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Sammanfattning 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i samhället vilket innebär att vårdpersonalen 

möter allt fler av dessa patienter i sitt arbete. Ibland kan det bli nödvändigt att 

omhänderta patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, detta medför att 

vårdpersonalen kan bli tvungna att utföra tvångsvårdsåtgärder mot patientens vilja. En 

beskrivning av dessa patienters upplevelser är av stor vikt för att vårdpersonalen ska 

kunna ge patienterna bästa möjliga omvårdnad. 

 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård samt att 

beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på tio vetenskapliga artiklar. De 

vetenskapliga artiklarna hämtades i databasen PsycInfo samt genom tre manuella 

sökningar. 

 

Resultat: Resultatet redovisas utifrån rubrikerna tvångsvård- nödvändigt eller inte, 

relationen till vårdpersonalen- en betydande faktor, upplevelse av kontroll och 

delaktighet och betydelsen av information. Tvångsvården upplevdes både som 

nödvändig och onödig av patienterna. Patienterna hade en önskan om att få vara mer 

delaktiga i sin egen vård. Information var en annan viktig del i patienternas vård för att 

de skulle förstå sin egen situation och varför de tvångsvårdats. 

 

Slutsats: För att förbättra vårdsituationen för de patienter som tvångsvårdas är det av 

stor betydelse att patienterna får information samt att de får känna delaktighet i sin egen 

vård. Vårdpersonalens bemötande och attityder är viktiga faktorer för patienterna, 

antalet tvångsåtgärder skulle möjligen minska om vårdpersonalen lyssnade samt tillät 

patienterna att vara mer delaktiga i sin egen vård. Vårdpersonalen behöver ta till sig av 

patienternas upplevelser samt hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning inom 

området.  

 

Nyckelord: patient, tvångsåtgärder, tvångsvård, upplevelse



 

 

Abstract 
 

Background: The psychological ill have increased in the society which means that healthcare 

professionals face more of these patients in their work. At times it may be necessary to handle 

patients in accordance with the law, which means that healthcare professionals may be forced 

to carry out compulsive care measures that may be against the patient's will. A description of 

the patient's history is essential for the care staff to provide patients with the best possible 

care. 

 

Aim: To describe patients experience of psychiatric compulsory treatment on a locked ward 

and to describe the investigation group in including articles. 

 

Method: A descriptive literature study based on ten scientific articles. The scientific articles 

were collected in the PsycInfo database and through three manual searches. 

 

Results: The result is reported based on the headings compulsory treatment- necessary or not, 

relation to the healthcare professionals- a significant factor, experience of control and 

participation and the importance of information. Forceful care is perceived as both necessary 

and unnecessary by the patients. Patients had a desire to be more involved in their own care. 

Information was another important part of the patients care because it helped them understand 

their own situation and why they had been forced to cooperate. 

 

Conclusion: In order to improve the care situation for patients with compulsive care, it's of 

the upmost importance that healthcare professional receive information to the patients and 

that they feel involved in their own care. The care and attitudes of healthcare professionals 

were important factors for patients. The number of coercive measures could possibly decrease 

if healthcare professionals listened and allowed patients to be more involved in their own 

care. Healthcare professionals need to take care of the patient's experiences and keep up to 

date on current research in the area. 

 

Keywords: coercive measures, compulsory treatment, experience, patient. 
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1.0 Introduktion 

Psykiatri är en specialitet inom den medicinska vården som innefattar utredning, 

diagnostisering, behandling, uppföljning, omvårdnad och rehabilitering hos personer med 

psykisk ohälsa (SOSFS 2008:17).  

 

Ungefär 12 000 personer i Sverige vårdas varje år genom LPT (lag om psykiatrisk 

tvångsvård), könsfördelningen visar på en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Åldersgruppen 18-54 år utgör 85 % av de personer som vårdas enligt LPT. Under år 2013 

vårdades 5420 män och 5289 kvinnor under LPT. Antalet fastspänningar uppgick till 3567 

stycken under år 2013, under samma år utfördes läkemedelstillförsel under fastspänning 3378 

gånger. Fastspänningar är vanligast i åldersgruppen 18-34 år (Socialstyrelsen 2014). Ofta 

förekommer missförstånd mellan vårdaren och patienten, en händelse kan uppfattas olika av 

patient och vårdare (Arlebrink 2014).   

 

1.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar allt ifrån milda symtom på psykisk ohälsa, 

det vill säga att det inte innefattar en psykisk diagnos men skapar ett milt lidande. Psykisk 

ohälsa kan också innebära en svår psykisk störning i form av diagnos eller akut insjuknande 

(Folkhälsomyndigheten u.å.). Personer med någon form av psykisk ohälsa står för en tredjedel 

av besöken inom primärvården i Sverige. Ett av dom stora folkhälsoproblemen idag är 

psykisk ohälsa. Det finns både biologiska och psykosociala faktorer som bidrar till en ökad 

risk att insjukna i psykiska sjukdomar. En vardag fylld med stress, litet utrymme för 

återhämtning samt ekonomiska svårigheter är bidragande faktorer till psykisk ohälsa 

(Skärsäter 2014). Psykisk störning är ett tillstånd av psykisk ohälsa. Denna psykiska ohälsa 

påverkar personens känsloliv och personlighet, även hjärnans förmåga att tänka och uppfatta 

sinnesintryck på rätt sätt påverkas negativt. Detta orsakar funktionsnedsättning och lidande 

hos den drabbade personen (Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Psykos är en allvarlig psykisk störning som innebär att personen har bristande 

verklighetsuppfattning. Nästan alla som drabbas av en psykos saknar sjukdomsinsikt, det vill 

säga att de saknar förmågan att förstå att de inte är friska (Mattsson 2014). 



 

2 

 

 

1.2 Tvångsvård 

Att bli tvångsvårdad eller ofrivilligt vårdad innebär en förlust av sin autonomi, rätten till att 

bestämma över sig själv. Patienten blir tvungen att ta emot olika typer av behandlingar mot 

sin vilja. Detta innebär även att patientens integritet kränks. Tvång ska genomföras med så 

mycket visad hänsyn till patienten och vara så skonsam som möjligt (Arlebrink 2014). 

 

Tvångsvård kan exempelvis innebära fastspänning, fastspänning vid läkemedelsinjektion eller 

avskiljning från de andra patienterna. Fördelningen mellan könen bland de patienter som 

vårdas på psykiatrisk avdelning är jämn, dock är det något fler män än kvinnor som vårdas på 

psykiatrisk avdelning (Socialstyrelsen 2014). 

 

1.3 Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

I Sverige finns lagar gällande tvångsvård, en av dem är lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

För att vårda en patient enligt LPT så krävs det att patienten uppfyller vissa kriterier, att 

patienten har en allvarlig psykisk störning, om patienten motsätter sig vård och saknar 

förmåga att själv ta ställning till detta eller om patienten inte kan få den vård som behövs på 

annat sätt än genom o frivillig vård. En bedömning ska också göras gällande om personen är 

en fara för sig själv eller för andra (Arlebrink 2014). Det är flera faktorer som påverkar 

specialisternas bedömning gällande tvångsvård, inte endast hotet om att begå suicid är 

avgörande för att tvångsvård ska bedömas som aktuell åtgärd. Det har till och med visat sig att 

risken för suicid och suicidförsök ökar vid beslut om tvångsvård (Sjöstrand et al. 2015). 

