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Sammanfattning Bakgrund: Det är inom den slutna 

psykiatriska heldygnsvården ibland 

nödvändigt att tvångsvårda patienter och 

även använda tvångsåtgärder. Detta 

orsakar ofta trauma hos patienten och 

även hos personal. Det kan också inverka 

negativt på vårdrelationen, även kallad 

allians mellan vårdpersonal och patient. 

Dessa trauman har visats kunna minskas 

och lindras då patient fått tillfälle att 

tillsammans med personal utvärdera 

händelser och förlopp. Av denna 

anledning används strukturerat och 

formulärstött samtal. Som ett led i arbetet 

med att avgöra om utformningen av 

aktuellt formulär var adekvat 



genomfördes denna studie. 

Syfte: Syftet med denna pilotstudie var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av ett standardiserat frågeformulär för att 

utvärdera tvångsvård och tvångsåtgärder 

tillsammans med patienter på psykiatrisk 

vårdavdelning. 

Metod: Semistrukturerad intervju med 

kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Flera erfarenheter fångades upp 

och presenterades i studien. Dessa anses 

kunna ligga till grund för såväl 

förbättring av formuläret som sådant som 

rutiner kring dess användande.  

Konklusion: Studien visade att de 

intervjuade sjuksköterskorna reflekterar 

över sina erfarenheter och att en mer 

omfattande studie troligtvis kunnat 

resultera i uppfångandet av fler viktiga 

erfarenheter.  
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Abstract Background: Within psychiatric inpatient 

care it is sometimes necessary to utilize 

forced admission and coercive measures. 

This is frequently the cause of trauma for 

both patients and staff. It can also have 

negative impact on the relationship 

between staff and patient. Opportunity 

for patients to evaluate, together with 

staff, episodes of forced admission and 

instances where use of coercive measures 

have taken place has been shown to 

reduce trauma. Structured interviews, 

supported by a questionnaire, are used 

 



for this purpose. The current study was 

performed as a part of the process of 

improving the questionnaire 

Aim: To describe the experiences of 

nurses who have used a standardized 

questionnaire to evaluate forced 

admission and coercive measures 

together with patients in an inpatient 

setting. 

Method: Semistructured interviews with 

qualitative content analysis. 

Results: Several experiences were found 

and presented in the current study. These 

were considered to be of use for both 

improving the questionnaire itself as well 

as its’ use. 

Conclusion: The study showed that the 

participating nurses reflect upon their 

experiences and that a larger study 

probably would yield even more useful 

experiences. 
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Inledning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 a § ska sjukvården bland annat bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och 

personal och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet (SFS, 1982:763). 

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk hälso- och sjukvård ansvarar för att patientens och 

närståendes erfarenheter, behov, mål och preferenser tillvaratas i planering och genomförande 

av vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening & Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). Tvång och tvångsåtgärder inom slutenvården upplevs ofta som 

problematiskt av både patienter och personal (Johansson, 2006; Stewart et al. 2015). Dels 

orsakar tvångsåtgärder lidande medan de utförs dessutom inverkar traumat ofta negativt på 

patientens återhämningsprocess (Georgiva, Mulder & Whittington 2012; Mayers, Keet, 

Winkler & Flisher 2010). En betydelsefull komponent för att minska trauma vid tvångsvård är 

insatser för att bevara patientens självbestämmande och integritet vilket är väl förankrat i 

litteraturen (Sjögren, 2014). Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ska 

specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård kunna identifiera, bedöma, förebygga och hantera 

situationer som innebär risk för skada på patient, närstående eller medarbetare (Svensk 

sjuksköterskeförening & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Mot bakgrund 

av detta är det angeläget att undersöka hur uppföljningen efter tvångsåtgärd kan förbättras och 

om information som kan leda till minskat behov av tvångsåtgärder för den enskilde patienten 

kan inhämtas i samband med detta. 

Bakgrund  

Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder används för att förhindra patienter som är i färd med att skada sig själva eller 

andra. Behovet av tvångsåtgärdsanvändning uppstår oftare i samband med vård av patienter 

med allvarlig psykisk ohälsa som exempelvis psykos eller självskadebeteende. Dessa 

patientgrupper vårdas ofta på psykiatriska intensivvårdsavdelningen, Piva. Salzmann-Erikson 

(2014) beskriver Piva som den avdelning där patienter med komplexa behov för psykisk 

ohälsa ges avancerad vård. Avdelningsarbetet syftar till att hjälpa patienten att skapa och 

upprätthålla psykisk stabilitet (ibid). För att kunna upprätthålla god allians med patienten 

krävs att personalen har ett arbetssätt som bidrar till minsta möjliga traumatisering vid 

tvångsåtgärder. 

Med tvångsåtgärder menas i denna studie åtgärder gentemot patient som tas med stöd av 

lagen om psykiatrisk tvångsvård. I lagtexten delas tvångsåtgärder in efter stigande 

kränkningsgrad som följer (SFS 1991:1128):  

 Fastspänning eller bältesläggning vilket innebär att patienten kortvarigt begränsas 

rörelsemässigt till en säng och fjättras till händer och fötter. Vårdpersonal ska vara närvarande 
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under tiden som patient är fastspänd. Om synnerliga skäl föreligger kan fastspänningen bli 

förlängd. I sådana fall skall Inspektionen för vård och omsorg informeras utan dröjsmål. 

Avskiljning innebär att patientens möjlighet att negativt inverka på medpatienters vård och 

återhämtning minimeras. Detta genom att kontakt med medpatienter omöjliggörs under upp 

till åtta timmar. När åtta timmar passerat krävs nytt beslut från chefsöverläkare och om så sker 

ska Inspektionen för vård och omsorg informeras. Vid avskiljning av patient kräver lagen 

kontinuerlig övervakning. Beroende på vårdinrättning kan detta innebära allt från 

kameraövervakning till ständig närvaro av personal i rummet. 

Tvångsbehandling innefattar alla typer av ofrivillig medicinsk behandling såsom 

intramuskulär injektion men även exempelvis sondmatning och elektrokonvulsiv behandling 

(ECT). 

