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Sammanfattning  

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället som många är drabbade av. 

Det är en livssituation som kan leda till att man tappar kontrollen över sitt liv och få 

förödande konsekvenser. Om individen nekar till vård så ger lagen om psykiatrisk 

tvångsvård rätten till ett omhändertagande. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av att 

ha varit inlagd på tvång inom den psykiatriska heldygnsvården, samt att beskriva 

urvalsgrupper inom de valda artiklarna.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Med hjälp av databasen Cinahl har 15 stycken 

kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats objektivt och analyserats av författarna för 

att uppnå studiens syfte.  

Huvudresultat: Resultatet innehåller information om patienternas negativa och positiva 

erfarenheter som presenteras i följande kategorier: Hopp och återhämtning, relationer 

till vårdpersonal och stigmatisering, relationer till andra patienter, sjukdomsinsikt och 

information, isolering och livskvalitet, rutiner och regler, miljö. 

Slutsats: Att vara inlagd mot sin vilja kan upplevas på olika sätt. Sjuksköterskans 

arbete är viktigt för patientens tillfrisknande och hantering av vardagslivet. Information 

om kommande behandling samt ett gott bemötande och engagerad personal är 

betydelsefullt för att stärka patientens autonomi och livslust. 
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Abstract 

Background: Mental illness is a major problem in society that many suffer from. 

It is a life situation that can lead to the loss of control over his life and thus causing 

devastating consequences. If the individual denies care, the law on psychiatric care 

provides the right to a care. 

Aim: The purpose of this literature study was to investigate patients experiences of 

having been subjected to forced labor in the field of care and to describe selection 

groups within the chosen articles. 

Method: A descriptive literature study. With the help of the database Cinahl, 15 

qualitative scientific articles have been objectively reviewed and analyzed by the 

authors to achieve the purpose of the study. 

Main results: The results are presented in the following categories that contain 

information on the patients' negative and positive experiences: Hope and recovery, 

relationships with healthcare professionals and stigmatization, relationships with other 

patients, disease insights and information, isolation and quality of life, procedures and 

regulations, environment.  

Conclusion: Being objected to his will can be experienced in different ways. Nursing's 

work is important for patient recovery and management of everyday life. Information on 

upcoming treatment as well as good treatment and committed staff is important in 

strengthening patient autonomy and life expectancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: compulsory experience, patient, psychiatric  

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion………………..…………………………………………………….….1 