 

För att vårda en patient enligt LPT krävs ett vårdintyg. I ett vårdintyg ska det klart och tydligt 

framgå att patienten uppfyller kriterierna för psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen 2007). 

Det är enbart en legitimerad läkare som får utfärda ett vårdintyg efter bedömning av patienten. 

Vårdintyget är giltigt i 24 timmar efter utfärdandet och därefter måste en specialistläkare göra 

en ny bedömning av patienten. Om specialistläkaren gör bedömningen att tvångsvård 

fortfarande är aktuellt för patienten så gäller det nya vårdintyget i fyra veckor. Om 

förlängning av vårdintyget är aktuellt efter fyra veckor sker en förhandling i förvaltningsrätten 

där specialistläkaren får motivera varför förlängning är aktuellt, om det finns uppenbara 

behov av en förläning kan förvaltningsrätten förlänga i upp till fyra månader från det att 

intagning blev aktuell. Efter detta ska omprövning av tvångsvården göras var sjätte månad. En 
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vårdplan bör upprättas när patienten blir omhändertagen enligt LPT och då önskvärt 

tillsammans med patienten samt anhöriga (Arlebrink 2014). 

 

Att besluta om tvångsvård är något som anses mycket svårt i vissa fall. En del patienter är inte 

helt självklara att tvångsvårda men uppfyller samtidigt kraven för det specifika 

omhändertagandet och skyddet som slutenvården ger. Det förekommer att läkarna bedömer 

utifrån sina egna kriterier och perspektiv fastän de inte stämmer helt överens med vad lagen 

säger. (Fistein, Clare, Redley & Holland 2016).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Inom de flesta områden av vården idag möter sjuksköterskan personer med psykisk ohälsa då 

den psykiska ohälsan blir alltmer utbredd i samhället (Skärsäter 2010). 

En studie visade att sjuksköterskor upplever rädsla och oro i vården av aggressiva patienter. 

De känner sig också otillräckliga och undrar om de hade kunnat göra annorlunda för att 

undvika tvångsåtgärder. Genom att skapa en god kontakt och få patienten att känna sig trygg 

kan tvångsåtgärder och aggressivitet undvikas (Kontio et al., 2010). Att som sjuksköterska 

arbeta tillsammans i team och inkludera patienten, göra denne mera delaktig i sin vård, har 

också visat sig vara en stor stress för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna anser sig komma i 

kläm och svårigheter att hålla sig till det som är etiskt korrekt och psykiatrikerns filosofier och 

ordinationer krockar ibland. (Jansen & Hanssen 2016). 

 

En annan studie som är gjord på en sluten psykiatrisk avdelning visade att det var viktigt att 

sjukvårdspersonalen hade ett bra samarbete mellan professionerna för att uppnå så god vård 

som möjligt. Trots att psykiatrikern är den som tar det slutliga beslut kring patienternas 

permission så kände sjuksköterskorna att de fick ta konsekvenserna för när patienterna blev 

nekade permission. Sjuksköterskorna kände också att de hade ett visst ansvar när patienterna 

fick permission och var oroliga på grund av tidigare dåliga erfarenheter (Johansson, Skärsäter 

& Danielson 2013). 

 

1.5 Teoretisk referensram  

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att använda Katie Erikssons 

omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Sjuksköterskor inom psykiatrin får ofta ta 

ställning till etiska aspekter i omvårdnadsarbetet och det är inte helt enkelt att veta vad som är 

etiskt korrekt eller fel i alla situationer. Katie Erikssons omvårdnadsteori handlar om hur 
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sjuksköterskan möter patienten ur ett etiskt perspektiv samt vilka etiska grunder 

sjuksköterskan använder sig utav i sina handlingar och beslut. Vårdandets etik är kärnan i 

omvårdnadsetiken. Etisk vård handlar om vad sjuksköterskan faktiskt gör för patienten och 

vilket tillvägagångssätt som används vid bemötande av patienten. Värdighet är ett av det 

grundläggande begreppen i vårdandets etik och innebär att varje individ ses som unik. Ett 

annat grundläggande begrepp är inbjudan, med det menas att personen som besöker vården 

känner sig välkommen och bra bemött. Lidande är ett begrepp är som delas in i tre kategorier, 

lidande relaterat till sjukdom, lidande orsakat av vården eller brist på vård samt lidande som 

är orsakat av att patienten har dåliga erfarenheter från vården, det kan exempelvis handla om 

att patienten inte känt sig välkommen, att patienten inte blivit betrodd eller att 

sjukvårdspersonalen missbrukat sin makt (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). 

  

1.6 Problemformulering 

Inom vården idag möter sjuksköterskan personer med psykisk ohälsa då den psykiska ohälsan 

blir alltmer utbredd i samhället. I vissa fall kan det bli nödvändigt att vårda patienter enligt 

LPT då vissa personer med psykiska sjukdomar saknar sjukdomsinsikt och förmågan att 

kunna ta ansvar för sina egna handlingar, detta innebär då också att vårdpersonal kan bli 

tvungen att utföra olika tvångsåtgärder för att patienten ska få den vård och behandling denne 

behöver. Dessa situationer innebär många etiska ställningstaganden hos vårdpersonalen som 

kan behöva fatta jobbiga beslut kring patienten. För att vårdpersonalen ska bemästra svåra 

situationer och få mer förståelse kring dessa patienters upplevelser krävs också mer forskning 

om hur patienterna själva upplever tvångsvård. 

 

Det finns få litteraturstudier i ämnet så därför vill författarna till föreliggande studie göra en 

sammanställning av ämnet. Den forskning som finns handlar företrädesvis om 

vårdpersonalens upplevelser av att tvångsvårda patienter. En sammanställning av kunskap 

kring patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård kan vara till god hjälp för 

sjuksköterskor som vårdar dessa patienter, dels för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga 

med sina beslut men också för att patienterna ska få bästa möjliga omvårdnad. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser av sluten 

psykiatrisk tvångsvård, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 
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1.8 Frågeställningar 

1. Hur upplever patienterna sluten psykiatrisk tvångsvård?  

2. Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp? 

 

2.0 Metod 

 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databas 

Vid sökningen efter artiklar användes databasen PsycInfo då den är anpassad till föreliggande 

studies ämnesområde. PsycInfo är en lämplig databas att använda inom området omvårdnad 

(Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökstrategi 

Vid sökningen användes databasen PsycInfo och sökorden coercive measures, compulsory 

treatment, experience och psychosis, dessa sökord söktes med fritext. För att hitta lämpliga 

sökord som skulle passa litteraturstudiens syfte användes även Cinahl Headings, ordlistan 

granskades efter lämpliga sökord och sökningar efter lämpliga söktermer gjordes också. De 

Cinahl Headings som framkom och användes i sökningarna var patients, psychiatric och 

psychiatric hospitals. Sökorden kombinerades med de booleska termerna AND och OR som 

används för att begränsa och bredda sökningarna (Polit & Beck 2012). De begränsningar som 

användes vid sökningarna var peer review, att artiklarna inte var äldre än tio år samt att de var 

skrivna på engelska. Även tre manuella sökningar gjordes då inte tillräckligt många relevanta 

artiklar som svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar framkom under 

sökningen.  