Det som verkar avgöra användningen av tvångsåtgärder snarare än evidensläget är traditioner 

som varierar, inte bara från land till land, utan även mellan regioner inom länder (Raboch et 

al, 2010; Stewart et al. 2010). En slutsats som har stöd i forskningen är att det finns ett stort 

behov av förbättrad kommunikation mellan personal och patient (Stewart et al. 2015). Inte 

bara i det akuta skedet utan även när läget stabiliserats så att patient tillsammans med personal 

kan utvärdera och följa upp eventuella tvångsåtgärder (Olsson, Strand & Kristiansen 2014). 

Forskningen visar också på nyttan av att använda ett validerat formulär för att underlätta 

kommunikation och förståelse vid utvärdering av tvångsåtgärder (Bergk, Flammer och 

Steinert 2010; Mayers, Keet, Winkler och Flisher 2010; Noda et al, 2012).      

Det åligger specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatrisk hälso- och sjukvård att 

kontinuerligt utvärdera den psykiatriska omvårdnaden som patienten erbjuds och förnya 

bedömningen av patientens behov så att komplexa vårdbehov identifieras (Svensk 

sjuksköterskeförening & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Studien 

genomfördes som en del i ett förbättringsarbete med syfte att förbättra redan existerande 

formulär för uppföljningssamtal. Om personal, genom psykiatrisjuksköterskans försorg, blir 

bättre på att samspela med patienter för att undvika tvångsåtgärder och samtidigt utvecklar 

förmågan att tillsammans med patienten bearbeta eventuella trauman efter tvångsåtgärd skulle 

det kunna bidra detta till att minska behovet av återinläggning. Ett bättre samspel kan 

dessutom öka möjligheten att patienter söker vård på frivillig basis tidigare i förloppet vid ett 

eventuellt återinsjuknande (Jönsson, 2006). Forskning har också visat att en bidragande faktor 

vid coping är känslan av att ha bidragit och kunnat vara till nytta för andra (Ryan, Rapley & 

Dziurawiec 2014). Förutom besparat lidande kan förbättrad kommunikation även underlätta 

relationsbyggandet och kontinuiteten samt patientsäkerheten (Stewart et al. 2015). Om 

lidandet efter en tvångsåtgärd och behovet av framtida tvångsåtgärder kan minskas signifikant 

med hjälp av strukturerade samtal skulle detta innebära stora vinster för patient och personal 

såväl som för samhället i stort.  

Flera studier påpekar behovet av mer forskning för att utveckla uppföljning efter 

tvångsåtgärder (Bergk, Flammer & Steinert, 2010; Georgieva, Mulder & Whittington, 2012; 
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Mayers, Keet, Winkler & Flisher, 2010). Vid tiden för studien användes på den aktuella 

kliniken ett formulär för uppföljning efter tvångsåtgärd. Formuläret var framtaget av en grupp 

bestående av sjuksköterskor och skötare anställda på avdelningen och syftade till att hjälpa 

patienten att bearbeta tvångsvård och eventuella tvångsåtgärder.  Vid tiden för studien hade 

patienter inte deltagit i utvecklingsarbetet. Formulärets utformning saknade systematisk 

förankring i vetenskaplig litteratur. Formuläret togs fram som inom ramen för ett nationellt 

projekt med syfte att uppnå Bättre vård mindre tvång, även kallat ”Genombrottsprojektet”. 

Sedan formuläret infördes hade statistik förts på hur ofta det använts och om patienten upplevt 

tvångsåtgärden som begriplig eller inte. Med begriplig menades att patienten efter samtalet 

kunnat inse behovet av tvångsåtgärden.  I formuläret ingick också en fråga om hur personalen 

i framtiden kunde bemöta patienten i liknande situationer för att undvika tvångsåtgärd. 

Informationen som inhämtats hade inte använts till att genomföra strukturella förändringar 

såsom rutiner eller riktlinjer utan i bästa fall till förbättring i arbetssätt i individuella fall. 

Omvårdnadsteoretisk ram 

Phil Barkers Tidvattenmodell identifierar alla människor som resenärer på en ocean av 

erfarenhet. Snarare än att bestämma vad som utgör psykisk ohälsa och hur den ska förbättras 

på ett generellt plan så fokuserar modellen på hur det är möjligt att ta reda på vilket stöd 

personen upplever sig behöva för att kunna förverkliga sin uppfattning om ett bra liv (Barker 

& Buchanan-Barker, 2005).  I sin förklaring av modellen använder författarna sig ofta av 

nautiska termer. Särskilt påtagliga negativa händelser i den personliga erfarenheten eller 

”livsresan” betecknas som stormar eller piratangrepp. Ihållande problem i livet med längre 

förlopp än en plötslig försämring omnämns som om skeppet tar in vatten eller att personen 

fallit överbord och riskerar drunkning. Omvårdnaden beskrivs övergripande utifrån fyra 

punkter och under den första beskrivs psykiatrisjuksköterskans arbete som interaktivt, 

utvecklande och inriktat på den personliga utvecklingen snarare än orsaker till aktuell psykisk 

ohälsa. Uppmärksamhet ges under punkt två till det faktum att även om psykisk ohälsa ofta 

manifesteras gentemot omvärlden så är hela upplevelsen av den innesluten i den drabbade till 

dess han/hon fått möjlighet att delge andra. Omvårdnad skall inte ses som en färdig produkt 

att förmedlas till en konsument utan bör ses som en process som delas av flera människor, 

däribland den eller de personer som drabbats av psykisk ohälsa. Psykiatrisjuksköterskans 

uppdrag är att tillsammans med patienten och med fokus på framtiden bygga en hållbar 

vardag (ibid). 

Problemformulering 

Som ett led i förbättringsarbetet av uppföljning efter tvångsvård och tvångsåtgärder avsågs 

denna studie ta vara på sjuksköterskornas erfarenheter om det använda formuläret, kunde det 

förbättras, och i så fall hur. Detta utifrån tidvattenmodellens syn på psykiatrisk omvårdnad 

som process som delas av flera människor snarare än som produkt såväl som 

psykiatrisjuksköterskans uppdrag att med patienten bygga en hållbar vardag. 
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Syfte 

Syftet med denna pilotstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett standardiserat 

frågeformulär för att utvärdera tvångsvård och tvångsåtgärder tillsammans med patienter på 

psykiatrisk vårdavdelning. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes utifrån induktiv ansats och vald metod var kvalitativ innehållsanalys 

eftersom meningen var att fånga upp informanternas erfarenheter och försöka finna 

gemensamma nämnare och värderingar som kunde ligga till grund för vidare utveckling av 

uppföljning efter tvångsåtgärder (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2014).  

