskriver att enbart när 

personalen inom psykiatrin tror på patienters rättigheter och förmågor kan de främja och 

uppnå social inklusion. Personalen inom psykiatrin måste behandla individer med respekt och 

värdighet för att de ska kunna bygga upp sina inre kvaliteter. Personalen måste även ha 

förmåga att lita på patienterna som kapabla och kompetenta snarare än passiva mottagare av 

vård samt bygga ett hoppinspirerat förhållande med sina patienter där patienter kan tro på sina 

egna förmågor och rättigheter (ibid). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) ska vården vara på lika villkor för 

hela befolkningen med åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador. Vård ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. God vård ska bygga på respekt för människans självbestämmande och 

integritet, främja goda kontakter med sjukvårdspersonal, så långt som möjligt bedrivas i 

samråd med patienten, tillgodose patientens behov av säkerhet i vården samt informera 

patienten om vilka olika alternativ till undersökning, vård och behandling som finns.  
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God psykiatrisk tvångsvård 

Socialstyrelsen har i uppdrag (Socialstyrelsen, 2009) att följa och stödja utvecklingen av 

kommunernas och landstingens insatser för människor med psykiska funktionshinder och 

psykisk sjukdom, både inom socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården. God 

psykiatrisk tvångsvård är enligt Socialstyrelsen kunskapsbaserad- och ändamålsenlig vård, 

säker-, patientfokuserad-, effektiv samt jämlik vård och vård i rimlig tid. Ändamålsenlig vård 

innebär ett flertal olika insatser för att kunna motsvara individuella behov på de områden som 

är relevanta för patientens hälsa och förutsättningar att ta emot frivillig vård vilket är 

tvångsvårdens syfte (ibid).  

 

Delaktighet 

“The most ordinary patient, yes even the very lowest, is allowed some say in the matter of her 

own prescription. That way she defines her humanity.” (Eldh, 2006, s.2). 

 

Personcentrerad vård på personens egna villkor syftar till att bevara värdighet och integritet. 

Då patienter är experter på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa kännedomen om 

sin egen kropp utgör patienters delaktighet en förutsättning för personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

World health Organization (2001) (WHO) menar att delaktighet utgör en nyckel för 

människans hälsa och välbefinnande. WHO definierar begreppet delaktighet som en persons 

engagemang i en livssituation. För att förklara innebörden djupare förklarar WHO att 

engagemang betyder att ta del av, att vara involverad, att inkluderas, att bli accepterad och att 

ha tillgång till nödvändiga resurser. 

 

Enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) innebär självbestämmanderätten att bestämma över 

sitt eget liv men inte på ett sådant sätt som skadar andra eller inkräktar på andras 

självbestämmanderätt. Självbestämmande i vård bör därför snarare uttryckas som rätt till 

delaktighet och medbestämmande i de frågor som rör den egna livssituationen och den egna 

vården. Enligt Larsson, Plos, Sahlsten & Segesten (2011) innebär individuell delaktighet att 

patienten är aktivt involverad i alla aspekter av sin vård. I varje omvårdnadssituation är 

graden av patientdelaktighet beroende av sjuksköterskans handlande. Att känna sig viktig och 

värdefull, att patientens åsikter och synpunkter beaktas kan enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult 

(2008) uttryckas som emotionell delaktighet. Att få svar på frågor, att bli informerad, att vara 

delaktig i en dialog med vårdpersonalen för att föra fram synpunkter, att bli hörd och förstådd 

kan uttryckas som intellektuell delaktighet. Den sociala delaktigheten innebär att ingå i ett 

sammanhang, bli bemött med respekt och få vara med och bestämma där det är möjligt. 

 

Delaktighet kan enligt Eldh (2006) definieras som att ingå i ett socialt sammanhang, att vara 

involverad i de beslut som berör ens liv, samt att dela och kommunicera. För att kunna vara 

delaktig krävs en interaktion om minst två personer (Eldh, 2006). När patienter är delaktiga, 

tillgodoses med tillräcklig och adekvat information och kunskap, kan patienterna enligt 

Zauszniewsky (1997) bättre utnyttja sina hälsofrämjande resurser. Patienterna kan ta mer 

ansvar för och ha kontroll över sin livssituation vilket leder till ökat välbefinnande.  

 

Patienters definition av delaktighet är enligt Eldh (2006) att bli försedd med information och 

kunskap för att kunna förstå sin kropp, sjukdom och behandling och för att kunna utföra 

egenvårdsåtgärder baserat på situationen och ens värde. Delaktighet innebär också att 

personal tar till sig den information och kunskap patienten ger om upplevelsen av sjukdom 
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och symptom samt av sin situation. Att vara delaktig innebär för patienter att förstå, att ha 

kontroll och känna tilltro samt att respekteras som person och aktiv partner i planeringen av 

vården.  

Att inte vara delaktig å andra sidan upplevs enligt patienter när de betraktas som ett symtom, 

ett problem att lösa. För att undvika icke-delaktighet, måste information som ska ges baseras 

på individens behov och med hänsyn till patientens kunskap och sammanhang (ibid). 
 

Det är enligt Larsson et al. (2011) under de senaste årtiondena som patienters delaktighet 

blivit alltmer viktig i vården. I många västerländska länder, bland annat Sverige, har patienter 

laglig rätt att vara delaktig i vården rörande sig själv samt att vården ska vara anpassad efter 

varje enskild patients önskan och förutsättningar. Det finns få studier utförda på patienters 

uppfattningar om vilka faktorer som hindrar dem från att vara delaktiga i sin vård samtidigt 

som det finns behov av att identifiera dessa faktorer. Kunskapen om faktorer som hindrar 

patienter från att vara delaktiga i sin vård är värdefull kunskap för sjuksköterskans profession 

när det kommer till tillämpning av den enskilde patientens delaktighet (ibid). 

 

Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening presenterar i International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) att sjuksköterskan ska 

ge den information som behövs för att uppnå informerat samtycke och informerar om rätten 

att välja eller vägra behandling. Informationen utgör förutsättningar för samtycke till vård och 

behandling. Tillsammans med samhället har sjuksköterskan ansvar att initiera och stödja de 

åtgärder som tillgodoser i synnerhet svaga befolkningsgruppers sociala behov och hälsa.  

 

Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter såsom olikheter, 

autonomin och rättvisa, för att utveckla och bevara yrkeskompetens och professionalitet och 

för att ingripa när människors hälsa hotas (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

I deklarationer från vårdprofessionernas internationella organisationer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) anges att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig vård 

och att vårdpersonalen har skyldighet att tillhandahålla vård oavsett patientens rättsliga status. 

Autonomi är ett etiskt begrepp som innefattar självbestämmande och frihet genom oberoende 

och används för att beskriva patienters rättighet och möjlighet till egna beslut om sin 

livssituation. Respekt för självbestämmande förutsätter att patienten erhållit korrekt 

information för att kunna samtycka till vård och behandling. Patienters förmåga till 

självbestämmande kan av olika orsaker vara nedsatt, och då har vårdaren ett större ansvar att i 

större utsträckning främja patientens självbestämmande (ibid). 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen i 

psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2008) framgår 

tydligt att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska organisera och/eller delta i 

teamarbete rörande hens situation. Sjuksköterskan ska utifrån fördjupad kunskap i psykiatrisk 

omvårdnad på ett respektfyllt och empatiskt sätt informera om vård och behandling för att på 

så sätt ge patienten optimala möjligheter att fatta beslut. Sjuksköterskan ska även identifiera, 

beskriva och tillgodose patientens omvårdnadsbehov i psykiatrisk vård och behandling, i 

dialog med patienten motivera till aktiv följsamhet i vård och behandling (ibid). 
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Problemformulering 

Utvärderingar och uppföljning av psykiatriska verksamheter där tvångsvård förekommer har 

visat att kraven på vårdmiljö, vårdinnehåll och patientsäkerhet inte uppfylls. Samtidigt finns 

lagstiftningar om patienters rätt att vara delaktiga i sin vård samt författningar och riktlinjer 

för hur vården ska förhålla sig gentemot patienter. Studier har också visat att patienter som är 

delaktiga i sin vård tillfrisknar snabbare. För att kunna ge god vård och skapa delaktighet hos 

patienter är det en nödvändighet för sjuksköterskan att ha kunskap om vilka förutsättningar 

för och behov patienter har att vara delaktig i sin vård. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av delaktighet vid vård under tvång. 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie har utförts baserat på vetenskapliga artiklar inom det aktuella 

området. Den systematiska litteraturstudien utgår från en tydligt formulerad fråga som 

besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. 