 

I tabell 1 nedan visas sökordskombinationer och sökorden som användes för att hitta möjliga 

artiklar till föreliggande litteraturstudie. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

Databas Begränsningar 

(Limits) 

Sökdatum 

Söktermer  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

PsychInfo 10 år, Engelska, 

Peer Reviewed, 

20170914 

Coercive measures 

(ft) OR compulsory 

treatment (ft)AND 

experience (ft) 

364 3 

PsychInfo 10 år, Engelska, 

Peer reviewed, 

20170821 

Psychiatric (ch) 

AND Psychiatric 

hospitals (ch) AND 

Patients (ch) AND 

Experience (ft) 

AND Psychosis (ft) 

236 4 

Manuell 

sökning 

Relevans för 

syfte och 

frågeställningar 

 

  3 

Summa   600 10 

• ch= Cinahl Headings, ft= Fritext 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier i föreliggande litteraturstudie var att artiklarna skulle vara empiriska och 

svara till föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar samt vara av kvalitativ 

ansats. Exklusionskriterier som användes i föreliggande litteraturstudie var att artiklar som 

inte svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar, som exempelvis anhörigas 

upplevelser av psykiatrisk tvångsvård samt artiklar som inte innefattade tvångsvård inom 

slutenvårdspsykiatrin exkluderades. Resultatet i en litteraturstudie bör enbart innehålla 

primära källor, därför exkluderades reviewed artiklar. Även eventuella dubbletter och artiklar 

med kvantitativ ansats exkluderades. Genom att använda inklusionskriterier och 

exklusionskriterier fann författarna lättare de artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar, samt de som kunde ingå och de som inte var lämpliga för studien (Polit & 

Beck 2012). 
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2.5 Urvalsprocess 

Det totala antalet träffar vid sökningarna blev sammanlagt 600 artiklar. Författarna läste 

igenom artiklarnas titlar för att få fram möjliga artiklar som svarade till föreliggande studies 

syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2012), därefter valdes 412 artiklar bort. De resterande 

188 artiklarnas abstrakt lästes av författarna vilket resulterade i att ytterligare 155 artiklar 

exkluderades då de inte var empiriska och eller inte svarade på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Efter detta återstod 33 tänkbara artiklar till arbetet. 17 artiklar svarade inte på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar då de inte handlade om sluten 

psykiatrisk tvångsvård och exkluderades därför. I sex av artiklarna framgick det inte om de 

handlade om sluten psykiatrisk tvångsvård, även dessa exkluderades. Ytterligare tre artiklar 

exkluderades då de var av kvantitativ ansats. Sju artiklar som svarade till föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar inkluderades från den första sökningen. Ytterligare 

tre artiklar inkluderades till föreliggande litteraturstudie genom manuell sökning. Detta 

resulterade i att totalt tio artiklar inkluderades till föreliggande litteraturstudie. 

Urvalsprocessen presenteras även i ett flödesschema, se figur 1, s.7. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, flödesschema 

600 titlar lästes och 412 

artiklar exkluderades 

 

 

188 artiklar blev kvar 

där abstract lästes 

Ytterligare 155 

artiklar exkluderades   

33 möjliga artiklar 

återstod 
17 artiklar 

exkluderades 
16 artiklar återstod 

och lästes i full text 

9 artiklar 

exkluderades  

7 artiklar återstod och 

inkluderades 

3 artiklar 

inkluderades utifrån 

manuell sökning 



 

8 

 

2.6 Dataanalys 

Författarna har enskilt och systematiskt tagit del av och granskat samtliga inkluderade artiklar, 

läst artiklarna flera gånger för att förstå dessa samt sammanställt data. Under tiden artiklarna 

granskats gjorde författarna markeringar/understrykningar på de meningar som svarade till 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Stödord noterades och skillnader/likheter 

författarna urskiljt i artiklarna noterades i ett dokument vid sidan av (Polit & Beck 2012). 

Data har sedan sammanställts gemensamt av författarna där olika teman framkom, de teman 

som framkom lade grunden till rubrikerna i resultatet. Resultatet i denna studie presenteras i 

form av både löpande text och tabeller för att läsare samt forskare, på ett enkelt sätt ska få en 

överskådlig blick av resultatet (Polit & Beck 2012). För att presentera första frågeställningen 

använde författarna sig av en tabell med resultatöversikt som presenterar författare, syfte och 

resultat, se bilaga 1, tabell 2. 

 

För att besvara frågeställningen gällande den metodologiska aspekten valde författarna att 

granska de valda artiklarnas undersökningsgrupp utifrån antal deltagare, ålder, geografisk 

spridning samt könsfördelning. Den metodologiska aspekten redovisas både i löpande text 

och i tabell med metodologisk översikt, se bilaga 2, tabell 3. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

I sökningen till föreliggande litteraturstudie användes begränsningen “peer reviewed”, det vill 

säga att artiklarna har granskats och att etiska överväganden har gjorts. I och med detta kan 

författarna känna sig säkra på att etiska överväganden gjorts i de valda artiklarna till arbetet. 

Föreliggande studie är en litteraturstudie och därför gjordes ingen etisk prövning. I kvalitativ 

forskning med människor har forskarna skyldighet att minimera skada eller obehag hos 

deltagarna. Forskningen ska utföras med respekt, värdighet och rättvisa för deltagarna. 

De forskare som utför studier med människor är även skyldiga att avsluta studien om de 

misstänker att deltagarna utsätts för skada eller lidande. Deltagarna i de kvalitativa studierna 

har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande och inget deltagande sker under tvång. 

Resultatet i studien redovisas objektivt oberoende av författarnas personliga åsikter. 

Referenshanteringen i denna litteraturstudie är noggrant kontrollerad och bearbetad av 

författarna för att undvika plagiering (Polit & Beck 2012). 
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3.0 Resultat 

Resultatet redovisas utifrån tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. De fyra rubriker 

som arbetades fram för att presentera resultatet är: Tvångsvård- Nödvändigt eller inte, 

relationen till vårdpersonalen- en betydande faktor, upplevelser av kontroll och delaktighet 

samt betydelsen av information. Resultatet presenteras även med hjälp av en resultatöversikt, 

se bilaga 1, tabell 2. Den metodologiska frågeställningen i föreliggande litteraturstudie 

gällande de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp redovisar antal deltagare, ålder, 

geografisk spridning samt könsfördelning. Redovisningen av den metodologiska 

frågeställningen presenteras i slutet av resultatet samt med en metodologisk översikt, se 

bilaga 2, tabell 3.  