Urval 

Sjuksköterskor på psykiatrisk klinik i sydvästra Sverige som utfört tvångsvård och 

tvångsåtgärder samt använt formulär för utvärdering och uppföljning blev tillfrågade om 

intresse för deltagande. Förfrågan gjordes via mail som skickades ut av respektive enhetschef 

till samtliga sjuksköterskor. Av mailet framgick inklusionskriterier och samtyckesblankett 

bifogades (bilaga a). Inklusionskriterierna var: sjuksköterska anställd vid aktuell 

slutenvårdsklinik som utfört utvärderingssamtal efter tvångsvård och/eller tvångsåtgärd med 

stöd av aktuellt formulär. Exklusionskriterier var: utfört tvångsvård och/eller tvångsåtgärd 

men inte använt formulär för utvärdering. Fyra intervjuer gjordes och fördelningen mellan 

kön var två män och två kvinnor. Informanternas yrkeslivserfarenhet som sjuksköterskor 

inom psykiatrisk slutenvård varierade mellan två och sex år. En av sjuksköterskorna var 

specialistutbildad med inriktning mot psykiatri.  

Datainsamling 

När projektet godkänts etiskt och efter att verksamhetschef på berörd klinik fått 

informationsbrev och lämnat sitt godkännande (bilaga b) genomfördes intervjuer i takt med 

att intresseanmälningar kom in. Totalt lämnade tio personer intresseanmälan som svar på 

förfrågan. När försök gjordes att boka tid för intervju avböjde dock sex personer med 

hänvisning till att de inte upplevde sig ha använt formuläret i tillräcklig omfattning. 

Intervjuerna genomfördes under två veckor i februari 2016 och varje intervju tog mellan 16 

och 22 minuter. Intervjuerna planerades att ta cirka en timmes tid i anspråk. Intervjuerna var 

planerade att genomföras på plats som bestämts från fall till fall av informant och intervjuare i 

samråd. Det visade det sig att samtliga informanter föredrog att genomföra respektive intervju 

i ett rum på kliniken de var anställda vid. Fyra stycken sjuksköterskor som utfört, och 

tillsammans med patient utvärderat, tvångsåtgärder kom att intervjuas om sina erfarenheter. 
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Intervjuerna transkriberades sedan av de två studenter som genomfört dem. Studenterna 

gjorde detta tillsammans och lyssnade noggrant igenom för att kunna transkribera varje ord 

informanten yttrade. 

 

Intervjuguiden utformades genom att använda principer från Tidvattenmodellen (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Den bestod av fyra öppna frågor och uppföljningsfrågor kom att 

ställas utifrån de behov av förtydligande eller vidareutveckling av svar som uppkom i varje 

enskild intervju. Intervjuguiden såg ut enligt följande: 

 

”Why this – Why now?” Varför detta och varför nu? Vilket är syftet med att använda 

formulär för strukturerad uppföljning efter tvångsvård/-åtgärd i anknytning till dess avslut?  

 

”What works?” Vad fungerar? Med denna fråga gjordes försök att identifiera vilka åtgärder 

som tidigare fungerat för personen eller vad personen trodde kunna fungera i den aktuella 

situationen. Syftet var att på förhand utesluta så få behandlingsmöjligheter som möjligt.  

 

”What is the person’s personal theory?” Vilken är personens egen uppfattning? Frågan 

ställdes för att klargöra hur personen själv upplevt och förklarat situationen.  

 

”How to limit restrictions?” Var sätts gränsen för begränsningar? Hur ska personal agera för 

att så liten intervention som möjligt ska hjälpa personen att själv åstadkomma så mycket som 

möjligt.   

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och inspelningarna transkriberades efter att 

ha överförts till PC för att underlätta hantering av ljudfilerna. Ljudupptagningarna 

genomlyssnades och transkriptionerna lästes igenom flera gånger för att skapa ett 

helhetsintryck. Utifrån detta helhetsintryck kunde studenterna urskilja relevanta meningar och 

fraser vilka identifierades som meningsbärande enheter. Enheterna kondenserades för att 

förtydliga deras respektive innebörder. När så gjorts tilldelades varje enhet en kod för att 

materialet enklare skulle kunna överblickas och sorteras. Efter dessa steg kunde enheterna 

sorteras in i underkategorier och kategorier. Arbetet med kategorisering pågick under sex 

veckor och vid flera tillfällen fick sorteringen göras om efter det att nya kategorier hittats 

(Polit & Beck, 2014).För att ge en så nyanserad blid av materialet som möjligt är det viktigt 

att vara medveten om hur text består av latent budskap och manifest innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Latent handlar om det underliggande budskap som förmedlas mellan 

raderna och som via en tolkande nivå uttrycks i ett övergripande tema. Manifest skildrar det 

uppenbara, textnära innehållet och formuleras i en tolkande nivå med hjälp av kategorier 

(ibid). För att säkerställa interbedömarreliabiliteten och därigenom minska risken för bias 

diskuterades analysprocessen mellan studenterna och handledare (Fridlund, 2012). 
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Forskningsetiska överväganden  

Samtliga informanter deltog frivilligt och med informerat samtycke. All data behandlades 

konfidentiellt. Verksamhets- och enhetschefer informerades om projektet och tillfrågades om 

godkännande att bedriva studien efter det att lokala etikprövningsgruppen vid akademin för 

Hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad lämnat sitt godkännande av projektplanen. 

(Diarienummer UI2015/1113). Förfrågan gjordes såväl skriftligt som muntligt så att frågor 

som uppstod kunde besvaras på ett fullgott sätt. När godkännande lämnats av ledning kom 

personal på de berörda avdelningarna att informeras om projektet och hur de kunde anmäla 

sitt intresse för deltagande. För att undvika att enskilda sjuksköterskor skulle uppleva 

individuella påtryckningar om deltagande gjordes förfrågan till respektive enhet i samband 

med exempelvis arbetsplatsträff där enhetschef närvarade, samt via mail. 

Resultat 

Analysarbetet resulterade i tre kategorier som sammanfattade olika aspekter av det 

formulärstödda uppföljningssamtalet. Varje kategori kom att bestå av tre underkategorier. 