    1.1 Psykisk ohälsa…………………………………….……….….………...…..….....1 

    1.2 Psykiatrins utveckling …………………………………….….…………..…….1-2 

    1.3 Vårdandet………………………………………………………………………………….2  

    1.4 Tvångsvård………………………………………………………………...…….…....2-3 

    1.5 Familjen…………….…………………………………..……….……….….........3 

    1.6 Teoretisk referensram………………………………………..……....................3-4 

    1.7 Problemformulering………………………………………......………………......4 

    1.8 Syfte…………...…..………………………..………………………….…..……...4 

    1.9 Frågeställningar………...……………………………………..…….……............4 

2. Metod…………………………………………………………………..………..……4 

   2.1 Design…………...………………………...………………......…………..…......4-5 

   2.2 Sökstrategi och sökord…………………………………...……………….…..……5 

   2.3 Tabell 1. Databassökning och dess utfall………………………..…...……….....5-6 

   2.4 Urvalskriterier………………………………………………………………..…....6 

   2.5 Urvalsprocess. Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen……….…….…...…6-7 

   2.6 Dataanalys………………………….…………………………………...…...….7-8 

   2.7 Forskningsetiska överväganden……………………………………………….......8 

 3. Resultat……………………………………...…………………………….…………8 

   3.1 Hopp och återhämtning……………………………………...…………..………8-9 

   3.2 Relationer till vårdpersonal och stigmatisering………………...………...……9-10 

   3.3 Relationer till andra patienter……………………………………...……….……10 

   3.4 Sjukdomsinsikt och information……………………………………...….……10-11 

   3.5 Isolering och livskvalitet……………………………………...………………..…11 

   3.6 Rutiner och regler……………………………………...………………….….11-12 

   3.7 Miljö……………………………………...……………………………………….12 

   3.8 Metodologisk aspekt……………………………………...…………………...12-14 

 4.0 Diskussion……………………………………...……………………………...…..14 

   4.1 Huvudresultat……………………………………...………………………….….14 

   4.2 Resultatdiskussion…………………………………………………………….14-18 

   4.3 Metodologisk aspekt……………………………...………………………...…18-19 

   4.4 Metoddiskussion…………………………………...………………………...…...19 

   4.5 Kliniska implikationer……………………………………...……...………….19-20 



 

 

 

   4.6 Fortsatt forskning……………………………………...…………………….…...20 

   4.7 Slutsats……………………………………...………………………….…….…...20 

 5. Referenslista………………………………………...……………...……….…..21-25 

 6. Bilagor……………………………………………………………………………...26 

   6.1 Tabell 2. Redovisning av de utvalda artiklarnas syfte och resultat………..…26-29 

   6.2 Tabell 3. Översikt av de valda vetenskapliga artiklarna………………………..29-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion 

1.1 Psykisk ohälsa 

Avvikelser från det normala kan uppstå i hjärnans funktion eller uppbyggnad vilket kan 

leda till psykiska symtom. Tumörer, trauman, alkohol eller kärlsjukdomar kan vara 

orsaker som leder till patologiska förändringar i nervvävnaden. Symtom som 

uppkommit kan utmärkas genom avvikelser i olika beteenden och upplevelser hos den 

drabbade människan (Ottosson 2015a). Symtom som hallucinationer, känner sig förföljd 

eller värdelös, har upplevelser om att föremål lämnar osynliga meddelanden eller 

självmordstankar kan uttrycka sig vid sjukdomar som schizofreni, djup depression, 

psykos relaterat till droger och bipolär sjukdom (Lindqvist 2012a). Enligt 

folkhälsomyndigheten (2018) uppfattas 16 % av den svenska befolkningen lida av 

någon form av psykisk ohälsa, bland dessa är antalet kvinnor högre i statistiken. Psykisk 

ohälsa kan innebära olika svårighetsgrader, från milda symtom till allvarligare tillstånd 

med varierande varaktighet och intensitet. 

 

1.2 Psykiatrins utveckling 

Innan den ökade kunskapen om hjärnans struktur ansågs psykisk sjukdom bero på en 

besatthet hos människan. Människor trodde att genom “utdrivning” kunde den sjuke bli 

fri sin besatthet. Dårhus utvecklades senare till hospital där de sinnessjuka fick bo. Runt 

år 1830 kom den första psykiatriska vårdorganisationen i Stockholm som senare år 

utvecklade mentalsjukhusen. Mellan åren 1977 till slutet av 1990-talet bildades den 

världspsykiatriska föreningen som senare skulle skapa en etisk kod för psykiatrin och en 

deklaration med lagar som skulle följas av sjukvårdspersonal (Ottosson 2015b).  

Skötare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter är några yrkeskategorier 

som arbetar i team inom den psykiatriska vården, där en psykiatriker är ledaren över 

gruppen. Psykiatrins huvuduppgift är att diagnostisera och vårda patienter med olika 

slags psykiska sjukdomar och ibland måste de ta hjälp av socialtjänsten och 

primärvården. Insatserna har olika ansvar beroende på patientens tillstånd, där 

primärvården står för behandling av depression och ångest medan psykiatrin står för 

självmordsrisk och psykoser. De tre olika insatserna delar ansvaret över patienter med 

missbruk. Inom den psykiatriska sektorn arbetar verksamheten med kontaktmannaskap, 

ett vårdlag med sjuksköterskor och mentalskötare. Dessa personer ansvarar över 

patientens veckoschema, håller kontakten med anhöriga och olika myndigheter, men 
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framförallt håller en tät kontakt med patienten för att skapa en trygghet (Ottosson 

2015b).  