 

3.1 Tvångsvård- Nödvändigt eller inte 

I flera av artiklarna upplevdes tvångsvård som ett nödvändigt ont av patienterna. Patienterna 

hade svårt att själva inse att de behövde vård när de insjuknade men vid tillbakablick efter 

tillfrisknandet så upplevdes tvångsvården som befogad (Andreasson & Skärsäter 2012; 

Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Laugharne, 

Priebe, McCabe, Garland & Clifford 2012; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). 

Patienterna beskrev att tvångsvården varit en nödvändig åtgärd för att skydda dem från att 

skada sig själva eller andra (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Katsakou et 

al. 2011; Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011).  

 

I en del artiklar upplevde patienterna att tvångsvården varit obefogad och åsamkat onödigt 

lidande (Katsakou et al. 2011; Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki 2007; 

Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). I en 

artikel beskrev patienterna att tvångsåtgärder inte hade varit en nödvändig åtgärd om 

vårdpersonalen hade sett patienternas behov, lyssnat på vad de hade att säga samt försökt sätta 

sig in deras situation. Den specifika tvångsåtgärden fastspänning beskrevs som 

traumatiserande och innebar känslor av att behöva slåss för sitt liv. Patienter beskrev hur de 

dolt sina problem som ångest och självskadebeteende för att slippa straff som exempelvis 

tvångsvård (Looi, Engström & Sävenstedt 2015).  Efter att ha upplevt tvångsåtgärder så kunde 

känslan av tvång bli kvar hos patienterna även efteråt (Laugharne et al. 2012).   
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3.2 Relationen till vårdpersonalen- en betydande faktor 

Flertalet patienter beskrev relationen till vårdpersonalen som en betydande faktor i deras vård 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Hughes et al. 2009; Laugharne et al 2012; Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Patienterna beskrev en önskan 

om att vårdpersonalen skulle lyssna på dem samt att de skulle bli tagna på allvar. En annan 

önskan från patienterna var att vårdpersonalen skulle förstå och läsa av deras beteende. När 

personalen inte förstod patienterna blev de tvungna att agera på andra sätt, exempelvis genom 

att sparka mot en vägg eller slå sig själva för att minska känslan av ångest och skam. Dock 

slutade dessa situationer oftast med att patienterna blev tillrättavisade och utsatta för 

tvångsåtgärder (Looi Engström & Sävenstedt 2015).  

 

Patienterna beskrev även vikten av förtroende och ömsesidiga relationer till vårdpersonalen 

(Laugharne et al. 2012; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). I flera artiklar beskrev 

patienterna att de uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid för samtal (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 

2013). En ömsesidig relation ökade patienternas förtroende till vårdpersonalen. Att bli utsatt 

för tvångsåtgärder var en aspekt till att patienterna kunde förlora förtroendet för 

vårdpersonalen. Patienterna beskrev också att de var medvetna om att sjukdomen i sig kunde 

påverka förtroendet för personalen (Laugharne et al. 2012). Patienterna upplevde att om 

relationen mellan vårdpersonalen och patienterna inte var ömsesidig så hotades ofta 

patienterna med att bli utsatta för tvångsåtgärder (Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

Patienterna upplevde ibland att vårdpersonalen provocerade fram frustration hos patienterna 

för att få rätt att använda tvångsåtgärder. Att se hur andra patienter blev utsatta för 

tvångsåtgärder upplevdes som skrämmande (Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Patienterna 

beskrev att det var viktigt att de blev behandlade med respekt men upplevde att en del av 

vårdpersonalen utnyttjade sin makt för att förnedra dem (Andreasson & Skärsäter 2012; 

Hughes et al. 2009). 

 

3.3 Upplevelse av kontroll och delaktighet 

Patienterna upplevde att det var av stor betydelse att de fick behålla sin autonomi så pass långt 

det är möjlig samt att de själva fick vara med och fatta beslut tillsammans med 

vårdpersonalen. Även om patienterna vårdades under tvångsvård så var det av stor vikt att de 
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fick vara delaktig i sin egen vård (Andreasson & Skärsäter 2012). Tvångsvård medförde ofta 

en känsla av minskad kontroll över sin egen situation hos patienterna. I de akuta situationerna 

upplevdes det dock bra när personalen tog beslut gällande patienternas vård. Vissa patienter 

hade inte uppfattat att de kunde vara delaktiga i beslut kring deras vård (Laugharne et al. 

2012). När patienterna blev ignorerade av personalen så stärktes känslan av maktlöshet. 

Känslan av maktlöshet förstärktes också genom att vårdpersonalen var snabba att vidta 

tvångsåtgärder(Looi, Engström & Sävenstedt 2015).  

 

Efter att patienterna tillfrisknat ville de gärna bli erbjudna möjlighet till att reflektera och 

diskutera sin tid som tvångsvårdad för att fundera på hur de i framtiden skulle kunna undvika 

att bli tvångsvårdade eller göra tvångsvården mindre komplicerad (Andreasson & Skärsäter 

2012). Patienterna kände att de besatt ökad kontroll efter tidigare upplevt sjukdomstillfälle 

(Laugharne et al. 2012). 

 

3.4 Betydelsen av information 

I flertalet artiklar framkom vikten av information (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et 

al. 2017; Laugharne et al. 2012; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Patienterna 

beskrev information som en viktig aspekt för att de skulle få förståelse för sin egen situation 

och varför de tvångsvårdats. Att informationen var personligt anpassad samt att det tydligt 

framgick vad som hänt och varför det hänt var en annan viktig aspekt (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012). Bristfällig information var en anledning till 

försämring av de psykotiska tillståndet, att inte ha insikt vad som kommer att hända ledde till 

ökad ångest hos patienterna (Sibitz et al. 2011). 

 

När patienterna utsattes för tvångsåtgärder upplevde de att de inte fått någon eller tillräcklig 

information om varför de blev utsatta. Patienterna upplevde även bristande information 

gällande hur länge de skulle tvångsvårdas samt vilka rättigheter de hade (Ridley & Hunter 

2013). 

 

3.5 Metodologisk frågeställning- undersökningsgrupp 

 

Antal deltagare 

Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna varierade till antal, 10-20 deltagare 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Laugharne et al.2012; Lilja 
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& Hellzén 2008; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Sibitz et al. 2011), 28-59 deltagare 

(Barnicot et al. 2017; Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007; Ridley & Hunter 2013). 

Antalet deltagare i artiklarna varierade till antal, tolv deltagare (Andreasson & Skärsäter 

2012), 28 deltagare (Barnicot et al. 2017), tolv deltagare (Hughes, Hayward & Finlay 2009), 

59 deltagare (Katsakou et al. 2011), 51 deltagare (Kuosmanen et al. 2007), 20 deltagare 

(Laugharne et al.2012), tio deltagare (Lilja & Hellzén 2008), 19 deltagare (Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015), 49 deltagare (Ridley & Hunter 2013) och 15 deltagare (Sibitz et al. 2011). 