Den första kategorin, Delaktighet, samlade erfarenheter av gemensam uppskattning, av hur 

ökad förståelse minskat trauma och av gemensam reflektion. Tillsammans visade de 

meningsbärande enheterna i de underkategorierna hur vårdpersonal i utvärderingssituation 

tillsammans med patient kunnat finna gemensamma beröringspunkter, stärka minnesbilder 

och avdramatisera tvångsförlopp vilket skapat och/eller stärkt patientens delaktighet i vården. 

Nästa kategori i ordningen, Struktur, tillvaratog sjuksköterskornas erfarenheter av hur 

formuläret och dess utformning påverkat bemötandet av patienterna, effektiviteten hos 

personal och av hur utvärderingen påverkades av den tid som hunnit förflyta sedan 

tvångsåtgärden. Den tredje kategorin, Kontinuitet, uppstod ur sjuksköterskornas behov av 

bevara värdefulla erfarenheter som de dragit ur möten med patienter. De erfarenheter som 

berörde på ett personligt plan samlades i underkategorin dokumentera för framtiden. Även 

erfarenheter av att förbättra bemötandet på en generell nivå hade dragits och dessa kom att 

samlas under benämningen dokumentera för att ta vara på samband. Slutligen sammanställdes 

erfarenheter av samtalets nytta för återkommande patienter. 
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Kategori Underkategori 

 

 

Delaktighet 

 Erfarenheter av gemensam 

uppskattning 
 Erfarenheter av hur ökad förståelse 

minskat trauma 
 Erfarenheter av gemensam reflektion 

 

 

Struktur 

 Formuläret säkerställer likvärdigt 

bemötande 
 Formulärets utformning ökar 

effektivitet 

 Formuläret behöver användas tidigare 

och oftare 

 

 

Kontinuitet 

 Dokumentera för framtiden 
 Dokumentera för att ta vara på 

samband 
 Erfarenheter av samtalets nytta för 

återkommande patienter 
 

Delaktighet 

Erfarenheter av gemensam uppskattning  

Sjuksköterskorna redogjorde under intervjuerna för hur uppföljningssamtalen uppskattades av 

såväl de själva som patienterna. Det framgick att utbytet av erfarenheter ofta hade en positiv 

effekt för att få patienten delaktig i den egna vården 

 

“Ja, vi har alltid velat se patienten delaktig och det här är ju ett perfekt sätt. Sen är det också 

ett sätt för oss att se hur vi kan förbättra oss, både när det gäller tvångsåtgärder och 

eftervård”. 

 

Sjuksköterskan uppskattade samtalen främst på grund av att det tenderade att ge möjlighet att 

inhämta värdefull information om hur att bemöta patienten på bästa sätt. Dessutom beskrevs 

samtalet som ett sätt att få patienterna att känna sig viktiga och hjälpa dem att överkomma att 

en del beslut fattats över deras huvuden. 

 

“...jag tror, personligen, att, eh, patienterna har många frågor, eh, och att det betyder väldigt 

mycket för dom, dels att få frågorna besvarade, men sen också få uttrycka sig och säga hur 

dom har uppfattat, eh, tvångsvården. Men, eh, vi jobbar ju med en helhetsblick och man kan 

säkert tillämpa, ehm, mycket på andra också”. 

 



 

9 

 

Det framkom även att sjuksköterskorna kunde känna tillfredsställelse när de genom 

strukturerat samtal lindrat patientens lidande och därigenom underlättat för sig själva i 

upprättandet av allians. 

 

Erfarenheter av hur ökad förståelse minskat trauma  

Tvångsvård beskrevs som en krävande, och för många patienter tidigare obekant, erfarenhet. 

På grund av detta var det mycket vanligt att patienterna som fått sådan vård behövde svar på 

många frågor. Frågorna kunde handla om så grundläggande saker som hur intagningen gått 

till och vad som hänt under de första dygnen till mer komplicerade funderingar.  

 

“Jag tycker generellt att dom tycker att den är väldigt bra och att den ökar, eh, alltså, jag 

brukar ändå kolla igenom svaren, när andra har haft samtalen framförallt, och många brukar 

tycka att det ger en förklaring till varför man blev utsatt. ...vissa patienter kommer inte ens 

ihåg, hm, hur dom har varit, eh, situationen överhuvudtaget. Dom vet att dom blev bältade 

kanske, men inte vad det var som föranledde det”. 

 

Det beskrevs också som angeläget för patienterna att få komma till tals angående upplevda 

övergrepp och felbehandlingar. Sjuksköterskorna beskrev att ett uppföljningssamtal kunde 

klargöra förloppet och förtydliga minnesbilden av ett tvångsåtgärdsförlopp vilket i sin tur 

minskade traumat hos patienten. 

 

Erfarenheter av gemensam reflektion 

Samtalet beskrevs också som en möjlighet att gemensamt med patienten reflektera över hur 

det egna beteendet kunde ligga till grund för att behovet av tvångsåtgärder uppstått, hur att 

förändra sådant beteende och hur att tillsammans arbeta för att ändra skadliga mönster. 

 

“...då sa ju patienten själv efteråt när man satt och pratade om det här, det var en eller två 

dar senare, att eh, det fanns ju andra sätt för henne att, eh, få ut sin ångest eller så. Hon hade 

ju kunnat komma till oss i personalen på ett annat sätt… “nu mår jag dåligt, ge mig 

medicin!” var ju första och sedan även då i längden att då kom hon ju och började fråga efter 

taktil massage och samtal…”. 

 

“...jag vet att det alla patienter egentligen som blivit utsatta för tvångsvård när jag varit med 

har sagt, det har ju oftast varit att dom upplever att personalen varit liksom, ja, det är på nåt 

sätt personalens rädslor, upplever ju patienten som har blivit det som föranlett 

tvångsåtgärden ofta upplever ju inte patienten själv att tvångsåtgärden har varit motiverad 

eller behövd… i majoriteten av fall så upplever patienterna, dom var inte så aggressiva eller 

dom var inte så suicidala eller det var inte ett så allvarligt självskadebeteende, utan dom 

menar på att, personalen gick för snabbt till skott…”. 
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Det gemensamma reflekterandet hade också resulterat i insikter om hur olika personal kan 

uppleva en situation jämfört med hur patienten upplevt samma skeende. Ett sätt som detta 

yttrat sig på var att personalen kunde vara anspänd av olika anledningar, exempelvis på grund 

av andra patienters beteende eller patientens tidigare handlingar vilket resulterade i en för stor 

benägenhet att se behov av, och därför tillgripa, tvångsåtgärder. 