 

1.3 Vårdandet   

I det psykiatriska vårdandet handlar det om att återskapa optimal hälsa och bibehålla det 

som patienten redan har (Ottosson 2015b). Forskarna Voskes, Kemper, Landeweer och 

Widdershoven (2013) beskriver att personalens attityd till patienten är mycket viktig. 

Genom att identifiera patientens behov och skapa ett förtroende leder detta till att 

individen lättare accepterar vårdandet och det gör att turbulens inte uppstår. Yang, 

Hargreaves och Bostrom (2014) styrker detta och menar att fasthållning och isolering 

kan förebyggas om det skapas en trygg atmosfär på avdelningen.  

     Stigmatisering är ett problem för personer med psykisk ohälsa då de anses vara 

sämre människor. Psykisk ohälsa kan innebära många olika diagnoser och därför måste 

sjukvården vara av hög kvalitet samt prioritera och hjälpa den mest utsatta (Lindqvist 

2012a). Sjuksköterskans viktigaste uppgift vid mötet med en människa som drabbats av 

psykisk ohälsa är att arbeta hälsofrämjande, betrakta och ta till vara på patientens 

resurser. Att ge god omvårdnad innebär att stärka, hjälpa och stödja patienten och 

motverka fördomar, utanförskap och diskriminering. Inom psykiatrisk vård krävs ett 

känslomässigt och närvarande arbete för att skapa en god relation i mötet med patienten. 

Att vara äkta, visa empati och medmänsklighet är viktiga komponenter hos 

sjuksköterskan (Skärsäter 2015). Hälso-och sjukvårdens mål är att bidra till en god hälsa 

hos människan genom att bota, lindra och trösta. Att närvara, ge bekräftelse och ha god 

kontakt kan innebära ett stort lindrande för den lidande. I varje handling man utövar 

finns det fyra etiska begrepp som är viktiga att ha med sig. Att göra gott för människan, 

inte göra någon skada, att vara rättvis och respektera patientens integritet samt 

självbestämmande. Alla människor har ett människovärde oavsett tidigare förflutet 

(Ottosson 2011).  

 

1.4 Tvångsvård 

I Sverige vårdas cirka 12000 personer varje år under psykiatrisk tvångsvård 

(Socialstyrelsen 2015). Inom hälso- och sjukvården finns två lagar som ger rätten till att 

vårda allvarligt psykiskt sjuka människor mot deras vilja. Den ena är lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT), den andra är lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). 

Det sker ett konstant arbete till en förbättrad kvalité inom detta område men det krävs 

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Voskes%2C+Yolande
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Kemper%2C+Martijn
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Landeweer%2C+Elleke+GM
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Widdershoven%2C+Guy+AM
https://ps.psychiatryonline.org/author/Yang%2C+Chin-Po+Paul
https://ps.psychiatryonline.org/author/Hargreaves%2C+William+A
https://ps.psychiatryonline.org/author/Bostrom%2C+Alan
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mer för att uppnå det bästa möjliga. Psykiatrisk tvångsvård får användas på tre olika sätt 

som är vårdintyg, ansökan hos länsrätten eller konvertering. Vårdintyg skrivs av en 

läkare efter att en bedömning har gjorts på patienten där det visat sig att denne är i 

behov av vård. Tvångsvård får endast förekomma om patienten inte samtycker, om 

patienten däremot går med på den behövliga behandlingen skall det ske i former på 

frivilligt utövande (Svensson 2006). Det är viktigt att personalen informerar tydligt för 

patienten om den juridiska processen, hur behandlingen går till och tillsammans försöka 

finna en lämplig vård (Galon & Wineman 2010). Vid ankomst till en psykiatrisk 

avdelning kan det finnas risk att patienter tar med sig farliga tillhyggen eller narkotika. 

Personalen har en stark regel att det inte får förekomma och har därför som en rutin att 

kroppsvisitera patienten vid ankomst. Ibland händer det att patienten är motsträvig 

vilket gör att personalen måste komma i närkontakt för att lyckas genomföra rutinen 

(Terkelsen & Larsen 2013). Den vanligaste tvångsåtgärden i Sverige har visat sig vara 

tvångsmedicinering på grund av aggressioner hos patienterna (Raboch et al. 2010).  