 

Ålder 

Åtta av artiklarna uppgav ett åldersspann på 18-66 år (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot 

et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Kuosmanen et al. 2007; Laugharne et al. 2012; 

Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Deltagarnas medelålder 

angavs i sju av de inkluderade artiklarna, 37-44,6 år (Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward 

& Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et 

al. 2011). Två av artiklarna uppgav en ålder på >18 år (Katsakou et al. 2011; Looi, Engström 

& Sävenstedt 2015). 

 

Geografisk spridning 

Tre av artiklarna var från Sverige (Andreasson & Skärsäter 2012; Lilja & Hellzén 2008; Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015), fem artiklar var från England (Barnicot et al. 2017; Hughes, 

Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Laugharne et al. 2012; Sibitz et al. 2011), en 

artikel var från Skottland (Ridley & Hunter 2013) samt en artikel från Finland (Kuosmanen et 

al. 2007). 

 

Könsfördelning 

I sju artiklar redovisas antalet kvinnor och män i siffror, 3-26 kvinnor och 5-34 män 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; 

Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007; Lilja & Hellzén 2008; Sibitz et al. 2011). 

Antalet män och kvinnor varierade, fem kvinnor och sju män (Andreasson & Skärsäter 2012), 

13 kvinnor och 15 män (Barnicot et al. 2017), sju kvinnor och fem män (Hughes, Hayward & 

Finlay 2009), 25 kvinnor och 34 män (Katsakou et al. 2011), 26 kvinnor och 25 män 

(Kuosmanen et al. 2007), tre kvinnor och sju män (Lilja & Hellzén 2008), sju kvinnor och åtta 

män (Sibitz et al. 2011). Ridley & Hunter (2013) presenterade könsfördelningen i procent, 67 
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% av deltagarna var män och 33 % av deltagarna var kvinnor. Två av artiklarna presenterade 

inte könsfördelningen (Laugharne et al. 2012; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

4.0 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie beskrev patienters upplevelser av sluten psykiatrisk 

tvångsvård. De rubriker som framkom var tvångsvård- nödvändigt eller inte, relationen till 

vårdpersonalen- en betydande faktor, upplevelse av kontroll och delaktighet samt betydelsen 

av information. 

 

Tvångsvården upplevdes både positiv och negativ, det vill säga att vissa patienter ansåg 

tvångsvården som befogad och andra som en onödig åtgärd. En stor del av de patienter som 

ansåg att tvångsvården var befogad var medvetna om att de själva hade svårt att inse att de var 

i behov av tvångsvård i det akuta insjuknandet. Andra patienter menade att tvångsvården inte 

varit nödvändig om vårdpersonalen lyssnat till vad de hade att säga, sett deras behov samt 

försökt sätta sig in i deras situation. Patienterna önskade att de hade fått vara mer delaktiga 

och haft mer kontroll över sin egen vård. Information var en viktig del i patienternas vård för 

att de skulle förstå sin egen situation och varför de tvångsvårdats. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Tvångsvård- Nödvändigt eller inte 

En stor del av patienterna upplevde när de tillfrisknat att tvångsvård varit en nödvändig åtgärd 

då de själva saknade sjukdomsinsikt och därmed inte förstod att de var i behov av vård 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; 

Katsakou et al. 2011; Laugharne et al. 2012; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). De 

flesta patienter som insjuknade i psykos saknade sjukdomsinsikt (Mattsson 2014).  

 

Arlebrink (2014) skriver att större delen av både patienter som tvångsvårdats och som vårdats 

frivilligt ansåg att tvångsvården varit en nödvändig åtgärd. Det har även framkommit att en 

del patienter upplevde att tvångsvården varit helt obefogad (Katsakou et al. 2011; Kuosmanen 

et al. 2007; Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 
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2011). Patienter med god sjukdomsinsikt kunde se tillbaka på tiden de hade tvångsvårdats och 

acceptera tvångsvården som en nödvändig åtgärd (Naber, Kircher & Hessel 1996). I en artikel 

av Larsen & Terkelsen (2014) framkom det att både vårdpersonal och patienter ansåg att den 

psykiatriska tvångsvården varit en nödvändig åtgärd. 

 

Ett av de grundläggande begreppen i Katie Erikssons vårdandets etik är inbjudan. Inbjudan 

innebär att patienterna ska känna sig välkomna och bra bemötta när de befinner sig inom 

vården (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att det är av största vikt att patienterna som tvångsvårdats känner att de 

har blivit bra bemötta och känt sig välkomna under sin vårdtid. Antalet patienter som upplevt 

tvångsvården positiv skulle förhoppningsvis öka och de negativa upplevelserna minska om 

detta arbetssätt eftersträvades på alla arbetsplatser. 

 

4.2.2 Relationen till vårdpersonalen- en betydande faktor 

Relationen till vårdpersonalen upplevdes som en viktig faktor av flertalet patienter 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Förtroende och ömsesidiga 

relationer till vårdpersonalen var viktigt för patienterna (Laugharne et al. 2012; Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015). Mattsson (2014) skriver att det är viktigt att skapa ett 

förtroende och en bra relation till patienten för att vården ska bli så bra som möjligt. Flera 

patienter beskrev att de uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid och pratade med dem 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; 

Ridley & Hunter 2013). Vårdpersonal som var positiva, respektfulla och professionella i sin 

relation med patienterna upplevdes som mer kompetenta inom sitt yrke (Gault 2009).  

 

Vikten av att arbeta tillsammans för att vården skulle bli så bra som möjligt för patienterna 

kunde inte nog belysas. För att vinna patienternas förtroende var det av stor vikt att 

vårdpersonalen var ödmjuk samt gjorde uppoffringar för patienterna. Sjuksköterskorna 

undrade ibland om de hade kunnat göra något annorlunda för att undvika tvångsåtgärder 

(Johansson, Skärsäter & Danielsson 2013). Om vårdpersonalen skapade en god kontakt med 

patienterna och fick dem att känna sig trygga så blev slutsatsen att tvångsåtgärder kunde 

minska i antal (Kontio et al. 2010). 
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Katie Erikssons teori beskriver att etisk vård innefattar vad sjuksköterskan faktiskt gör för 

patienten, vad som uttrycks i ord och genomförs i handling. Vårdandets etik handlar om 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten, hur bemötandet av patienten sker (Lindström, 

Lindholm Nyström & Zetterlund 2014; Nasman, Lindholm & Eriksson 2008). Sjuksköterskor 

upplevde ibland att deras etiska värderingar krockade med psykiatrikernas ordinationer vilket 

medförde att sjuksköterskorna hamnade i en svår situation och i konflikt med sig själva 

(Arlebrink 2014; Jansen & Hanssen 2016; Larsen & Terkelsen 2014). Kunskapen om det 

etiska vårdandet stärktes och växte allt eftersom att arbetserfarenheten förlängdes. Att ge 

vårdpersonalen verktyg i etisk teori var till hjälp för att klara upp svåra situationer och stärka 

tryggheten i det praktiska arbetet (Nasman, Lindholm & Eriksson 2008). 

 

4.2.3 Upplevelse av kontroll och delaktighet 

Patienterna upplevde att det var viktigt att de fick vara med och fatta beslut i den utsträckning 

det var möjligt samt att de fick vara delaktiga i sin egen vård (Andreasson & Skärsäter 2012). 