(Forsberg & Wengström, 2013) 

 

Datainsamling        

Sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes under oktober månad år 2013 i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycInfo. Sökorden togs fram genom att först översätta de svenska orden 

tvångsvård, delaktighet, upplevelse och uppfattning till engelska. Enligt engelsk översättning 

betyder tvångsvård på engelska involuntary commitment, coercion eller compulsory 

treatment. Delaktighet på engelska översattes till participation. Upplevelse översattes till 

experience och uppfattning till perception. De till engelska översatta orden användes sedan i 

varje databas för att få fram respektive databas ämnesord. Att trunkera vissa sökord med * 

valdes för att få med variationer av söktermerna, exempelvis experience, experiences, 

experienced. Se bilaga A. 

 

Cinahl 

Ämnesord i Cinahl är detsamma som subject heading. I Cinahl söktes tvångsvård som 

involuntary commitment men även coercion användes. Compulsory treatment fanns i andra 

sammanhang använt som tvångsvård men i Cinahl Headings fanns inte compulsory treatment 

som ämnesord och valdes därför att uteslutas i sökningar i Cinahl. Delaktighet avseende 

patienters delaktighet söktes med ämnesord consumer participation. Uppfattning som 

ämnesord var detsamma som den engelska översättningen perception. Upplevelse fanns som 

ämnesord men då bl.a. som ”life experience” vilket för litteraturstudien bedömdes vara en 

annan typ av upplevelse och därför söktes experience som fritext.  

 

PubMed 
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I PubMed står MeSH-Terms för ämnesord. PubMed’s ämnesord var de samma som i Cinahl; 

Involuntary commitment, coercion, consumer participation, och experience och perception 

söktes som fritext och med trunkering(*). Compulsory treatment kunde inte precis som i 

Cinahl användas i PubMed men till skillnad från Cinahl så var compulsory treatment som 

tvångsbehandling i PubMed endast relaterad till tvångssterilisering och uteslöts därför även i 

sökningarna i PubMed.  

 

PsycInfo 

Ämnesord i PsycInfo heter Thesaurus. Ämnesordet för tvångsvård i PsycInfo var involuntary 

treatment till skillnad från Cinahl’s och PubMed’s involuntary commitment. Involuntary 

treatment i PsycInfo handlade om tvångsvård men vid fritextsökning på Involuntary treatment 

fanns endast resultat med innehåll om olika typer av tvångsvård. Involuntary treatment 

kombinerades därför med både experience* och perception* men gav bara få och icke 

relevanta sökresultat. Coercion i PsycInfo uteslöts att använda då det i PsycInfo hade en 

innebörd associerad med tvångsbeteende. Likaså var Compulsory treatment associerat med 

tvångsbeteende och uteslöts att användas. PsycInfo använde sig också av begreppet 

participation men i fråga om patienters delaktighet skulle client participation användas. 

Sökningar utifrån Thesaurus och fritext gav inga utifrån syftet relevanta resultat. 

Sökhistoriken från PsycInfo valdes att presenteras för att visa att databasen inkluderats i 

sökningen men att det utifrån sökningarna inte fanns resultat som svarade mot syftet.  

 

Då Compulsory treatment var ett ofta förekommande använt begrepp för tvångsvård i 

artiklarna valdes det att redovisas som ett alternativt sökord och att det inte gått att använda i 

respektive databas av ovan redovisade anledningar. 

Respektive databas ämnesord kombinerades på olika sätt i sökningar i respektive databas. 

Att hålla oss inom ramarna som sökorden innebar var viktigt då det annars gav träffar på 

artiklar bortom syftet, upplevelser av delaktighet i tvångsvård. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle ha publicerats år 2000 eller senare, vara 

vetenskapliga, abstrakt skulle finnas tillgängligt, de skulle vara på engelska och vara utförda i 

Europa samt att deltagarna i studierna som artiklarna inkluderar skulle vårdas eller ha vårdats 

under tvång vid studiens genomförande. Studien exkluderar artiklar med deltagare yngre än 

arton år, med innehåll om anhöriga, vårdpersonals perspektiv och översiktsartiklar. Se Bilaga 

B1, B2 och B3.  

Vid varje sökning läste vi titlar och abstrakt och utifrån det valdes artiklar att ingå i studien. 

När samtliga utvalda artiklar var genomlästa och granskade utifrån bedömningsmallen av 

Forsberg & Wengström (2013) bedömdes 13 artiklar svara mot syftet och vara vetenskapliga. 

Bedömningsmallen för kvalitativa studier består av 17 ja- och nejfrågor och för kvantitativa 

studier av 13 ja- och nejfrågor. Om frågorna till 80-100 procent besvarades av ”ja” har studien 

hög vetenskaplig kvalitet, om frågorna besvarades av ”ja” i 70-79 procent av frågorna har 

studien medelhög vetenskaplig kvalitet och besvarades under 70 procent av frågorna av ”ja” 

bedöms kvaliteten vara låg. 

 

Databearbetning  

Metoden för att analysera och sammanställa de kvalitetsbedömda och utvalda artiklarna var 

att dela antalet artiklar på hälften, varje författare läste varsin hälft och markerade det som 

bedömdes relevant. I nästa steg gjordes ett byte av artiklarna och samma procedur utfördes. 

Samtliga artiklar lästes igenom ytterligare en gång. Efter ytterligare en läsning skrevs en 
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sammanfattning av varje artikels relevanta information. Utifrån varje sammanställd artikel 

kunde kodord och kategorier genereras. Då de olika kodorden och innehållet var tätt 

sammanflätat var det svårt att separera under olika rubriker. I ett senare stadie av 

sammanställningen framkom att samtliga kodord och innehåll var samstämmigt med och 

kunde indelas utefter definitionerna av delaktighet; emotionell delaktighet, intellektuell 

delaktighet och social delaktighet i Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008). 

 

Resultat 

Emotionell delaktighet  

Att inte vara delaktig i sin vård upplevdes genom att inte bli lyssnad på och inte bli hörd 

(Jacobsson & Olofsson, 2001). Att bli lyssnad på ansågs främja den personliga utvecklingen. 

Genom att lyssna hjälpte personalen patienterna att identifiera och uppnå personliga mål. 

Under samtal med personalen blev patienterna medvetna om vad de ville uppnå under sin 

vistelse (Petersen, Hounsgaard, Borg & Nielsen, 2012).  

Upplevelsen av att bli psykiatripatient kan beskrivas som en förlust av identitet, identiteten 

som en trovärdig person vars röst förtjänade att bli hörd. Patienter kan uppleva att deras 

självbild tagit skada och en känsla av att ha förlorat sin värdiga identitet genom att bli 

ofrivilligt inlagd (Gault, 2009). Känslan att vara tvångsvårdad uttrycktes av patienterna i 

studien av Jacobsson & Olofsson (2001) som en jämförelse med händelserna i Nazityskland 

och de östeuropeiska staterna. Patienterna upplevde sig underordnad som person och i 

samhället, att inte bli respekterad som patient inom psykiatrin utan mer betraktad som en 

dålig person, en person med mindre kunskap. Resultatet i studien av Sørgaard (2007) visade 

att de som vårdades under tvång var mer missnöjda än de som vårdades frivilligt. De 

tvångsvårdade patienterna uppgav att lite respekt visades för deras åsikter om behandling och 

att de hade lågt inflytande på behandlingsplanen. De tvångsvårdade patienterna uppgav sig 

känna sig som mer objekt för tvång, vara mer ensamma och avskilda, bli tvingade till 

medicinering och utstå nedlåtande kommunikation (ibid). 