 

1.5 Familjen 

För att kunna skapa en god vård till patienten krävs även en god relation till anhöriga 

för att vården skall få en större inblick i den tidigare bakgrunden. Personalen bör skapa 

ett förtroende till närstående och inte se dem som en belastning som kan hjälpa anhöriga 

att få känna delaktighet i vårdprocessen. Det leder till en värdefull kvalitet i vårdandet, 

samt är betydelsefullt efter sjukhusvistelsen då familjen ska stötta patienten i sin 

framtida rehabilitering. Det är viktigt att förstå när anhöriga är överengagerade i sin 

närståendes tillstånd, detta kan vara en följd av tidigare resultat av dålig vård. För att 

minska anhörigas oro är det därför viktigt att personalen förmedlar tydlig information 

kring patientens vårdsituation (Lindqvist 2012b).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Teoretiker Eriksson (2018a) belyser att det mänskliga livet utgör kärnan genom lidande, 

livet och döden. Katies omvårdnadsteori bygger på att se varje människa som unik. 

Människor har gemensamma drag men alla är samtidigt en egen art i sig.  

     Helhetssynen på människor är viktigt då den levande människan vill skapa sitt liv, ha 

tankar, fantasier, känslor, önskningar, drömmar samt att känna hopp och livsvilja. Varje 

individ har genetiska strukturer, ett arv som därför gör människor unika och alla har 

egna begär som påverkar deras handlande. Att känna kärlek och liv, att hitta en balans i 



 

4 

 

sin tillvaro och känna sig betydelsefull för någon är de grundläggande begären som 

varje människa strävar efter. När problem uppstår i ens liv kan ibland sitt handlande och 

sitt agerande inte uppfylla de grundläggande behoven som nämns tidigare. Viktiga 

dimensioner inom människans helhet är kropp, själ och ande samt att ha förståelse över 

dessa och att se ett helhetsperspektiv i sitt vårdande gör då att inget element utlämnas 

(Eriksson 2018b). 

 

1.7 Problemformulering 

Inom sjukvården kan man möta människor som har någon form av psykisk ohälsa. 

Ibland kan det krävas professionell hjälp med detta för att kunna bearbeta och hantera 

sin ohälsa. Här har sjuksköterskan en viktig roll som innebär att se hela människan, att 

bibehålla patientens integritet och att framhäva det friska. Tidigare forskning har visat 

att ett skapat förtroende mellan patient och sjuksköterska är viktigt för att vårdandet 

skall bli av den bästa kvalitén för patienten. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det därför 

av intresse att studera patienters erfarenheter kring ofrivillig behandlingsvård inom 

heldygnsvården, för att få en förståelse kring dessa människor som lider av psykisk 

ohälsa och som har varit i behov av denna form av vård. Det finns mycket forskat kring 

ämnet psykiatrisk tvångsvård med fokus på personalens perspektiv. Däremot saknas 

forskning från patienternas perspektiv vilket belyser att mer kunskap behövs inom detta 

område.  

 

1.8 Syfte  

Att belysa patienters erfarenheter av att vistas under tvång inom den psykiatriska 

heldygnsvården, samt att beskriva urvalsgrupper som representeras i vald litteratur.  

 

1.9 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har patienter av att ha varit inlagd under tvång inom 

heldygnsvården på en psykiatrisk avdelning?  

2. Hur beskrivs urvalsgrupperna i artiklarna som är relevanta för resultatdelen i 

litteraturstudien? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv (beskrivande) design. Nilsson Kajermo och Wallin 
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(2009) skriver att forskning inom fenomenet omvårdnad inte är en utvärderande 

karaktär, utan en deskriptiv. Sådana studier är betydelsefulla för personalen som arbetar 

inom fenomenet och med dessa människor för att få en insikt i en individs ohälsa. 

 

2.2 Sökstrategi och sökord 

I databasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) har 

artikelsökningar genomförts. CINAHL är enligt Polit och Beck (2017a) en viktig 

databas inom omvårdnadsforskning.  