Att bli tvångsvårdad medförde ofta en känsla av minskad kontroll över sin situation hos 

patienterna (Laugharne et al. 2012). Känslan av minskad kontroll förstärktes av att 

vårdpersonalen var väldigt snabba med att använda sig utav tvångsåtgärder (Looi, Engström 

& Sävenstedt 2015). När en patient tvångsvårdades var det av stor betydelse att patienten fick 

vara delaktig i beslut gällande sin egen vård (Mattsson 2014; Arlebrink 2014). Patienterna 

upplevde stress när de inte fick vara delaktiga i sin egen vård (Johansson, Skärsäter & 

Danielsson 2013).  

 

Genom att visa respekt och se hela människan så skapas möjligheter för patienten att vara 

delaktig i sin egen vård (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2014). Johansson, 

Skärsäter & Danielsson (2013) menar att om patienterna fick göra egna val och ta ansvar så 

ökade känslan av delaktighet, och när känslan av delaktighet stärktes så ökade även känslan 

av att inneha kontroll över sin egen situation. 

Vissa patienter kände sig nöjda över att låta personalen ha störst inflytande på behandling i 

akuta situationer men också ibland på fortsatt medicinering (Laugharne et al. 2012). 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att vikten av patienternas delaktighet inte 

nog kan belysas. En anledning till att patienterna inte känt sig delaktiga skulle enligt 

författarna kunna vara att vårdpersonalen inte anser att de patienter som vårdas enligt LPT är 

kapabla till att vara delaktiga i sin egen vård. Genom att ge vårdpersonalen etiska verktyg för 



 

16 

 

att hantera olika situationer så skulle vårdpersonalen eventuellt bli mer trygga i att låta 

patienterna vara mer delaktiga i sin egen vård (Nasman, Lindholm & Eriksson 2008). 

 

4.2.4 Betydelsen av information. 

Information var en viktig del i patienternas vård (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et 

al. 2017; Laugharne et al. 2012; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Informationen var 

viktig för att patienterna skulle förstå sin egen situation och varför de tvångsvårdats. Det 

framkom även att det var viktigt att informationen som patienterna fick var personligt 

anpassad (Andreasson & Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012). Informationen upplevdes 

ofta som bristfällig av patienterna och det visade sig även att patienternas följsamhet i 

behandlingen påverkades av hur information gavs (Arlebrink 2014). Alla människor är unika 

och ska därför bemötas utifrån personliga förutsättningar (Willman 2010). Patienter med olika 

psykossjukdomar menade att det vore önskvärt med mer information gällande deras egen vård 

(Mattsson 2014). Patienterna beskrev även upplevelser av bristande information gällande sina 

rättigheter samt att de inte fått tillräcklig information om varför de blev utsatta för 

tvångsåtgärder (Ridley & Hunter 2013). Information gällande patienternas rättigheter vid 

tvångsvård upplevdes av patienterna som bristfällig (Arlebrink 2014). 

 

I en artikel där en av författarna var Katie Eriksson framkom det att det fanns etiska hinder för 

vårdpersonalen (Nasman, Lindholm & Eriksson 2008). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie menar att etiska hinder kunde vara stress och tidsbrist hos vårdpersonalen och 

att patienterna därmed upplevde att de inte fick den information de önskade samt kunde ställa 

de frågor de hade. 

 

4.2.5 Metodologisk aspekt 

För att belysa tillförlitligheten i föreliggande litteraturstudie samt för att ge möjlighet att 

generalisera resultatet beskrivs antal deltagare, ålder, geografisk spridning samt 

könsfördelning i den metodologiska aspekten (Polit & Beck 2012).  

 

I föreliggande litteraturstudie redovisade de inkluderade artiklarna undersökningsgruppen 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; 

Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007; Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; 

Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Genom att 

specificera undersökningsgruppen i en artikel styrks effektiviteten på tillvägagångssättet, utan 
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undersökningsgrupp kan det vara svårt att bedöma hur effektivt tillvägagångssättet varit i 

studien (Polit & Beck 2012).  

 

Antalet deltagare i undersökningsgrupperna varierar från 10-59 deltagare (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; 

Kuosmanen et al. 2007; Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Tio deltagare kan låta som en 

liten undersökningsgrupp men enligt Polit & Beck (2012) behöver det inte vara en fördel att 

ha många deltagare i en kvalitativ studie för att samla tillräckligt med information, att ha färre 

deltagare och längre intervjuer kan generera mer insamlad data. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att antalet deltagare i artiklarna var rimligt då det enligt Polit & Beck 

(2012) oftast är 50 deltagare eller mindre i en kvalitativ studie. I föreliggande litteraturstudie 

anser författarna att antalet deltagare i de inkluderade artiklarna var en styrka då endast två 

artiklar hade fler än 50 deltagare (Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007). Resterande 

artiklar innehöll max 50 deltagare (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; 

Hughes, Hayward & Finlay 2009; Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). 

  

I föreliggande litteraturstudie uppgav åtta av artiklarna ett åldersspann på 18-66 år 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; 

Kuosmanen et al. 2007; Laugharne et al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; 

Sibitz et al. 2011). Sju av artiklarna uppgav deltagarnas medelålder, 37-44,6 år (Barnicot et al. 

2017; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Lilja & Hellzén 2008; Ridley 

& Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Två av artiklarna uppgav att deltagarna var äldre än 18 år 

(Katsakou et al. 2011; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). De inkluderade artiklarna i 

föreliggande litteraturstudie har ett brett åldersspann vilket enligt Polit & Beck (2012) ökar 

studiens trovärdighet. Författarna anser därför att åldersspannet i de inkluderade artiklarna är 

en styrka. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser även att det breda åldersspannet 

på 18-66 år visar att tvångsvårdsåtgärder kan bli nödvändiga oavsett ålder.  

 

Alla artiklar redovisade publikationsland (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; 

Hughes, Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007; Laugharne et 

al. 2012; Lilja & Hellzén 2008; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Ridley & Hunter 2013; 

Sibitz et al. 2011). Polit & Beck (2012) menar att de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet 
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ökar när publikationsland finns beskrivet. Författarna i föreliggande litteraturstudie har 

uppmärksammat att den geografiska spridningen i de inkluderade artiklarna visar att forskning 

som berör upplevelser av tvångsvård främst bedrivs och presenteras i västvärlden. Det är en 

intressant aspekt och funderingarna kring hur psykiatrisk tvångsvård bedrivs och utvecklas i 

övriga världen har väckts hos författarna. 

 

Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie har 

inkluderat både män och kvinnor (Andreasson & Skärsäter 2012; Barnicot et al. 2017; 

Hughes, Hayward & Finlay 2009; Katsakou et al. 2011; Kuosmanen et al. 2007; Lilja & 

Hellzén 2008; Ridley & Hunter 2013; Sibitz et al. 2011). Könsfördelning är en viktig aspekt 

att beskriva i en studie för att kunna bedöma om tillvägagångssättet varit effektivt (Polit & 

Beck 2012).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med syfte att beskriva patienters upplevelser av 

sluten psykiatrisk tvångsvård. Att göra en litteraturstudie innebär att författarna granskar 

tidigare vetenskaplig forskning och gör en sammanställning av materialet (Polit & Beck 

2012). Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design då det enligt Polit & Beck (2012) 

är den design som bäst beskriver ett upplevt sammanhang.  