 

Patienter kunde uppleva det problematiskt när personalen inte respekterade dem för vilka de 

var och att personalen använde sig av medicin istället för att ta sig tid att lyssna eller prata 

(Norberg & Olofsson, 2000), ”They didn´t even consult with me; they just gave me 

injections” (Gault, 2009, s.210). Personalen upplevdes som ohjälpsam och inkompetent när 

de misslyckades att ta med patientperspektivet i beräkningarna eller förskrev medicin som 

fick patienter att må dåligt, ”They really drug you up” (Gault, 2009, s.210),”I said to them 

about the side effects. But they didn’t do anything, I had to take myself off to the GP” (Gault, 

2009, s.210). Ett centralt tema i studien av (Høgh Thøgersen, Morthorst & Nordentoft, 2009) 

var en önskan att bli behandlad som en kompetent och autonom person. Samtliga patienter 

uppgav upplevelser av att inte bli respekterade eller behandlade lika som andra. Innebörden 

av tvångsvård varierade och väckte en lång rad emotionella reaktioner hos patienterna 

(McGuinness & Dowling, 2012). Patienter belyste även behovet av ett förnyat förhållningssätt 

gentemot patienter som vårdas under tvång. Den initiala kontakten med vårdavdelningen och 

personalen framstod som en kritisk period som formade hela den övergripande upplevelsen av 

tvångsvården. 

 

Personal som uppvisade ett respektfullt, positivt och professionellt bemötande och attityd 

upplevdes enligt patienterna i studien av Gault (2009) som kompetent. Patienter kunde känna 

tillit till dessa vårdgivare och deras kompetens och deras erfarenhet demonstrerade att bli hörd 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Hounsgaard%2C%20Lise%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Borg%2C%20Tove%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Borg%2C%20Tove%22%7C%7Csl~~rl','');
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vilket ledde till bättre slutgiltigt behandlingsresultat. Det var större sannolikhet att bli hörd 

och respekterad när vården pågick över längre tid och bedrevs av samma personal. Patienter i 

studien av Andreasson & Skärsäter (2011) uppfattade god vård när personalen var pålitlig, 

uppmärksam, engagerad och visade omsorg. En enig, erfaren och kunnig personal som 

behandlade patienterna med beslutsamhet och stabilitet, som satte gränser och regler som 

kändes rimliga för patienterna var en källa till säkerhet. Patienterna kände sig stärkta genom 

personal som tog sig an deras fall, tog hänsyn till deras intressen och som såg till att de hade 

vad de behövde (ibid). 

 

Intellektuell delaktighet  

Den första tiden under tvångsvård var (McGuinness & Dowling, 2012; Jacobsson & Olofsson, 

2001 & Norberg & Olofsson, 2000) färgad av brist på information från personalens sida och 

svårigheter för patienterna att förstå vad som försiggick. Den första tiden på avdelningen 

beskrevs varit mycket förvirrande. Det fanns en känsla av att ha blivit bestulen på sin frihet 

och en bristande information om anledningen till detta då ingen förklarade vad som hände och 

varför.  

Att inte bli sedd eller hörd, att personalen sällan frågade vad patienterna tyckte eller önskade, 

kunde enligt patienterna i studien av Johansson & Lundman (2002) upplevas att inte vara 

autonom, att inte vara delaktig. Denna upplevelse skapades genom att vårdas utan att få någon 

information, att genomgå behandlingar de inte förstod sig på och att bli ignorerad. 

Patienter kände ett stort behov av att bli bättre informerade av personalen då patienterna 

upplevde det som kränkande att inte känna till sina rättigheter och att andra tog beslut åt dem 

(McGuinness & Dowling, 2012 & Norberg & Olofsson, 2000). Ett illustrerande exempel är 

att patienter rapporterade ha fått bristfällig information om ett av läkemedlen som ordinerats 

och när patienter bett om ytterligare upplysningar tilldelades en broschyr från ett 

läkemedelsföretag istället för att få prata med personal (McGuinness & Dowling, 2012). 

Patienterna i studien av Jacobsson & Olofsson (2001) beskrev att de inte fick svar på frågor 

och att de inte fick någon respons när de försökte skapa en dialog med personalen. När 

patienterna försökte uttrycka sina önskningar, exempelvis att bli utskriven, fick de som svar 

att det var en utdragen sjukhusvistelse och att det bästa var att fortsätta vara tyst, hålla med 

och inte protestera. När patienterna frågade personalen om anledningarna till tvångsvården 

fick de bara som svar att de var under tvångsvård eller så fick de inget svar alls om anledning. 

Patienterna upplevde det svårt att förstå varför de skulle ta emot ofrivillig vård då de upplevde 

vården som ett lager där inget hände och där de inte hade några möjligheter att prata eller 

motta psykoterapi. Patienter sa att deras problem inte togs på allvar, att de bara behandlades 

med medicin och att de var skrämda. Känslan av skräck från skrämmande medpatienterna och 

medicinerna som förändrade deras tänkande och känslor och orsakade dåsighet och mental 

slöhet, gjorde det svårare att jobba med sina egna problem (ibid). 

 

Upplevelsen av kvaliteten i vården var enligt patienter i studien av Ridley & Hunter (2013) 

varierande sammankopplat med personalens attityder och bemötande. Patienter kände en 

positiv inställning till personalen om de tog sig tid att lyssna på patienterna, fanns till fördel 

för patienterna, hade en god förståelse för patienterna och var entusiastiska och svarade 

anpassat till patienternas individuella förhållanden. Dock kunde relationer med 

avdelningspersonalen och andra professionella uppfattas som respektlösa och som ett straff 

(Hughes, R., Hayward, M., Finlay, W.M.L., 2009). I studien av Jacobsson & Olofsson (2001) 

beskrevs upplevelser av att inte bli pratad med och att inte bli involverad i planering, känslan 

av att inte vara kapabel eller värdig. Patienter kände ett behov att få samarbeta, att involveras i 

planeringen och vad som händer, att bli informerad, att bli motiverad, att argumentera och 



10 
 

förstå varför. De kände även ett begär att av personalen bli behandlad som en kamratlig 

människa i behov av hjälp, att bli respekterad och tagen på allvar. Patienter i studien av 

McGuinness & Dowling (2012) sa att de varit fyllda med känslor av paranoia, ångest och 

rastlöshet på grund av att de inte vetat vad som skulle ske nästkommande dag. Patienter 

uppgav hur nyanlända patienter behandlades och hur saker skulle kunna förbättras, att 

patienter vid ankomst direkt lades i sin tilldelade säng och förskrevs stora mängder medicin, 

något som uppfattades som olyckligt. De menade att patienter vid första ankomst borde få 

prata av sig under en promenad runt sjukhuset snarare än att bli neddrogade. Något som 

tydligt framkom var vikten av att få vara delaktig i beslut rörande medicinering. Trots att 

medicinering uppfattades som en sorts stöttepelare i behandlingen upplevdes fördelen av 

mellanmänsklig kommunikation och interaktion som minst lika viktigt (ibid). 

 

För att patienterna ska vara delaktiga behöver de enligt Andreasson & Skärsäter (2011) bli 

motiverade till att delta och erbjudna att samarbeta. I planeringen av den kommande vården 

var det ibland svårt för patienterna att förstå innebörden av vad som händer och därför blev 

det svårt att ta kritiska beslut. Patienterna uppskattade att ha en kontaktperson att prata och 

bolla saker med. Så fort de kände sig bättre ville de ha möjligheten att reflektera över tiden 

under tvångsbehandling så att de kunde komma fram till hur de i framtiden kan förebygga 

tvångsvård eller göra den enklare. Då patienter i studien av Georgieva, Mulder & Wierdsma 

(2012) rapporterade mest negativa erfarenheter av tvångsåtgärder när de inte förstått varför de 

utsatts för den och inte haft möjlighet att få diskutera den, skulle en förbättring av 

tvångsåtgärd kunna göras i de fallen. Det framkom att en del av deltagarna hade fått prata om 

sina upplevelser efter att de utsatts för en tvångsåtgärd, något som alltid bör ske för att 

minimera den emotionella påverkan vilket kan minska behovet av framtida åtgärd av samma 

slag. 