Struktur 

Formuläret säkerställer likvärdigt bemötande 

Sjuksköterskorna redogjorde för att det formulärstödda samtalet underlättade för dem att ge 

varje patient möjlighet att på lika villkor komma till tals. 

 

“...man vill ju med formuläret då se till att eh, alla patienter får samma frågor och samma 

möjlighet att uttrycka sig och det blir också ett sätt för oss personal sen att kvalitetssäkra att, 

ja alla patienter fått det och så att det blir ett likvärdigt bemötande så att inte vissa patienter 

glöms bort”. 

De beskrev detta som en del av sitt kvalitetssäkringsarbete. Att ha en rutin kring uppföljning, 

som dessutom innefattade ett konkret minnesstöd i form av formuläret, erfors hjälpa 

sjuksköterskorna att tillse att samtalen genomfördes. 

 

Formulärets utformning ökar effektiviteten 

Vid uppföljning efter tvångsåtgärd eftersträvades att sjuksköterskan som utförde samtalet 

skulle ha varit med vid det aktuella tillfället för att ge samtalet optimala förutsättningar.  

 

“...är man tillräckligt kompetent så bör man ju faktiskt kunna känna av en situation, och 

patienten också. Sen, har man inte varit med och träffat patienten och ändå ska göra ett 

eftersamtal. Det är ju klart det kan bli lite knivigt men då har man ju ändå formuläret att utgå 

ifrån och känna av stämningen”. 

 

Ibland var detta inte möjligt och sjuksköterskornas erfarenhet av detta var att formuläret med 

sin frågestruktur var till nytta eftersom hon genom att använda det tillsammans med sin 

kompetens kunde kompensera för den bristen. 

 

“...i dom fall där tvångsåtgärd har hänt, att man har den dialogen med patienten efter, 

uppföljningsvis, och det är ju där det här formuläret har varit väldigt bra i och med då att, du 

kan sätta en, nästan vem som helst, som har lite erfarenhet av psykiatrin på att gå in med 

formuläret och ställa, liksom, bara följa frågorna som är där…”. 

 

En annan erfarenhet av liknande situation var den att exempelvis skötare som medverkat vid 

tvångsåtgärd kunde använda formuläret för att genomföra uppföljning om tjänstgörande 
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sjuksköterska inte närvarat vid tvångstillfället eller saknade möjlighet att hinna med 

uppföljningssamtal innan utskrivning.  

 

Formuläret behöver användas tidigare och oftare 

Sjuksköterskorna återkom flera gånger till vikten av att uppföljningssamtalet utfördes så 

tidsmässigt nära inpå tvångsåtgärden eller tvångsvårdens upphörande som patientens mående 

tillät. Enligt deras erfarenhet tenderade uppföljningssamtalet att utföras för sent i 

vårdförloppet, ofta i samband med utskrivning, vilket kunde inverka menligt på såväl 

vårdrelation som den information vilken inhämtades i samtalet.  

“...men det känns som att det blir i slutet av vårdtiden. Man kanske skulle ha det snabbare 

efter åtgärden så att man kan se, vi har ju patienter som blir utsatta för flera tvångsåtgärder 

men man tar samtalet det sista man gör innan de går hem eller iallafall i slutet, när dom mår 

lite bättre. ...men det hade ju varit bra om man kunde utvärdera under tiden för att veta hur 

man skulle göra bättre”. 

 

Vid längre vårdtillfällen med upprepade episoder av tvångsanvändning drogs erfarenheten att 

samtalet inte alltid kom till sin fulla rätt av den anledningen att det enbart gjordes ett samtal, 

och då ofta inför utskrivningen. Hade utvärdering istället gjorts tidigare så hade personalen 

kunnat agera utifrån den nya informationen och därigenom förebyggt behovet av fler 

tvångsåtgärder. 

Kontinuitet 

Dokumentera för framtiden 

Sjuksköterskorna berättade om vikten av att förvalta den kunskap som inhämtats via samtalen 

väl. Inte bara genom att snabbt låta den komma till användning, utan även genom att bevara 

och presentera den på sådant sätt att medarbetare som inte tidigare träffat patienten kunde 

komma väl förberedda till ett första möte och ta vid i arbetet med vårdrelationen.  

 

“...kanske att den som triagerar patienten, eller skriver in patienten, vet man med sig att den 

haft, för man läser ju ofta hur det varit i bakgrunden, vet man då att det har varit en, våldsam 

episod tidigare, eller, då kan man ju redan då, som sjuksköterska, gå in och kolla: vad gjorde 

vi då? Vad som funkade, och så kan man försöka förmedla det till detta vårdtillfället”. 

 

“Ja, det är ju en sak som jag längt, eller alltså, velat ha länge i vårt dokumentationssystem är 

ju just någon sorts omvårdnadsdel där man kan läsa sammanfattningar av 

omvårdnadsarbetet tidigare till exempel hur patientens ångest ter sig, vad patienten oftast har 

för vanföreställningar när den är psykotisk, vad man ska göra när patienten blir aggressiv. 

Att sådant finns tydligt dokumenterat någonstans som är lätt att hitta”. 
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Erfarenheterna som insamlats i aktuell studie gjorde gällande att det vore till nytta om en 

särskild del av journalsystemet kunde vikas åt att dokumentera exempelvis tidiga tecken på 

aggression eller stegrande ångest, effektiva åtgärder, återkommande vanföreställningar eller 

psykotiska yttringar hos enskild patient. Denna del skulle sedan vara tillgänglig och inte 

sorteras in under specifika vårdtillfällen, vilket hade sparat in tid och onödigt lidande. 

 

 

Dokumentera för att ta vara på samband 

Sjuksköterskorna talade också om vikten av att använda de dokumenterade erfarenheterna i 

ett större perspektiv. Genom att jämföra olika erfarenheter och ställa dem mot varandra ansåg 

de att samband skulle kunna skönjas och utifrån det skulle bemötande, arbetssätt och rutiner 

kunna förbättras.  

 

“Alltså, jag vet ju att [en namngiven medarbetare], till exempel, sitter och gör, eh, tittar på 

mycket resultat och såhär och igen, det kanske är så att hon gör det men att man har någon 

som sitter och går igenom, eh, och sammanställer att det här har funkat, det här har inte 

funkat… Att man kan se samband”. 