 

Vid sökningarna efter vetenskapliga artiklar användes databasen PsycInfo som enligt Polit & 

Beck (2012) är en relevant databas inom området omvårdnad. Författarna anser att 

användandet av databasen PsycInfo är en styrka i föreliggande litteraturstudie då de artiklar 

som framkommer berör området psykiatri. En av begränsningarna vid sökningarna av 

vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudie var att de skulle vara skrivna på 

engelska, detta ses som en svaghet av författarna eftersom misstolkningar kan förekomma då 

författarna har svenska som modersmål. Artiklarna i föreliggande litteraturstudie söktes med 

begränsningen peer reviewed, detta innebär att artiklarna har granskats och att etiska 

överväganden gjorts (Polit & Beck 2012).  

 

De vetenskapliga artiklar som är inkluderade till föreliggande litteraturstudie är inte äldre än 

tio år och publicerade från år 2007-2017. Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie ses 

detta som en styrka då den mest aktuella forskningen framkommer inom detta tidsspann. För 

att styrka trovärdigheten i föreliggande litteraturstudie har endast artiklar med kvalitativ 
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ansats använts och kvantitativa artiklar har helt förkastats. Kvalitativa studier är de som bäst 

beskriver personers upplevelser (Polit & Beck 2012). 

 

Föreliggande litteraturstudie är baserad på totalt tio vetenskapliga artiklar. Författarna har 

granskat, gjort understrykningar/markeringar samt noterat stödord. Likheter och skillnader 

som författarna urskiljt i de vetenskapliga artiklarna har noterats i ett dokument vid sidan av 

(Polit & Beck 2012). Data till resultatet diskuterades och sammanställdes gemensamt av 

författarna där olika teman framkom, de teman som framkom lade grunden till rubrikerna i 

resultatet. Då de inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie granskats enskilt av 

båda författarna ökar studiens trovärdighet. Att inte granska artiklarna enskilt ökar risken för 

att författarna omedvetet påverkas av varandra, det vill säga att författarna blir subjektiva. 

Resultatet redovisas i både tabeller och löpande text för att läsaren lätt ska få en överskådlig 

blick av innehållet (Polit & Beck 2012). 

 

4.4 Kliniska implikationer inom omvårdnad och förslag på fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie ger en inblick i patienters upplevelser av sluten psykiatrisk 

tvångsvård. En medvetenhet gällande patienternas upplevelser kan även vara till stöd för 

vårdpersonalen i etiska situationer då en stor del av patienterna anser att tvångsvården varit 

nödvändig och menar att de själva inte varit kapabla till att ta rätt beslut vid sjukdomstillfället, 

då de själva saknade sjukdomsinsikt. Författarna till föreliggande litteraturstudie har 

förhoppningar om att denna studie ska medföra att vårdpersonal kan få större förståelse för 

patienter som tvångsvårdas och därmed förbättra vårdupplevelsen för dessa patienter.  

 

Fortsatta studier gällande patienters upplevelser om sluten psykiatrisk tvångsvård är av stor 

betydelse då den psykiska ohälsan ökar, därmed kommer fler patienter bli utsatta för 

tvångsvård. Ny forskning inom området innebär också en utvärdering på om tidigare 

forskning påverkat vårdsituationen för de patienter som tvångsvårdas. Ny forskning genererar 

även ny kunskap hos vårdpersonalen vilket är viktigt för att förbättra upplevelsen av sluten 

psykiatrisk tvångsvård hos patienterna. 
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4.5 Slutsats 

För att förbättra vårdsituationen för de patienter som tvångsvårdas är det av stor betydelse att 

patienterna får information samt att de får känna delaktighet i sin egen vård. Vårdpersonalens 

bemötande och attityder är viktiga faktorer för patienterna, antalet tvångsåtgärder skulle 

möjligen minska om vårdpersonalen lyssnade samt tillät patienterna att vara mer delaktiga i 

sin egen vård. Vårdpersonalen behöver ta till sig av patienternas upplevelser samt hålla sig 

uppdaterad kring aktuell forskning inom området. 
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Bilaga 1, tabell 2: Tabell med resultatöversikt  

Författare Syfte Resultat 

Andreasson & Skärsäter Att beskriva patienters upplevelser och 

erfarenheter av tvångsvård vid akut insjuknande i 

psykos. 

Patienterna upplevde att det var viktigt att de fick rätt vård, skydd, 

information, respektfull vård, känna självständighet samt känna delaktighet i 

sin egen vård. 

Barnicot, Insua-

Summerhayes, 

Plummer, Hart, Barker 

& Priebe 

Att förstå hur personal och patienter upplever 

balansen mellan integritet och säkerhet under 

tvångsvård. 

 

Patienterna upplevde att det var svårt för dem att ha ett privatliv på 

avdelningen. En del av patienterna ansåg att observationen var nödvändig för 

att förhindra att de skadade sig själv eller andra. Patienterna upplevde att det 

var positivt om de kunde skapa en förtroenderelation till personalen. 

Hughes, Hayward & 

Finlay 

Att utforska patienters uppfattningar om 

inverkan av ofrivillig vård på självkänslan, 

relationer och återhämtning. 

 

Ungefär hälften av patienterna behöll sin självkänsla och de upplevde den 

ofrivilliga vården som positiv eller var likgiltig gentemot den. Resterande 

patienter fick försämrad självbild och upplevde personalen som respektlösa 

och straffande. 

Katsakou, Rose, Amos, 

Bowers, McCabe, 

Jackson, Oliver, Til & 

Priebe 

Att utforska ofrivilliga patienters återberättande 

synpunkter på varför deras sjukhusvistelse var 

rätt eller felaktigt. 

Ofrivillig vård ses som befogad och nödvändig av en del patienter i kris, att 

få vila på en trygg plats. Andra patienter anser att det är onödigt tvång som 

har negativ inverkan på livet. 

Kuosmanen, Hätönen, 

Malkavaara, Kylmä & 

Välimäki 

Att undersöka om patienter upplevt lidande av 

frihetsberövningen under vistelse på psykiatrisk 

vårdavdelning samt att utforska patienternas 

upplevelser av detta. 

69 % av patienterna uppger att vistelsen på psykiatrisk vårdavdelning orsakat 

lidande i och med frihetsberövningen 
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Laugharne, Priebe, 

McCabe, Garland & 

Clifford 

Att undersöka upplevelser och attityder hos 

patienter med psykos utifrån kategorierna tillit, 

att göra egna val samt att känna makt över sin 

egen situation. 

Patienterna upplevde att det fanns olika aspekter som både kunde stärka och 

försämra deras vårdtid. Kategorierna som framkom som betydande var tillit, 

att göra egna val samt att känna att de hade makt över sin egen situation.  