 

I en utvärdering av en vårdreform i Skottland (Ridley & Hunter, 2013) framkom att de 

intervjuade välkomnade vårdreformen då den skulle innebära mer individanpassad vård, vård 

med större utgångspunkt från patientens förutsättningar. 

 

Social delaktighet  

Att av personalen uppmuntras och motiveras att utföra vissa aktiviteter värdesattes men att 

själv fatta beslut var av högst betydelse, ”sometimes it is okay to be pushed a little… but I 

think it is best to find out by yourself what you want to spend your life doing” (Petersen et al., 

2012. s. 63). Patienter behövde enligt studien av Andreasson & Skärsäter (2011) känna att de 

fortfarande hade kontroll och att personalen inte tog fler beslut än nödvändigt åt dem utan 

istället fokuserar på vad som är väsentligt för patienternas hälsa och återhämtning. 

 

Att få sin autonomi inskränkt och inte vara delaktig kunde enligt studien av Johansson 

& Lundman (2002) upplevas som att genomgå behandling utan att ha instämt till den, en vård 

som till störst del bestod av regler och oförändbara strukturer, att inte få bestämma vad att 

göra eller vart att vara. Det var viktigt att respekteras som individ, att få ta ansvar för sin 

situation och sig själv, bland annat beslutsfattande, vilket gav känsla av att vara delaktig. 

Patienter i studien av Høgh Thøgersen et al. (2009) uppgav att de inte blev förstådda eller 

lyssnade på och att de inte hade något aktivt inflytande på behandlingsprocessen. Situationer 

präglade av förlorat oberoende upplevdes som obehagliga och viktigt var relaterat till detta att 

ha inflytande över det stöd som mottogs och den medicinska behandlingen (Petersen et al., 

2012). Patienterna värderade även inflytande över bland annat följande saker högt: att kunna 

välja sin kontaktperson, att få bestämma saker rörande vardagen, behandling och framtida 



11 
 

mål. Denna typ av inflytande var särskilt värdefullt för patienterna och var kopplat till känslan 

av erkännande. En positiv inverkan på välbefinnandet var när personalen frågade efter 

patienternas åsikter eftersom de då upplevde erkännande genom att vara delaktiga i 

beslutsfattandet. Att personalen lyssnade på patienterna, visade förtroende och respekt samt 

fick patienterna att känna sig jämlika var aspekter som patienterna värdesatte när de skulle 

fatta beslut. Enligt patienterna var det dock personalen som besatt den verkliga kontrollen då 

de bestämde vad patienterna skulle få inflytande över. Patienters definition av delaktighet 

kretsade kring att få fatta egna beslut och att få fatta beslut tillsammans med andra patienter. 

Vissa saker upplevdes som svåra att ha inflytande över eller att få tillstånd att besluta om, 

exempelvis byte av kontaktperson, ändringar i medicineringen samt när och vart en eventuell 

flytt skulle kunna ske (ibid). 

Patienter ville ha någon form av frihet att ta egna beslut, åtminstone vara del i beslut 

(Jacobsson & Olofsson, 2001). Bara ett fåtal patienter uppgav att de informerats om sina 

rättigheter, antingen av personalen eller sina privata kontakter. I studien av Gault (2009) 

beskrevs vårdteamet fatta beslut om att förlänga patienters inläggning utan att innan ha 

diskuterat med de berörda. Konsekvensen av att bli patient upplevdes därför som att de egna 

åsikterna inte längre togs med i beräkningen. Många patienter i studien av Jacobsson & 

Olofsson (2001) uttryckte längtan efter livet utanför den psykiatriska avdelningen, de längtade 

efter verkligheten och att leva ett normalt liv, att bli räknade med och pratade med som 

personer generellt, med känslor och rätten att uttrycka dem. Att bli konverterad från 

tvångsvård till frivillig vård beskrev patienterna som en fördel då de fick möjligheten att ta 

beslut själva om sig själva. 

 

De tre metoder för tvångsåtgärd som fick mest godkännande av patientgruppen var 

intermittent observation, avskärmning, och tvångsmedicinering (Whittington et al., 2009). 

I en akut situation föredrog de flesta patienterna att tvångsmedicineras. Fynden i studien av 

Georgieva et al. (2012) visade dock att åsikter hos patienter inte kunde leda till allmänna 

rutiner för tvångsåtgärder vid akuta situationer t.ex. vid våldsamt uppförande, då respekt ska 

visas och hänsyn ska tas till den enskilda patientens åsikter i den unika situationen.  

 

Patienter i studien av Petersen et al. (2012) beskrev situationer där de upplevde bristande 

delaktighet och situationer som innebar tvång. Dessa situationer hade uppkommit när 

personalen beslutat saker mot patienternas vilja, i synnerhet under inläggningar då patienterna 

varit sjuka och haft t.ex. psykotiska episoder. I dessa situationer förekom enligt deltagarna 

ingen delaktighet och tvång uppstod. Efter en sjukdomsperiod kände patienterna ofta att de 

inte kunde bestämma saker på egen hand. Patienterna beskrev vidare personalen hållit ett 

vakande öga på dem, ställt frågor om hur de mådde och hade upplevt situationer där de inte 

blivit litade på av personalen, en av patienterna uttryckte ”they don’t really rely on you when 

you have been ill, it takes time before you get influence again” (Petersen et al., 2012, s.62). 

 
Enligt de intervjuade patienterna i Høgh Thøgersen et al. (2009) var en pålitlig och 

samarbetsvillig relation avgörande i förebyggandet av tvångsåtgärder. En pålitlig relation 

ansågs av patienterna vara en relation där patient och personal var samarbetspartners och där 

personalen hjälpte patienten att sätta upp mål för behandlingen genom att t.ex. ställa frågor 

och utforska patientens perspektiv. 

 

Diskussion 
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Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelse av delaktighet vid vård 

under tvång vilket är ett underrepresenterat ämne i forskning. Därför har den forskning som vi 

fann med våra sökningar inkluderats och inga bortval gjordes, bortsett från 

exklusionskriterierna som filtrerade bort den forskning som inte var relevant för studiens 

syfte. Forskningsresultat från två databaser (Cinahl och PubMed) är inkluderat då en tredje, 

PsycInfo, var psykologiskt inriktad snarare än psykiatriskt inriktad och gav därför inga 

resultat. Resultatet i litteraturstudien anses ändå ha validitet och relevans då det representerar 

den publicerade vetenskapliga forskning som fanns inom sökningarna i de stora databaserna 

Cinahl och PubMed och att inga bortval kunnat göras. Vidare är flertalet av studierna utförda 

med den metod som enligt Forsberg & Wengström (2013) är mest representativ för studier på 

upplevelser av ett fenomen, kvalitativ ansats. Resultatet i studien kan inte generaliseras på 

verkligheten men det kan användas som en inblick eftersom resultatet bygger på studier från 

de drygt senaste tio åren från olika länder i Europa och flera studier visar på liknande 

upplevelser. 

Att sökord valdes utifrån databasernas ämnesord sågs som en styrka och fördel då det höll 

sökresultaten inom ramarna för det valda ämnet som studeras. En svaghet kunde vara att 

sökningar utanför begränsningarna av valda ämnesord även skulle ha kunnat vara relevanta 

men att de missades vid de snäva sökningarna. 

Sökstrategin innebar att använda respektive databas ämnesord som sökord i olika 

kombinationer och fokus för att tänja maximalt på ramarna för sökningen. Detta sågs som en 

styrka då det innebar en genomgång av samtliga möjliga resultat inom sökordsramarna vi 

använt oss av. 