 

Av den anledningen ansågs det vara viktigt att noggrant dokumentera såväl de egna 

erfarenheterna som patientens. 

 

Erfarenheter av nyttan för återkommande patienter 

Enligt sjuksköterskorna var samtalen av särskilt stor nytta för de patienter som hade 

återkommit till avdelningen flera gånger.  

 

“Ja, men det tycker jag. Vi har ju en del kända patienter som återkommer och dom tycker jag 

absolut man har fått en bättre kontakt med efter dom här samtalen. På dom här samtalen kan 

du gå lite grann in på själen också, just med... man pratar om det som är lite tabubelagt 

fortfarande”. 

 

Erfarenheterna innehöll formuleringar som beskrev fördjupad kontakt, att patienten vågade 

blotta sitt inre och hur uppföljningssamtalen möjliggjorde dryftandet av svåra, stigmatiserade 

ämnen. De gjorde också gällande att även ett enstaka framgångsrikt uppföljningssamtal kunde 

resultera i att samspelet fungerade påtagligt väl vid flera framtida vårdtillfällen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Urvalet av informanter i studien bestod enbart av sjuksköterskor eftersom det var i den 

kategorin som resultatet skulle inhämtas. Ansvaret för dokumentation, uppföljning och den 

arbetsledande rollen ansågs ligga till grund för valet av att fokusera intervjuer på personal 

med sjuksköterskeutbildning. Av de sjuksköterskor som intervjuades för studien var det en 

som var specialistutbildad psykiatrisjuksköterska. 

En medveten tanke med frågorna var att de skulle vara öppna i sin karaktär och detta stöds då 

en kvalitativ innehållsanalys används i studien (Henricsson 2012). Deltagarnas erfarenheter 

blir synliga genom intervjuer eftersom möjlighet ges att berätta om situationer som uttrycks 

med egna ord (ibid).  

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod eftersom den är avsedd att koncentrera sig på 

tolkning av texter och används inom vårdvetenskap, beteendevetenskap och humanvetenskap 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En fördel med metoden är att den kan användas på 

olika tolknings- och abstraktionsnivåer. En risk med att använda metoden kan vara om arbetet 

sker med för stor tilltro till texten då helheten kan gå förlorad och påverka en för detaljerad 

kodning. Det ges utrymme för tolkning och abstraktion för att resultatet ska bli meningsfullt 

och begripligt. Kvalitativ innehållsanalys kan vara av antingen deduktiv och induktiv ansats. 

Deduktiv ansats innebär att ett i förväg sammanställt kodningsschema används vars grund 

ligger i en modell eller teori. Är ansatsen induktiv görs en förutsättningslös analys av texter 

som är baserade på berättelser om upplevelser som människor delger (ibid). Om det inte finns 

tillräcklig kunskap tidigare eller om fenomenet om denna kunskap är splittrad, 

rekommenderas den induktiva metoden (Elo & Kyngäs, 2008). Deduktiv metod används ofta 

vid studier då befintlig data finns men utförs i en ny kontext. Vid användandning av induktiv 

innehållsanalys följer nästa steg som består av organisering av kvalitativ data i en process 

med abstraktion, kodning och skapande av kategorier. Det finns inga systematiska regler när 

det gäller dataanalysering eftersom det viktigaste i innehållsanalys anses vara texten och hur 

den delas in i mindre kategorier. Innehållsanalys är inte linjärt i strukturen och därmed svårare 

jämfört med kvantitativ analys eftersom den inte är så standardiserad (ibid).   

Eftersom syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ökad delaktighet 

ansågs denna metod vara lämplig utifrån möjligheten för informanterna att kunna uttrycka sig 

med stöd av öppna frågor.  

När kvalitativ innehållsanalys används läggs fokus på beskrivningen av variationer genom 

likheter och skillnader i textinnehållet (Graneheim & Lundman 2004). Likheter och skillnader 

delas in i teman och kategorier i olika tolkningsnivåer. Texten består av latent budskap och 

manifest innehåll. Latent handlar om det underliggande budskap som förmedlas mellan 

raderna och som via en tolkande nivå uttrycks i teman. Manifest skildrar det uppenbara, 

textnära innehållet och formuleras i en tolkande nivå med hjälp av kategorier (ibid).  
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Samtliga intervjuer ägde rum i ett kontor på de deltagande sjusköterskornas arbetsplats där 

intervjuerna kunde genomföras utan att bli avbrutna. Ett formulär med de frågor som 

redovisas i datainsamling delades ut till informanten och när hen kände sig redo startades 

inspelningen med diktafon. I intervjusituationerna turades studenterna om med att ställa 

frågor till informanterna. I de forskningsetiska överväganden som föregick intervjuerna ingick 

åtgärd för att minska risken att informanterna skulle uppleva individuella påtryckningar om 

deltagande i studien. Sådana upplevelser tycks ha förebyggts eftersom relativt få sjusköterskor 

valde att genomföra intervjuerna. Många gånger var svaren tidigt i intervjuerna präglade av 

något som gav intervjuarna en känsla av att intern överläggning med en tydlig intention att 

svara “rätt” pågick hos informanten. Detta var något som studenterna trodde skulle 

kompenseras för genom frågornas öppna natur. Det är samtidigt studenternas åsikt att mer 

erfarna intervjuare eventuellt kunnat förlänga intervjuerna och på så vis fångat upp en större 

mängd relevant innehåll eftersom informanterna verkade överge de tillrättalagda svaren ju 

längre intervjuerna pågick. Utrymme gavs vid slutet av intervjun att komplettera eller 

förtydliga svaren. För säkerställa kvaliteten under analysprocessen medverkade båda 

studenterna under hela processen. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av aktuell studie visade att sjuksköterskornas erfarenheter av formulärstött 

uppföljningssamtal var att det fanns delar som kommit till nytta för såväl personal som 

patienter samtidigt som de kunde konstatera att förbättringspotential fanns. Bland de faktorer 

som kunde anses vara till nytta var möjligheten för personal och patient att närma sig varandra 

trots att den första parten utfört tvångsåtgärd mot den andra, och den första, i sin tur, upplevt 

ett sådant hot mot den egna eller andras hälsa att den känt sig tvingad att utföra 

tvångsåtgärden. Intervjuerna visade att sjuksköterskorna erfarit att uppföljningssamtalet 

fungerade som ett naturligt sätt att påbörja försoning eftersom patienterna kunde få svar på 

frågor som de ansåg vara viktiga och personalen kunde förklara för patienten hur de resonerat 

kring användningen av tvångsåtgärderna. Dessa faktorer, kombinerade med den 

avdramatiserande effekt som gemensam reflektion befanns ha, bidrog till att återetablera den 

känsla av trygghet som enligt Tidvattenmodellen beskrivs som så viktig att den skall ges 

högsta prioritet i all omvårdnad (Barker & Buchanan-Barker, 2010).  