     För att få fram granskade vetenskapliga träffar i CINAHL användes “peer reviewed” 

samt “full text”. Genom att begränsa sökningarna kombinerades sökorden med booleska 

termerna AND och OR. Ytterligare begränsningar var årtalen 2010-2018, all adult, 

english language och inpatient. Sökord som användes i databasen med hjälp av fritext 

var “Patients experience” AND “psychiatric care”, “Mental disorders” AND “patients 

experience”AND ”psychiatric care”, “Patients experiences” AND “psychiatric nursing”, 

“Inpatient” AND “mental illness” AND “patients experience”, “Compulsory OR 

inpatient care” AND “mental illness” AND “patients experience”. Sökningar efter 

artiklarna och dess utfall visas i tabell 1. 

 

2.3 Tabell 1.  Databassökning och dess utfall 

Databas 

 

Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal träffar Valda 

artiklar  

 CINAHL 8 år, Engelska, 

Adult: All adult,  

2018-09-05 

“Mental disorders” (free 

text) AND “patients 

experience” (free text) 

AND “psychiatric care” 

(free text) 

21 2 

 CINAHL 8 år, Engelska, 

Adult: All adult,  

2018-09-05 

“Patients experience” 

(free text) AND 

“psychiatric nursing” 

(free text) 

68 2 
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 CINAHL 8 år, Engelska, 

Adult: All adult,  

2018-09-05 

“Patients experience” 

(free text) AND 

“psychiatric care” (free 

text) 

75 4 

 

 CINAHL 8 år, Engelska, 

Adult: All adult,  

2018-09-05 

“Inpatient” (free text) 

AND “mental illness” 

(free text) AND 

“patients experience” 

(free text) 

38 2 

CINAHL 8 år, Engelska, 

Adult: All adult,  

2018-09-05 

“Compulsory OR 

inpatient care” (free 

text) AND “mental 

illness” (free text) AND 

“patients experience” 

(free text) 

27 5  

Summa   154 15  

 

2.4 Urvalskriterier 

För att få fram relevanta artiklar användes Inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att begränsa sökandet genom att endast använda engelskt språk 

och de deltagande var vuxna. Artiklarna som valdes var av betydelse för det syfte som 

studien belyser och dessa var vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier var att 

deltagare som inte fått vård under tvång valdes bort och studier som inte svarar på 

syftet. 

 

2.5 Urvalsprocess 

Rubriker och abstract på artiklar har granskats och vid icke relevant information eller 

otillgängliga artiklar på HiG valdes dessa bort för att bespara tid i arbetet. Sökningen 

efter artiklar gav totalt 154 stycken träffar. Av dessa artiklar ansågs 62 stycken titlar 

som intressanta och abstract lästes. Därefter sållades 27 stycken bort då de inte 

uppfyllde studiens syfte eller riktade sig mot exklusionskriterier och 35 stycken artiklar 
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återstod. Av dessa kvarstående granskades resultatet och lästes i full text, därefter 

sållades 20 stycken bort och totalt 15 stycken ansågs vara relevanta till studiens 

resultatdel. Se urvalsprocessen i figur 1.  

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen 

 

2.6 Dataanalys 

Artiklarnas innehåll bearbetades och information som handlade om ämnet togs tillvara. 

Analysering av data skedde genom att författarna granskade artiklarna var för sig, som 

därefter bearbetades tillsammans för att komma fram till ett slutgiltigt resultat. Likheter 

och olikheter identifierades i artiklarnas innehåll och det som var relevant till syftet togs 

tillvara. För att få en mer detaljerad bild och lättare förstå studiens innehåll valdes koder 

ut. Genom kodning har författarna kategoriserat och sammanställt ett gemensamt 

resultat ur de valda artiklarna. Därefter har resultatet i de olika delarna och materialets 

helhet granskats för att kontrollera om budskapet har lyfts fram. Enligt Polit och Beck 

(2017a) är kodning ett viktigt förberedande steg i processen då man ska analysera i 

efterhand.  