Innan gällande sökning för litteraturstudien prövades att söka i de respektive databaserna, att 

välja 5 år tillbaka gav få träffar, likaså 8 år tillbaka. Att gå tillbaka så långt som till år 2000 

motiverades av att det var en upplevelse som ämnades studeras, upplevelser är inget som 

försvinner eller blir oaktuellt med tiden men som dock kan förändras. Studien syftade till att 

studera upplevelser och inte behandlingar eller metoder som genom forskningens snabba 

framfart kan ändra sig betydligt från ett år till ett annat. 

Det fanns få artiklar med kvantitativ ansats som belyste patienters upplevelser av delaktighet 

vid vård under tvång. Enligt Forsberg & Wengström (2013) syftar kvalitativ ansats till att 

undersöka deltagarnas upplevelse av ett fenomen medan kvantitativ ansats snarare syftar till 

att testa hypoteser, undersöka företeelser och samband. Att litteraturstudien till störst del 

grundar sig på artiklar med kvalitativ ansats är en styrka (ibid). 

Då det fanns få sökresultat med härkomst från Sverige var en utökning till Europa nödvändig. 

Anledningen till att sökningen begränsades till Europa var att hälso- och sjukvården inom EU 

blir alltmer sammanlänkad och ställer lika krav på god vård och resultatet kunde därför lättare 

appliceras på svenska förhållanden (EU-kommissionen, 2011).  

 

Resultatdiskussion 

Det framgår inte tydligt i patientupplevelserna som är belysta i resultatet att patienterna 

upplever sig delaktiga i sin vård eller inte. Det finns ettflertal definitioner på vad delaktighet 

innebär och hur delaktighet kan uppnås. Upplevelserna belysta i resultatet kopplat till 

definitionerna i bakgrunden kan dock tolkas som att flertalet patienter inte upplever sig 

delaktiga i sin vård (Andreasson & Skärsäter, 2011; Gault, 2009; Georgieva et al., 2012; 

Hughes et al., 2009; Høgh Thøgersen et al., 2009; Jacobsson & Olofsson, 2001; Johansson, & 
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Lundman, 2002; McGuinness & Dowling, 2012; Norberg, & Olofsson, 2000; Petersen et al., 

2012; Ridley & Hunter, 2013; Sørgaard, 2007 & Whittington et al., 2009). 

 

Enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008) är människovärdet ett värde som alla människor 

har i och med att de är människor och detta värde är lika för alla. Människovärdet är en tanke 

eller idé som genom överenskommelser skrivits ned i deklarationer, riktlinjer och lagar men 

det innebär inte att det är förverkligat i de sociala strukturerna, i hur människor bemöter 

varandra och i hur människor upplever sitt värde i olika situationer.  

   Patienter i studierna av (Gault, 2009; Høgh Thøgersen et al., 2009; Jacobsson & Olofsson, 

2001; Petersen et al., 2012 & Sørgaard, 2007) upplever sig sakna sitt värde som individer, ha 

förlorat sina identiteter och som underordnade i samhället. Den emotionella delaktigheten 

innebär att känna sig viktig och värdefull (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008) vilket inte alla 

patienter i tvångsvård gör. Patienternas upplevelser tyder på brister avseende etik i 

sjuksköterskornas förhållningssätt. Människovärdet är en tanke eller idé som finns nedskriven 

men som enligt patienters utsago inte alltid är förverkligat i hur människor bemöter varandra 

och i hur människor upplever sitt värde i olika situationer. 

Patienter kan på grund av sitt sjukdomstillstånd vara otillgängliga för information. 

Sjuksköterskan kan ha gett information men patienten kan ha varit icke mottaglig. Åsikter och 

uppfattningar kan därför gå isär beträffande vårdinsatser för att främja delaktighet, att 

tillgodoses med adekvat information.  

 

Att göra gott och inte skada är två skilda principer (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Att 

göra gott innebär inom omvårdnad en aktiv strävan mot det goda, att göra gott för andra och 

att främja andras intressen. Att göra gott är starkare än att inte skada. Att inte skada handlar 

mer om att om det inte går att åstadkomma något gott så ska det åtminstone försöka undvikas 

att skada andra. Omvårdnad syftar bland annat till att förebygga och undvika skador vilka kan 

delas in i fysiska-, psykiska och sociala skador. De psykiska skadorna kan till exempel vara 

oro, rädsla, otrygghet samt resultat av hot, kränkningar och förolämpningar (ibid).  

   En sjuksköterska inom den psykiatriska slutenvården har bland annat ansvar att hindra en 

patient från att skada sig själv, att göra gott och inte skada, men samtidigt kan detta kränka 

patientens integritet och självbestämmande. Att skada sig själv är ofta ett sätt att lindra ångest. 

I en situation där sjuksköterskans tvingas hindra en patient från att skada sig själv i syfte att 

uppnå ångestlindring kan patienten uppleva sin delaktighet som inskränkt. Etiska dilemman 

kan uppkomma när sjuksköterskans prioriteringar och ansvar att göra gott kommer i konflikt 

med ansvaret att inte skada. Sjuksköterskans plikt att göra gott är starkare än att inte skada 

vilket gör detta till ett oundvikligt etiskt dilemma inom den psykiatriska tvångsvården. Ett 

oundvikligt dilemma är det även då en patient vårdas under tvång, med stöd av LPT på grund 

av att patienten i fråga utgör fara för sig själv eller andra (SFS 1991:1128).  

Åtaganden i The Tidal Model (Marriner-Tomey & Raile Alligood, 2006) är att som 

sjuksköterska värna om och uppmuntra till att patientens röst blir hörd, sträva efter att 

utveckla genuint intresse för patienten och dennes historia, att assistera patienten att få fram 

sin egen livsvisdom som sedan kan användas för att stärka patienten och guidande på vägen 

mot tillfrisknande. Även att vara genuin och ärlig för att uppnå förtroende mellan 

sjuksköterska och patient, att det i patientens historia finns många svar på vad som 

vårdrelaterat fungerar och inte fungerar för den unika patienten är åtaganden i The Tidal 

Model. Tiden som sjuksköterska och patient spenderar tillsammans är ovärderlig. 

   Enligt patienternas utsago om upplevelser (Andreasson & Skärsäter, 2011; Gault, 2009; 

Georgieva et al., 2012; Høgh Thøgersen et al., 2009; Hughes et al., 2009; Jacobsson & 

Olofsson, 2001; Johansson & Lundman, 2002; McGuinness & Dowling, 2012; Norberg & 

Olofsson, 2000; Petersen et al., 2012; Ridley & Hunter, 2013; Sørgaard, 2007 & Whittington 
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et al., 2009) brister sjuksköterskors förhållningssätt gällande etik och samtliga nämnda 

åtaganden i The Tidal Model (Marriner-Tomey & Raile Alligood, 2006). 

   Ett sätt för sjuksköterskan att förbättra sitt förhållningssätt och hantera etiska dilemman i 

tvångsvård kan vara att ta sig tid och involvera patienten genom att uppmuntra hen att komma 

med egna förslag till annan ångestlindrande åtgärd, exempelvis en viss ångestlindrande 

medicin, att ligga under ett bolltäcke eller att sitta ned och prata med personal. Precis som The 

Tidal Model beskriver är det viktigt att som sjuksköterska fokusera på individers styrkor, 

resurser och möjligheter för att upprätthålla en hälsoorientering (Marriner-Tomey & Raile 

Alligood, 2006). Genom att involvera patienten i den egna vården och att ta fasta på förslag 

som patienten ger uttryck för kan en känsla av social delaktighet uppnås, att patienten får vara 

med och bestämma där det är möjligt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).    