En annan faktor som sjuksköterskorna erfarit var att för lång tid ofta tilläts förflyta innan 

utvärdering av tvångsåtgärder skedde. De beklagade sig över att informationen i sådana fall 

inte kom till meningsfull användning. I en del fall uppfattade de dessutom att svaren som 

inkom blev av sämre kvalité än när patienten gavs möjlighet till utvärdering kort efter 

tvångsåtgärd. En faktor som beskrevs bidra till förseningen var att uppföljning i första hand 

skulle förrättas av sjuksköterska som medverkat vid tvångsåtgärden och att det ibland kunde 

dröja innan de hade möjlighet till detta. Samtidigt beskrevs det som en motvikt till denna 

negativa faktor att tack vare formulärets utformning så kunde skötare som medverkat vid 

tvångsåtgärden genomföra uppföljning. Vikten av uppföljningssamtal, speciellt för patienter 

med särskilt negativa upplevelser, har befästs i andra studier av tvångsvårdade patienter 
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(Kontio et al., 2012). Även där beskrivs fynd som talar för att patienter som får möjlighet att 

diskutera erfarenheterna med personal och gemensamt komma fram till olika metoder för att 

bryta upptrappningen av en situation kan minska risken för att behovet av tvångsåtgärder skall 

uppstå (ibid.) 

De intervjuade sjuksköterskorna talade också om hur de såg det som bekymrande att även om 

ett uppföljningssamtal resulterat i flera gynnsamma faktorer för alliansbyggande och trots att 

dessa dokumenterats noga och väl var det ofta så att det vid nästa vårdtillfälle fanns 

otillräckligt med tid för att finna anteckningen. I Tidvattenmodellen är en grundläggande 

åtgärd den Personliga Trygghetsplanen (studenternas översättning av begreppet the Personal 

Security Plan) (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Den beskrivs som utgörande ett skydd för 

omvårdnadsteamet och utvecklas i takt med relationen mellan vårdare och vårdad och skall 

bestå av ett dokument som skall följa med den vårdade. Till en början förvaltas den av 

omvårdnadsteamet men så fort som möjligt skall ansvaret ges till den vårdade (ibid.) Om 

journalsystemet försvårar för personalen så att varje vårdtillfälle innebär att den Personliga 

Trygghetsplanen helt eller delvis behöver återskapas riskerar det att i onödan förlångsamma 

återhämtningen eftersom den utgör den inledande delen av återhämtningsprocessen. 

Vid tiden för studien användes i journalsystemet på den aktuella kliniken en särskild del för 

att tydliggöra eventuella överkänsligheter, missbruk och blodsmitta. Dessa benämndes 

observation, varning och smitta. Under intervjuerna framkom att de särskilt givande 

erfarenheter som dragits hade kunnat komma till större användning om de dokumenterats på 

samma vis. Om så skett hade triagerande sjuksköterska exempelvis omedelbart kunnat se om 

en patient var våldsam och om detta berodde på särskilda faktorer som genast kunnat 

kompenseras för, vilket i sin tur hade kunnat bidra till ökad säkerhet och därigenom påskynda 

patientens återhämtning. 

Konklusion och implikation 

Denna pilotstudie visar att sjuksköterskornas erfarenheter av formulärstött uppföljningssamtal 

efter tvångsåtgärd och tvångsvård innehåller flera uttryck för att den samtalsformen erbjuder 

såväl patient som personal flera fördelar. Dels understödjer den byggandet och 

upprätthållandet av allians, dels inbjuder den inbjuder också till gemensam reflektion som kan 

resultera i såväl minskat trauma som ökad ömsesidig förståelse. Dessutom kan fynd i form av 

förbättringsåtgärder som gynnar såväl enskild patient som personalens arbetssätt i ett större 

perspektiv göras. Det finns fog att rekommendera alla kliniker att, om så inte redan gjorts, 

införa någon form av utvärderande samtal efter tvångsvård och tvångsåtgärd samt tillvarata de 

erfarenheter som dras och använda dem i förbättringsarbetet. 

Den aktuella studien gavs möjlighet att genomföra och analysera fyra intervjuer av 

sjuksköterskor från en och samma klinik och det är studenternas uppfattning att ännu fler 

relevanta erfarenheter skulle kunna tillvaratas vid en mer omfattande studie.  
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Bilaga A: Informationsbrev till deltagare 

 

 
 

Informationsbrev till deltagare  

 

Förfrågan om deltagande i studien ”Delaktighet i samband med tvångsåtgärder i 

psykiatrisk tvångsvård”. 

 

Bakgrund och syfte 

Den som erhållit tvångsåtgärd upplever ofta detta som obehagligt, kränkande och får i vissa 

fall bestående men efteråt. För att kunna minska risken för obehag och kränkning och 

förhindra bestående men skall i nuläget alla patienter ges möjlighet till uppföljning innan 

utskrivning. Förbättringsarbetet av denna uppföljning pågår ständigt och som ett led i detta 

arbete ingår att ta till vara patienternas upplevelser. Syftet med studien är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av delaktighet i samband med tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Med det menas att vi till exempel vill ta reda på hur någon som utsatte patient för 

tvångsåtgärd upplevde det, hur personen upplevde att patienten agerade och vad som kunde 

gjorts bättre av alla inblandade. 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom psykiatri och syftet med vårt 

examensarbete är att ta tillvara sjuksköterskors erfarenheter av tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Detta för att kunna förbättra för såväl personal som patient. Du är utvald i egenskap av 

sjuksköterska på psykiatriska kliniken i Halmstad, som utfört tvångsvård och tvångsåtgärder 

samt använt formulär för utvärdering och uppföljning efter detta.     

 

 

Vad innebär din medverkan? 