27 stycken artiklar 

sållades bort och 35 

stycken återstod 

Totalt 15 artiklar 

återstod 

Av dessa 154 

artiklar var 92 

stycken ointressanta 

då de inte svarade 

på studiens syfte 

eller riktade sig mot 

studiens exklusions 

kriterier 

Av dessa 35 artiklar 

lästes resultatet i full 

text och 20 stycken 

valdes bort 

Därefter återstod 62 

stycken artiklar där 

abstract lästes 

Författarna läste 154 

titlar 
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     För att svara på den metodologiska frågeställningen granskades artiklarnas metod del 

med fokus på undersökningsgrupp och presenteras i tabell 2 som bilaga, vilket ger en 

översikt av de utvalda artiklarnas syfte och resultat.      

           

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapliga artiklar och relevant litteratur har använts i litteraturöversikten. Engelska 

artiklar har använts som författarna har försökt översatt till svenska på bästa sätt, utan 

att förvränga ord eller ändra dess betydelse. Fabricering, kopiering samt plagiering har 

tagits i ställning av författarna och genom studiens tid har forskningsetiska aspekter 

uppmärksammats. Enligt Nilsson Kajermo och Wallin (2009) ligger den moraliska 

dimensionen i grund till förmågan att utföra etiska handlingar som att göra gott och att 

göra rätt.  

 

 

3. Resultat 

I litteraturstudiens resultat presenteras 15 vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har 

bearbetats och beskrivits i löpande text med sju teman: Hopp och återhämtning, 

relationer till vårdpersonal och stigmatisering, relationer till andra patienter, 

sjukdomsinsikt och information, isolering och livskvalitet, rutiner och regler samt miljö.  

Artiklarna redovisas även i tabell 2 och 3 som bilaga. I tabell 2 ges en översikt av de 

utvalda artiklarnas syfte och resultat. I tabell 3 presenteras artiklarnas författare, 

publicerings år, land, titel, design, ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och dataanalysmetod.  

 

3.1 Hopp och återhämtning 

Genom att vistas i en begränsad miljö, med en inskränkt frihet innebär en minskad 

autonomi hos patienter. Att bli utelämnad i personalens händer, att vara övervakad 

dygnet runt och inte ha någon inblick i beslut som skall tas ledde till en påfrestning och 

en känsla av hopplöshet för patienterna (Salzmann-Erikson & Söderqvist 2017). Att 

vara avskild från sina barn och sin familj kan upplevas som extra känsligt, mötet med 

sina närstående ledde till en läkningsprocess (O'Brien, Anand, Brady & Gillies 2011). 

Patienterna har även beskrivit deras vistelse som en bestraffning då de blev begränsade i 

sina aktiviteter och behövde vistas i en isolerad miljö. Detta skapade en förvirring hos 
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patienten och atmosfären uppfattades som dyster, deras autonomi och värdighet sänktes 

och deras känslor växte till en förlorad livslust (Yang, Narayanasamy & Chang 2012). 

När patienterna istället möttes av engagerad och uppmuntrande personal som gav stöd 

istället för en massa krav och stor press kunde patienterna lättare återhämta sig, känna 

framtidstro och hopp att en dag kunna leva ett mer normalt- och ett självständigt liv ute 

i samhället (Askola et al. 2018). 

      

3.2 Relationer till vårdpersonal och stigmatisering 

Patienter inom psykiatrin har upplevt rädslor för att bli utsatta för bestraffning, 

förnedring samt händelser i form av misshandel och hot. Patienterna vågade inte säga 

ifrån utan höll sina känslor inom sig och utförde allt som personalen bad om mot sin 

vilja. Om deltagarna inte utförde dessa handlingar framkom rädslan att bli avskild från 

omvärlden en längre period än planerat, samt att alla rättigheter skulle gå förlorade. När 

personalen gav en känslan av ett omhändertagande, bemötte dem med öppenhet samt 

skapade en relation uppfylldes en betydelsefull känsla hos patienterna (Hörberg, 

Sjögren & Dahlberg 2012). En annan viktig aspekt i bemötandet var enligt Skorpen, 

Rehnsfeldt och Thorsen (2015) när personalen var personliga i sitt möte med 

patienterna och inte såg dem som skör och utsatt. 