 

Att vårdas under tvång i Sverige innebär frihetsberövande då en förutsättning för tvångsvård 

är att patienten i fråga motsätter sig sin vård. I hänvisning till den svenska lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) syftar lagstiftningen till att motivera patienter att frivilligt ta 

emot vård. LPT ska användas i de fall det är nödvändigt men åtgärder för att patienter ska ta 

emot vård frivilligt ska utnyttjas flitigt och alltid för att LPT i så liten mån som möjligt ska 

behöva nyttjas. 

   Att behöva nyttja LPT kan undvikas om patienter upplever sig sedda, respekterade och 

bekräftade som människor (Høgh Thøgersen et al., 2009; Jacobsson & Olofsson, 2001 & 

Petersen et al., 2012). Patienter i studierna som ingår i resultatet beskriver att då de berövas 

kontrollen över sig själva är det svårt att ta ansvar för sin situation. Det blir ännu svårare när 

patienterna inte tillgodoses med kunskap eller adekvat information om sin sjukdom eller vad 

som händer och inte tillåts vara delaktiga för att förstå sin situation, kunna ta kontroll och 

kunna utnyttja sina hälsofrämjande resurser (Jacobsson & Olofsson, 2001 & Petersen et al., 

2012). Det är först när personalen inom psykiatrin (Bertram & Stickley 2005) tror på 

patienters rättigheter och förmågor som de kan uppnå social inklusion. Patienterna måste 

behandlas med respekt och värdighet för att kunna bygga upp sina inre kvaliteter samt bli 

litade på som kompetenta och kapabla. Ett hoppinspirerat förhållande med vårdpersonalen får 

patienterna att tro på sina egna förmågor och rättigheter. Enligt The Tidal Model (Marriner-

Tomey & Raile Alligood, 2006) anses viktiga aspekter av en god miljö vara bland annat en 

känsla av plats och tillhörighet. Engagemang är viktigt och den sociala miljön är viktig för att 

uppnå engagemang. 

 

Enligt Dorothea Orem’s egenvårdsteori beskriven i Jahren Kristoffersen et al. (2007) handlar 

omvårdnad om att hjälpa den enskilde individen att verkställa de handlingar som hen i 

normala fall skulle utföra själv för att bevara liv, hälsa och välbefinnande.  

Dorothea Orems egenvårdsteori är nog mer applicerbar inom den somatiska vården men vissa 

delar i hennes teori berörs av upplevelserna belysta i resultatdelen. Människan utför normalt 

sett handlingar för att söka kunskap och stöd. Då patienter saknar denna förmåga av olika skäl 

är det sjuksköterskans uppgift att tillgodose patienten med kunskap och stöd.  

   Patientupplevelser (Andreasson & Skärsäter, 2011; Georgieva et al., 2012; Jacobsson & 

Olofsson, 2001; McGuinness & Dowling, 2012 & Norberg & Olofsson, 2000) som 

förekommer i resultatet är saknaden av den intellektuella delaktigheten då de inte fått den 

information de behöver och inte upplevt vårdpersonalen som stödjande (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008). Saknaden av den intellektuella delaktigheten visar sig vara en klar 

motsats till en del av Orem’s omvårdnadsteori som har stort inflytande på omvårdnaden i 

många länder (Jahren Kristoffersen et al., 2007). 

Patientsäkerhetslagen (PSL) (SFS 2010:659) innebär att vårdpersonalen är skyldig att ge 

patienten individuellt anpassad information. Avsaknaden av den intellektuella delaktigheten, 
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att patienter inte får den information de behöver (Andreasson & Skärsäter, 2011; Georgieva et 

al., 2012; Jacobsson & Olofsson, 2001; Johansson & Lundman, 2002; McGuinness & 

Dowling, 2012 & Norberg & Olofsson, 2000) kan ses som ett lagbrott som begås av 

vårdpersonalen, inte bara som en brist i vården. Att vårdpersonalen tillgodoser patienter med 

information är både en lagstadgad skyldighet och förutsättning för att patienter ska kunna vara 

delaktiga. 

Den främsta orsaken till brist på information och interaktion med vårdpersonalen var att 

personalen inte hade tid att samtala och delge information, de var för upptagna med annat 

(Stenhouse R.C., 2011). Detta kan bekräftas av resultatet av Socialstyrelsens interventioner att 

den psykiatriska slutenvården är tungt belastad (Socialstyrelsen, 2009). Det kan också vara så 

att patienterna inte var mottagliga för informationen när den gavs och när de var mottagliga 

var sjuksköterskan upptagen med annat. 

 

I en kvantitativ studie av McCann, Baird, Clark & Lu (2008) utforskades psykiatripersonals 

attityder gentemot patientdelaktighet. Det framkom att respondenterna, som till större delen 

bestod av sjuksköterskor, ansåg att patientdelaktighet var av godo och att patienter skulle få 

sina röster hörda gällande planering av vården de mottog. Respondenterna höll inte med om 

påståendet att omvårdnadsrelaterade frågor var för komplexa för patienter att uttala sig i. På 

frågan om huruvida ökad patientdelaktighet innebar en ökad arbetsbelastning för personalen 

gick åsikterna isär. Informanterna ansåg att patienter bör ha en central roll i beslutfattande 

rörande omvårdnad och behandling och att det är av stor vikt att de blir väl informerade om 

effekter och biverkningar av aktuella mediciner. Å andra sidan ansåg personalen att patienter 

inte bör få obegränsad tillgång till sina journalanteckningar och inte heller att de bör få göra 

egna tillägg eller ändringar i dessa dokument. Inte heller ansåg personalen att patienter kan ha 

ett stort inflytande över vilka mediciner de förskrivs med motiveringen att medicinering är ett 

alltför komplext ämne. Det fanns en viss oenighet kring hur kapabla patienter är att ta ansvar 

och klarar att ha en aktiv roll i beslutsfattandet rörande sin omvårdnad och behandling. Ett av 

huvudresultaten som framkom var att en majoritet av psykiatripersonalen ansåg att 

patientdelaktighet kan bidra till bättre vårdkvalitet (ibid). 

   Att patienter på grund av sin sjukdomsbild, exempelvis vid psykos, utesluts i vissa delar kan 

förstås eftersom psykos ofta innebär en rubbad verklighetsförankring. Att patienter inte tillåts 

göra ändringar i journaler kan också förstås då journaler är ett dokument som hör till 

professionen och som finns reglerat i patientdatalagen (SFS 2008:355) vilken inte tillåter 

obehöriga att göra ändringar.  

Studien av McCann et al. (2008) undersökte personalens åsikter om patienters delaktighet 

inom den psykiatriska slutenvården. Respondenterna ansåg att patienters röster gällande 

planeringen av vården ska bli hörda, att patienter ska utgöra en central roll i beslutsfattandet 

och att patienter ska bli informerade. Enligt patienters utsago om upplevelser verkar detta inte 

levas upp till i verkligheten (Andreasson & Skärsäter, 2011; Gault, 2009; Georgieva et al., 

2012; Høgh Thøgersen et al. 2009; Jacobsson & Olofsson, 2001; Johansson & Lundman, 

2002; McGuinness & Dowling, 2012; Norberg & Olofsson, 2000 & Petersen et al., 2012). 

Respondenterna i studien av McCann et al. (2008) säger att patienter inte bör ha ett stort 

inflytande över vilka mediciner de förskrivs då det är ett alltför komplext ämne.  

   Delaktighet behöver inte betyda att vara delaktig i allt, i något stort utan kan också betyda 

att vara delaktig i en del av något. Genom att göra exempelvis mediciner till ett mindre 

komplext ämne genom att informera och delge kunskap kan patienter få förutsättningar för 

och möjligheter till att vara delaktiga så långt de förstår. 

Genombrottsprojektet (http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-

sjukvarden/Okad-delaktighet-ger-farre-tvangsatgarder-inom-rattspsykiatrin/) är ett 

regeringsuppdrag som ska genomföras av landstingen. Ett antal genombrottsprojekt i 
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psykiatrin utförs över hela landet och fokuserar på mindre tvång i vården. 