 

Din medverkan innebär att du kommer att delta i en intervju. Väljer du att vara med i vår 

studie så kommer du att bli intervjuad av oss. Inför intervjun ringer vi upp dig för att 

bestämma tid och plats. I första hand tänker vi oss en lokal på Högskolan i Halmstad men är 

förstås flexibla och har du något annat förslag så lyssnar vi på det. Deltagandet är helt 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Frågorna kommer att handla om dina erfarenheter av 

såväl tvångsvård som uppföljningen efter den. Detta beräknas ta c:a en timme men skulle det 

ta längre tid är det förstås välkommet. Vi hoppas få fram viktiga erfarenheter och upplevelser 
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som kan leda till att patienternas delaktighet i vården och sjuksköterskans tillvägagångssätt 

kan förbättras ytterligare, bland annat genom att formuläret för utvärdering blir ännu bättre.  

 

 

 

Finns det några fördelar med att medverka i studien? 

 

För att kunna bli bättre måste man veta vad som görs dåligt och vad som görs bra. Din 

medverkan är viktig eftersom det enda sättet att få reda på hur det känns att hamna i en 

tvångsåtgärdssituation är genom att den som varit där berättar. Den stora fördelen är 

möjligheten att använda det olyckliga i en tvångsåtgärd till något positivt som kan gagna såväl 

dig själv som kollegor och patienter i framtiden. Ingen ersättning betalas ut.  

 

Dina uppgifter är skyddade 

 

Alla uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha 

tillgång till materialet som kommer att förvaras inlåst. Med behörig menas endast personer 

som genomför studien, det vill säga intervjuare och handledare. Alla resultat kommer att 

redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. De uppgifter du lämnar skyddas av 

sekretesslagen. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All 

information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien 

kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, utan särskild förklaring.  

Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller maila gärna till någon av oss: 

 

 

 

 

 

 

Karl Kjellqvist     Magnus Lindoff 

Tel. arbete 035-131724   Tel. arbete 035-136690 

karkje14@student.hh.se    maglin14@student.hh.se 

 

 

 

 

Handledare: 

Docent 

Henrika Jormfeldt 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Högskolan i Halmstad 

035-16 77 86    

henrika.jormfeldt@hh.se 
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Samtyckesförklaring 

 

Jag har tagit del av informationen om undersökningen ”Delaktighet i samband med 

tvångsåtgärder i psykiatrisk tvångsvård”. 
 

Jag är också införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 

utan att ange någon orsak. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________ 

Telefonnummer  

 

 

 

Jag intygar att jag har lämnat ovanstående information muntligen och skriftligt. 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 
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Bilaga B: Informationsbrev till verksamhetschef 

 

 

 
 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Förfrågan om deltagande i studien ”Delaktighet i samband med tvångsåtgärder i 

psykiatrisk tvångsvård”. 

 

Bakgrund och syfte 

Den som erhållit tvångsåtgärd upplever ofta detta som obehagligt, kränkande och får i vissa 

fall bestående men efteråt. För att kunna minska risken för obehag och kränkning och 

förhindra bestående men skall i nuläget alla patienter ges möjlighet till uppföljning innan 

utskrivning. Förbättringsarbetet av denna uppföljning pågår ständigt och som ett led i detta 

arbete ingår att ta till vara patienternas upplevelser. Syftet med studien är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av delaktighet i samband med tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Med det menas att vi till exempel vill ta reda på hur någon som utsatte patient för 

tvångsåtgärd upplevde det, hur personen upplevde att patienten agerade och vad som kunde 

gjorts bättre av alla inblandade 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi avser att intervjua sjuksköterskor på psykiatriska kliniken i Halmstad som utfört 

tvångsvård och tvångsåtgärder samt använt formulär för utvärdering och uppföljning efter 

detta. Förfrågan kommer att göras i samband med arbetsplatsträff eller liknande och i närvaro 

av enhetschef. I samband med detta kommer informationsbrev och samtyckesblankett att 

delas ut. Informanter kommer att intervjuas löpande i takt med att intresseanmälningar 

kommer in.  

 
 

 

Vad innebär medverkan? 

 

De som väljer att vara med i vår studie kommer att bli intervjuade av oss. Detta är inte i första 

hand tänkt att ske på informantens arbetstid. Inför intervjun ringer vi upp för att bestämma tid 

och plats. I första hand tänker vi oss en lokal på Högskolan i Halmstad. Frågorna kommer att 

handla om sjuksköterskans erfarenheter av såväl tvångsvård som uppföljningen efter den. 

Varje intervju beräknas ta c:a en timme. Vi hoppas få fram viktiga erfarenheter och 
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upplevelser som kan leda till att patienternas delaktighet i vården och sjuksköterskans 

tillvägagångssätt kan förbättras ytterligare, bland annat genom att formuläret för utvärdering 

blir ännu bättre.  

 

Finns det några fördelar med att medverka i studien? 
 

För att kunna bli bättre måste man veta vad som görs dåligt och vad som görs bra. 

Personalens medverkan är viktig eftersom det enda sättet att få reda på hur det känns att 

hamna i en tvångsåtgärdssituation är genom att den som varit där berättar. En möjlig vinst för 

verksamheten är möjligheten att vända det olyckliga i en tvångsåtgärd till något positivt som i 

framtiden kan komma såväl personal som andra hallänningar till godo. Ingen ersättning 

betalas ut. 

 
 

Personuppgifterna är skyddade 

 

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha 

tillgång till materialet som kommer att förvaras inlåst. Alla resultat kommer att redovisas så 

att ingen enskild person kan identifieras. Uppgifterna skyddas av sekretesslagen. Intervjuerna 

kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. All information som samlas in 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien kommer att redovisas så att 

ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas, utan särskild förklaring. 

Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller maila gärna till någon av oss: 

 

 

 

 

Handledare: 

Docent 

Henrika Jormfeldt 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Högskolan i Halmstad 

035-16 77 86    

henrika.jormfeldt@hh.se 

 

Intervjuare: 

 

 

Karl Kjellqvist     Magnus Lindoff 

Tel. arbete 035-131724   Tel. arbete 070-3911532 

karkje14@student.hh.se _  maglin14@student.hh.se 
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Samtyckesförklaring 

 

Jag har tagit del av informationen om undersökningen ”Delaktighet i samband med 

tvångsåtgärder i psykiatrisk tvångsvård”. 
 

Härmed ger jag mitt samtycke till att studien genomförs i verksamheten. 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________ 

Telefonnummer 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Karl Kjellqvist
Magnus Lindoff