     Andra upplevelser som framkommit av patienter var att “inte bli sedda”. 

Sjuksköterskorna hade fokus på administrativt och annat skötselarbete istället för att 

ägna tiden åt deltagarna. Detta uppfattades som ointresse och då skapades skuldkänslor 

samt besvikelse hos patienterna vilket ledde till en sämre relation mellan personalen och 

patienterna. Genom att bli hörd, att få vara med under samtal och att göra fysiska 

aktiviteter skapades en god interaktion mellan de deltagande och personalen (Stenhouse 

2011; Ling, Cleverley & Perivolaris 2015). Utan information och någon som helst 

förståelse till varför patienterna behövde vistas på en vårdavdelning krävde ändå 

personalen svar på massor av frågor. Detta kunde upplevas som hotfullt, skapade 

aggressioner och patienterna fick dåliga uppfattningar om behandlingens betydelse. En 

god relation till personalen upplevdes då de kunde skratta tillsammans, bli behandlad 

med respekt och att få vara delaktig i sitt vårdande (Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & 

Crompton 2015). Enligt en deltagare hade mängden konversation ingen betydelse, ett 

ord som “god morgon” från personalen skapade en bekräftelse. Annat betydelsefullt var 

då personalen satte sig ner bredvid patienten och visade sig närvarande (Skorpen, et al. 

2015; Thibeault, Trudeau, Entremont & Brown 2010). Frustrationen ökade hos 
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patienterna som ledde till konflikter och våld om personalen hade negativa attityder mot 

dem. Attityder som var negativa var då personalen uttryckte sig känslokallt och visade 

sig inte vara intresserade. Positiva attityder gav patienten känslan av respekt som ledde 

till ett bättre samspel och onödiga konflikter hann lösas i tid vilket minskade 

aggressioner och efterföljande våld (Olsson, Audulv, Strand & Kristiansen 2015). Detta 

styrker Askola et al. (2018) som menar att onödiga konflikter kan undvikas om 

personalen umgås under trevliga stunder med patienten, vilket gör det lättare för den 

deltagande att ändra sitt beteende samt ökar individens självkänsla.    

 

3.3 Relationer till andra patienter 

Studier har undersökt effekten av ömsesidigt stöd mellan patienterna, så kallad peer 

support. Detta innehöll en process som var att observera och därefter vidta åtgärder som 

innebar stödjande metoder för andra patienter. Det kunde handla om att trösta någon 

som var ledsen, att ge tips och råd till någon som söker information eller att delta vid 

olika aktiviteter etc. Peer support hade visat positiva resultat och hade många olika 

fördelar. Patienterna beskrev det som att få känna sig “glad” och “bra” av att få ge 

någon annan sitt stöd, medan de patienter som fick stöd beskrev det som att de fick 

känna sig mindre ensamma, mindre stressade och istället mer avslappnade och 

hoppfyllda. Resultatet av detta blev att fler patienter ville delta i gruppaktiviteter, 

kommunikationen mellan patient och personal förbättrades och patienterna lärde sig att 

visa uppskattning till varandra som ofta ledde till ett kamratskap. Några patienter 

menade att Peer support kunde vara ett sätt att introducera nya patienter till avdelningen 

(Bouchard, Montreuil & Gros 2010). Många gånger var väntetiden inför samtal med 

läkare och annan sjukvårdspersonal långdragen och gjorde att patienterna blev otåliga i 

sin väntan på besked. Då sökte dem upp andra patienter istället för att sitta ensamma på 

sitt rum. Ibland kunde den sociala kontakten med andra kännas skönt där man kunde 

delge varandra information och uttrycka sina känslor (Lindgren, Aminoff & Graneheim 

2015). Detta bekräftar Stenhouse (2011) men som även belyser att de goda relationerna 

mellan patienterna kan vid olika företeelser, som bortgång eller frisläppning bli en stor 

sorg då patienterna skiljs åt. Hörberg et al. (2012) menar att en tillfällig relation med 

andra patienter kan ses som en strategi för att glömma den psykiatriska vården. 