Genombrottsprojektet heter ”Bättre vård mindre tvång” och innebär bland annat att förenkla 

vårdplaner så att patienter enklare ska kunna ta till sig kunskapen om den egna diagnosen och 

målen för den vård som ges. Med tydlig och bra information blir det lättare att resonera 

tillsammans om vilka insatser som görs och varför. En ökad kunskap är grunden för att kunna 

vara mer delaktig men ökad delaktighet ställer också krav på eget ansvar. 

   Ökad delaktighet skulle därför innebära att patienter tar mer ansvar (Johansson & Lundman, 

2002). Inom The Tidal Model (Marriner-Tomey & Raile Alligood, 2006) är intresse riktat mot 

ett fenomenologiskt synsätt av människans levda upplevelser, historia och berättelse. Det 

tredje åtagandet i The Tidal Model säger att en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att 

assistera patienten att få fram sin egen livsvisdom som sedan kan användas för att stärka 

patienten och användas guidande på vägen mot tillfrisknande. Det femte åtagandet är att det i 

patientens historia finns många svar på vad som vårdrelaterat fungerar och inte fungerar för 

den unika patienten. Sjuksköterskan har möjlighet att ta del av patientens perspektiv, dela 

dennes upplevelse och på så sätt främja patientens delaktighet. 
 

Konklusion 

Flertalet patienter som deltagit i studierna som artiklarna i litteraturstudien bygger på upplever 

en bristande känsla av delaktighet. Studierna tyder mest på att patienter inte blir respekterade, 

de får inte den information de behöver och den relation mellan patient och sjuksköterska som 

är nödvändig för att både respekt ska visas och information ska kunna utbytas existerar oftast 

inte. Patienter upplevde god vård och delaktighet när de kände engagemang, omsorg, hade en 

pålitlig relation med personalen samt när personalen respekterade patienterna, bemötte dem 

väl och var uppmärksamma på patienternas åsikter och behov, vilket dock inte alltid kan 

tillgodoses vid tvångsvård. 

 

Implikation 

I nuläget finns det inte tillräcklig utvärdering eller forskning som bygger på patienters 

upplevelser gällande delaktighet vid vård under tvång. För att vidare kunna kvalitetssäkra 

vården är det av stor vikt att inkludera patienter i forskning och utvärderingar av vården för att 

sjuksköterskor ska tillgodoses med kunskap om patienters förutsättningar för och behov av 

delaktighet. Syftet var från början att studera patienters upplevelser av delaktighet vid vård 

under tvång i Sverige men då det svenska forskningsunderlaget var otillräckligt utökades 

perspektivet till Europa. Det finns dokument med riktlinjer och förhållningssätt samt 

lagstiftningar om hur vården ska skötas, dock lever verkligheten inte upp till dem. 

Socialstyrelsen utför redan kontinuerliga utvärderingar där det framkommit att psykiatriska 

verksamheter är tungt belastade vilket får negativa konsekvenser på vårdmiljö, vårdinnehåll 

samt patientsäkerhet. Utvärderingar och forskning skulle kunna ge klarhet i varför och på 

vilket sätt vården brister och mynna ut i lösningar på hur problemet kan hanteras på bästa sätt 

för att minska belastningen och kunna ge god vård där patienter görs delaktiga. 
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anfall/början av 

psykos. 
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Urval: 12 deltagare (7 män och 5 kvinnor). 

Inklusionskriterier: ha blivit tvångsintagen, vara 
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Att få det stöd som behövdes för 
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personal som inbringade hopp 
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United 
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Gault, I. Service-user and 

carer 
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Syftet var att var att 

undersöka åsikter 

kring tvång och 

medgivande hos 

personer som 

vårdats under tvång 
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analyserades med tillämpning av Grounded Theory. 
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Bortfall: Inget bortfall. 
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Hayward, M.  
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Finlay, W. M. L. 

 

Patients’ 

perceptions of the 

impact of 
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inpatient 

care on self, 

relationships and 
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Syftet var att 

utforska patienters 

insikt i/uppfattning 

om ofrivillig 

slutenvårds effekt på 

sig själv, relationer 

och återhämtning. 

Metod: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

analyserades genom Tematisk Analys. 

Urval: 12 deltagare med tidigare erfarenhet av 

ofrivillig slutenvård. 

Bortfall: Inget bortfall. 

En god relation med professionella 

är viktigt för patienter då de känner 

sig respekterade som individer och 

behåller tron på sin egen förmåga 

medan en dålig relation med 

professionella var associerat med 

negativ självbild och förlust av 

identitet. 

Grad 2 

2009 

Danmark 

PubMed 

Høgh Thøgersen, 

M. 

& 

Morthorst, B.  

& 

Nordentoft, M 

Perceptions of 

Coercion in the 

Community: A 

Qualitative Study 

of Patients in a 

Danish Assertive 
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Treatment Team. 
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syftade till att 

utforska perspektiv 

på och uppfattningar 

av tvång. 

Metod: Djupgående kvalitativa intervjuer 

Urval: 6 patienter (3 män, 3 kvinnor). 
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minst 1 år, huvuddiagnos av svår psykisk 

ohälsa, kunna ge samtycke och inte behöva en 

tolk. 

Bortfall:10 deltagare från början men 4 föll 

bort pga. att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Inte bli förstådd eller lyssnad på, 

lite inflytande på 

behandlingsprocessen. En pålitlig 

och samarbetsvillig relation var 

avgörande för förebyggandet av 

tvång. Samarbete innebar för 

patienter att deras perspektiv 

räknades med. 

Grad 1 

2001 

Sverige 

Cinahl 

 

Jacobsson, L. 

&  

Olofsson, B. 

A plea for respect: 

involuntarily 

hospitalized 

psychiatric 

patients’ 

narratives about 

being subjected to 

coercion. 
 

Syftet var att 

beskriva ofrivilligt 

hospitaliserade 

psykiatriska 

patienters berättade 

erfarenheter av 

tvång och deras 

tankar om hur tvång 

kan förebyggas. 

Metod: Kvalitativ design, 

beskrivande/utforskande studie. 

Urval: 18 tvångsvårdade patienter. 

Inklusionskriterier: tvångsvårdad, prata 

svenska, oskadad förmåga att höra och tala, 

vara planerad för utskrivning de närmaste 3 

dagarna. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Det framkom upplevelser av att 

inte bli lyssnad eller hörd på, brist 

på information, förvirrande 

sjukhusvistelse, inte bli tagen på 

allvar eller respekterad, bli 

behandlad som underordnad/inte 

kapabel/värdig, frihetsberövande, 

inte förstå varför, inte bli 

involverad i vården  

Grad 1 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2002 

Irland 

Cinahl 

 

Johansson I. M. 

& Lundman B. 

Patients’ 

experience of 

involuntary 

psychiatric 

care: good  

opportunities 

and great 

losses. 

 

Syftet var att 

uppnå en 

djupare 

förståelse av 

upplevelsen att 

vara objekt för 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer Kvalitativ design med 

fenomenologisk hermeneutisk analys för att fånga patienternas 

självrapporterade upplevelser.  

Urval: 5 patienter (3 kvinnor, 2 män) som vårdats på 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning någon gång under de senaste 2 

åren, vara förmögen att delta i en intervju med hänsyn till 

hälsotillstånd.  

Bortfall: Inget bortfall. 

Upplevelser av att inte bli 

sedd eller hörd, fråntagen 

sin frihet och kränkt 

integritet framkom. Visad 

respekt, omtanke och 

möjligheter att ta ansvar för 

sig själv visade gynna 

patienter i deras 

återhämtande. Att vårdas 

under tvång beskrevs som en 

balansgång mellan goda 

möjligheter och stora 

förluster. 

Grad 1 

2012 

Irland 

Cinahl 

McGuinness, D. 

& 

Dowling, M. 

Experiences 

of involuntary 

admission in 

an approved 

mental health 

centre. 

Studiens syfte 

var att få 

förståelse för 

vad det innebär 

att ofrivilligt bli 

inlagd på en 

psykiatrisk 

avdelning. 