Tvångsvård innebar att patienterna kände att de hade minskad kontroll över 

sina liv. Tvångsåtgärder kunde även förstöra patienternas känsla av tillit till 

vårdpersonalen. 

 

Lilja & Hellzén Att utvidga förståelsen för patienter som varit 

inneliggande och vårdats på psykiatrisk 

avdelning 

Patienterna upplevde att det var viktigt att inte bli sedd som en sjukdom, att 

få känna kontroll samt att få vara delaktig. Att bli tvingad att stanna kvar på 

en psykiatrisk avdelning innebar ett begränsat utrymme för patienterna. 

Looi, Engström & 

Sävenstedt 

Att beskriva hur personer med 

självskadebeteende uppfattar alternativ till 

tvångsåtgärder utifrån deras egna upplevelser av 

psykiatrisk vård. 

Brist på förståelse från personalen medförde att patienterna var tvungna att 

hitta andra sätt att hantera sin ångest på, detta kunde exempelvis innebära att 

sparka på en dörr. Det slutade ofta med att personalen använde sig av 

tvångsåtgärder i dessa situationer. Ibland upplevde patienterna att personalen 

provocerade fram en situation för att rättfärdiga användandet av 

tvångsåtgärder. 

 

Ridley & Hunter Utvärdera genomförandet av tvångsvårdsåtgärder 

genom att undersöka erfarenheter och 

uppfattningar utifrån patienternas upplevelser. 

58 % av patienterna uppger att tvångsvårdsåtgärder varit ett måste och 

nödvändigt ont. 42 % av patienterna menar att tvångsvårdsåtgärder varit helt 

onödiga. 

Sibitz, Scheutz, 

Lakeman, Schrank, 

Schaffer & Amering 

Att kartlägga patienters synpunkter av 

tvångsvård och integration 

Vissa patienter upplevde att det ibland var nödvändigt med tvångsvård, andra 

inte. En del patienter upplevde att tvångsvården utövades mer än nödvändigt 

och att tvångsvården utfördes på ett felaktigt sätt som resulterade i att 

patienterna inte kände sig respekterade och blev skadade. 
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Bilaga 2, tabell 3: Tabell med metodologisk översikt 

Författare År 

Land 

Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Andreasson & 

Skärsäter 

2012 

Sverige 

Patients treated for 

psychosis and their 

perceptions of care in 

compulsory treatment: 

Basis for an action plan. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

12 patienter med olika 

psykosdiagnoser. 

5 kvinnor 

7 män 

18-65 år 

Inspelade intervjuer med 

semistrukturerade frågor som varade 

mellan 29-78 minuter (i snitt 54 min). 

Innehållsanalys 

Barnicot, Insua-

Summerhayes, 

Plummer, Hart, 

Barker & Priebe 

2017 

England 

Staff and patient 

experiences of decision-

making about 

continuous observation 

in psychiatric hospitals 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

28 patienter som vårdats 

under tvång på sluten 

psykiatrisk avdelning 

13 kvinnor 

15 män 

18-66 år 

Medelålder 37 år 

Semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 10-90 minuter 

Tematisk analys 

Hughes, Hayward 

& Finlay 

2009 

England 

“Patients' perceptions of 

the impact of 

involuntary inpatient 

care on self, 

relationships and 

recovery” 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

12st deltagare med tidigare 

upplevelser av ofrivillig 

behandling som 

inneliggande. 

7 kvinnor 

5 män 

19-62 år 

Medelålder 39 år 

Intervjuer som varade mellan 60-90 

minuter 

Tematisk 

dataanalys 

Katsakou, Rose, 

Amos, Bowers, 

McCabe, Jackson, 

Psychiatric patients’ 

views on why their 

involuntary 

Grounded 

theory 

Kvalitativ 

59 patienter som tidigare 

hade tvångsvårdats 

intervjuades 

Semistrukturerade djupintervjuer som 

varade mellan 30-90 minuter 

Tematisk analys 
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Oliver, Til & 

Priebe 

2011 

England 

hospitalisation was right 

or wrong: A qualitative 

study. 

 25 kvinnor 

34 män 

>18 år 

Medelålder 37,7 år 

 

Kuosmanen, 

Hätönen, 

Malkavaara, 

Kylmä & 

Välimäki 

2007 

Finland 

“Deprivation of liberty 

in psychiatric hospital 

care: The patient's 

perspective' 

Explorativ 

design 

 

51 patienter som vårdades 

på en sluten psykiatrisk 

avdelning 

26 kvinnor 

25 män 

18-40+år 

 

Semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 20-90 minuter 

Induktiv 

innehållsanalys 

Laugharne, 

Priebe, McCabe, 

Garland & 

Clifford 

2012 

England 

Trust, choice and power 

in mental health care: 

Experiences of patients 

with psychosis. 

International Journal Of 

Social Psychiatry, 

58(5), 496-504. 

 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

20 patienter diagnostiserade 

med olika psykossjukdomar 

som utsatts för ofrivillig 

vård 

18-64 år 

 

Djupintervjuer som varade mellan 50-

90 minuter. 

Tematisk analys 

Lilja & Hellzén 

2008 

Sverige 

Former patients' 

experience of 

psychiatric care: a 

qualitative 

investigation. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

10 patienter med olika 

psykiatriska diagnoser 

3 kvinnor 

7 män 

32-64 år 

Medelålder 47,6 år 

Semistrukturerade djupintervjuer som 

varade mellan 30-78 minuter. 

Innehållsanalys 

Looi, Engström & 

Sävenstedt 

'A self-destructive care: 

Self-reports of people 

Beskrivande 

design 

19 deltagare som har ett 

självskadebeteende och 

Kvalitativ innehållsanalys av 19 st 

”self-reports”, skrivna på svenska. 

Innehållsanalys 



 

29 

 

2015 

Sverige 

who experienced 

coercive measures and 

their suggestions for 

alternatives' 

Kvalitativ erfarenheten från att vårdas 

på psykiatrisk avdelning där 

tvångsågärder använts. 

>18 år 

 

Max 700 ord. 

Ridley & Hunter 

2013 

Skottland 

Subjective experiences 

of compulsory 

treatment from a 

qualitative study of 

early implementation of 

the Mental Health (Care 

& Treatment) 

(Scotland) Act 

2003 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

49 patienter som 

tvångsvårdats på psykiatrisk 

avdelning 

33 % Kvinnor 

67 % Män 

21-63 år 

Medelålder 40,5 år 

 

Intervjuer med semistrukturerade 

frågor som varade mellan 30 minuter 

till över 2 timmar. 

Innehållsanalys 

Sibitz, Scheutz, 

Lakeman, 

Schrank, Schaffer 

& Amering 

2008 

England 

Impact of coercive 

measures on life stories: 

qualitative study. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

Baserad på 

Grounded 

theory 

15 patienter som blivit 

tvångsvårdade 

7 kvinnor 

8 män 

32-66 år 

Medelålder 44,6 år 

Semistrukturerade djupintervjuer som 

varade mellan 30 minuter till 2 

timmar. 

Tematisk analys 

 

 
  

   