Metod: Intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 

Urval: 6 deltagare. Inklusionskriterier; Personer som varit 

tvångsinlagda på en psykiatrisk avdelning, ha fått sin 

tvångsvård annullerad mellan 28 november 2010 och 30 april 

2011, ha bedömts tillräckligt psykiskt stabila för att vara 

lämpliga att delta i studien. 

Bortfall: Inget bortfall. 

 

Det första intrycket av 

avdelningen ansågs ha stor 

betydelse för den fortsatta 

vistelsen. Patienterna 

betonade vikten av att bli 

grundligt informerade och 

att få vara med och fatta 

beslut rörande sin 

medicinering. 

Grad 2 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2002 

Sverige 

Cinahl 

 

Norberg, A. 

& 

Olofsson, B. 

 

 

Experiences of 

coercion in 

psychiatric care 

as narrated 

by patients, 

nurses and 

physicians. 

 

Syftet var att öka förståelsen 

för (inom psykiatrin) 

patienters, sjuksköterskors 

och läkares upplevelser av 

tvång, i relation till deras 

egna och motpartens 

upplevelser. 

Metod: Beskrivande-utforskande kvalitativ 

studie bestående av intervjuer  

Urval: 21 deltagare (7 patienter, 7 sjuksköterskor 

och 7 läkare). Inklusionskriterier för patienter var 

att prata svenska, oskadad förmåga att höra och 

tala samt vara planerad för utskrivning inom 3 

dagar. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Upplevelser av att inte bli 

respekterad, kränkt av att inte 

känna till sina rättigheter och 

att ha fått bristande 

information och inte förstå 

vad och varför präglade 

resultatet i denna studie. 

Grad 1 

2012 

Danmark 

Cinahl 

 

Petersen, K. 

 &  

Hounsgaard, 

L,  

& Borg, T. 

&  

Nielsen, C. 

User 

involvement in 

mental health 

rehabilitation: a 

struggle for self-

determination 

and recognition. 

Syftet var att utforska 

psykiskt sjuka patienters 

delaktighet vid 

rehabilitering i samspel med 

personal vid två 

stödboendeprojekt. 

Metod: Kvalitativ metod med observationer, 

informella samtal och intervjuer.  

Urval: 12 deltagare, 22-45 år. Inklusionskriterier: 

minst 5 års erfarenhet av psykisk ohälsa och 

minst 3 månaders vistelse med tvång inom 

stödboendeprojektet. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Att bli lyssnad på och att få 

möjlighet att samtala med 

personalen sågs som 

främjande av delaktighet. Att 

ha inflytande var viktigt för 

patienterna men ens chanser 

att påverka minskade efter en 

sjukdomsperiod med t.ex. 

psykotiska episoder. 

Grad 1 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
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Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2013 

Skottland 

Cinahl 

 

Ridley, J. 

& 

Hunter, S. 

 

Subjective 

experiences of 

compulsory 

treatment from a 

qualitative study of 

early 

implementation of 

the Mental Health ( 

Care & Treatment) ( 

Scotland) Act 2003 

En del av studiens syfte 

var att utforska upplevelser 

och erfarenheter hos en 

grupp individer som blivit 

behandlade med 

tillämpning av MHCT 

(Mental Health Care & 

Treatment, ny lagstiftning i 

Skottland). 

 

Metod: Kohortstudie, 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 49 av 120 deltagare var 

patienter som behandlats med 

MHCT (resterande deltagare i 

studien var sjuksköterskor 

psykiatriker). Inklusionskriteriet 

var att ha erfarenhet av vård enligt 

MHCT. 

Bortfall: Anges inte. 

Upplevelsen av kvaliteten i vården var 

varierande sammankopplat med personalens 

attityder och beteende. Patienter kände en 

positiv inställning till personalen om de tog 

sig tid att lyssna på patienterna, fanns till 

fördel för patienterna, hade en god förståelse 

för patienterna och var entusiastiska och 

svarade anpassat till patienternas 

individuella förhållanden. Patienterna 

välkomnade en vårdreform då en vårdreform 

skulle kunna innebära mer individanpassad 

vård, vård med större utgångspunkt från 

patientens egna villkor och förutsättningar. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga D1 Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012 

Holland 

Pubmed 

Georgieva, 

I. 

& 

Mulder, CL.  

&  

Wierdsma, 

A. 

Patients' preference 

and experiences of 

forced medication and 

seclusion. 

Studiens syfte var att 

undersöka patienters 

erfarenheter och 

preferenser gällande 

tvångsåtgärder och i 

vilken grad fyra faktorer, 

tidigare erfarenhet av 

tvång, demografiska, 

kliniska och intervention-

setting egenskaper var 

associerade med 

patienternas preferenser. 

Metod: Ett frågeformulär utarbetades inför 

denna studie och delades ut till patienter 

inför utskrivning från olika slutna 

psykiatriska avdelningar. Analys av data 

skedde med hjälp av Chi square, Anova F 

med SPSS 15.0. 

Urval: 376 deltagare varav 161 deltagare 

fullföljde studien. Inklusionskriterier: att ha 

fyllt i frågeformuläret innan utskrivning från 

sin första inläggning. 

Bortfall: 215 deltagare som valts bort, inte 

avböjt själva. 

Tvångshandlingar som patienterna 

ej förstått eller fått prata om 

resulterade i negativa erfarenheter. 

Fynden visade att preferenserna 

hos deltagare inte kan vägleda 

utformningen av rutiner för 

tvångsåtgärder på en avdelning då 

den enskilde patientens önskemål i 

den unika situationen bör beaktas. 

Grad 1 

2007 

Norge  

Cinahl 

Sørgaard, K. 

W. 

Satisfaction and 

coercion among 

voluntary, 

persuaded/pressured 

and committed 

patients in acute 

psychiatric treatment. 

Syftet var att undersöka 

tillfredsställelse av den 

psykiatriska vården hos 

frivilligt, ofrivilligt och 

övertygat behandlade 

patienter. 

Metod: Frågeformulär innefattande 50 punkter 

(Sjukvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut form (SPRI, Sweden). 

Urval: 93 deltagare vårdades under tvång av 

studiens totala 189 deltagare från 3 slutna 

akutvårdsavdelningar. Inklusionskriterier anges 

inte annat än att patienterna ska ha vårdats på 

slutenvårdsavdelning. 

Bortfall: 27 deltagare av det totala antalet 189. 

 

Tvångsvårdade patienter var mer 

missnöjda. Bristande respekt för 

patienters åsikter om behandling 

och lågt inflytande på 

behandlingsplanen. Patienter kände 

sig mer som objekt för tvång, var 

mer ensamma/avskilda, blev 

tvingade till medicinering och 

utstod nedlåtande kommunikation. 

Grad 1 

 

 



 

Bilaga D2 Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

England 

Pubmed 

Whittington, 

R. 

&  

Bowers, L. 

& 

Nolan, P.  

& 

Simpson. A.  

&  

Neil, L. 

Approval ratings of 

inpatient coercive 

interventions in a 

national sample of 

mental health service 

users and staff in 

England. 

Studiens syfte var att 

undersöka till vilken 

grad psykiatriska 

slutenvårdspatienter 

och personal gav sitt 

godkännande till olika 

tvångsåtgärder som 

ofta används inom 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

Metod: Enkätstudie, tvärsnittsstudie. Frågeformuläret 

Containment Measures Questionnaire (ACMQ) 

genomfördes på psykiatriska akutavdelningar i tre 

engelska regioner. Jämförelser mellan grupper utfördes 

med hjälp av independent-samples t tests, chi square 

analysis, or Spearman correlations. 

Urval: 1,361 patienter och 1,226 professionella (varav 

68 % var sjuksköterskor). 

Bortfall: Inget bortfall. 

De tre metoder av 

tvångshandlingar som 

fick mest godkännande 

av patientgruppen var 

intermittent observation, 

avskärmning, och 

tvångsmedicinering. 

Grad 1 
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