         

3.4 Sjukdomsinsikt och information 

Att få besked och acceptera en psykisk ohälsa tycks vara svårt för patienter och därför 
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vill många inte ha den hjälp som behövs. Att prata om sin sjukdom och sådant som de 

upplevt kunde kännas svårt, speciellt i början av sin behandling. Att diskutera tidigare 

händelser kunde leda till skam, ånger, skuld och andra jobbiga känslor. Oavsett vilka 

känslor som kom fram krävdes tid till samtal och en uppmuntran från personalen. Om 

patienterna kände tillit till personalen gick det lättare att framhäva sina känslor och dem 

kunde snabbt påbörja sin behandling. Sjuksköterskans attityd är därför viktig för att få 

patienten att våga berätta om sitt tillstånd och tydlig information om patientens egna 

rättigheter bör framgå (Askola et al. 2018). Wyder et al. (2015) bekräftar detta och 

menar att om bättre information, kanske via en informationsfolder vid ankomst till 

avdelningen kunde ha minskat oroskänslor hos patienterna.  

 

3.5 Isolering och livskvalitet 

Vid ankomst till en psykiatrisk avdelning och isoleringen blev ett faktum gav då känslor 

av obehag hos patienter. När patienten behövde stöd och någon att samtala med var det 

många gånger svårt då sjuksköterskan var upptagen med annat och uppfattades därför 

inte som närvarande. Tillgången av information blev då begränsad och patienten kände 

sig otillfredsställd. När tydliga instruktioner om rutinerna på avdelningen inte framkom, 

ledde detta till onödiga missförstånd, som skapade en osäkerhet hos patienten och 

isolering blev ett mer tydligt begrepp (Salzmann-Erikson & Söderqvist 2017). Att vara 

inlagd mot sin vilja kunde upplevas på olika vis enligt Wyder et al. (2015); Ling et al. 

(2015). Det var ett bra sätt att bli skyddad från åverkan och då personalen fanns 

närvarande samt kunde stötta upp förmedlades en trygghetskänsla. Begränsningar till 

olika aktiviteter upplevdes av några patienter som onödigt då personalen istället kunde 

varit närvarande och haft mer tillsyn över dem. Känslor som kunde uppkomma under 

dessa begränsningar var förlorad autonomi samt vrede. Hörberg et al. 2012; Kontio et 

al. (2012) beskriver patienters upplevelser som påfrestande när de inte känner att de får 

vara med och påverka sin egen situation utan måste isoleras på avdelningen. Att 

förhindra känslan av att vara instängd gjorde att den större tiden av dagen gick åt till 

sömn. I Sercu och Brackes (2017) studie upplevde patienterna däremot ett lugn då det 

fanns tillfällen för vila och egen tid till att reflektera över sin egen hälsa som då gjorde 

gott i återhämtningen. 

 

3.6 Rutiner och regler  

Rutiner och regler på en psykiatrisk vårdavdelning var för att skapa ordning och en 
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fungerande arbetsmiljö för personalen, men även för att undvika att farliga eller 

oförberedda händelser skulle ske. Det kunde handla om specifika mat- och medicin 

tider, tider när patienterna fick röka, tid för utevistelse etc. Rutiner och regler som inte 

följdes av personalen påverkade patienterna negativt. Detta kunde göra patienterna 

förvirrade och det gjorde dem osäkra i sitt agerande vilket skapade onödig frustration 

som hade kunnat undvikas. När vårdpersonalen visade tydliga regler och rutiner som de 

höll fast vid, fick patienterna lättare förståelse till varför reglerna var så viktiga att följas 

vilket gjorde att de lättare accepterade personalens agerande (Lindgren et al. 2015).   

 

3.7 Miljö 

En studie av Olsson et al. (2015) beskrev att många patienter upplevde det psykologiska 

klimatet som viktigare än det fysiologiska. Miljön kring dem kändes varm med 

människor som visade respekt för varandra och ansågs vara viktigare än själva 

inredningen. När personalen uppträdde lugnt med en positiv inställning och behandlade 

dem med värdighet gav detta en trygg känsla för patienten som ledde till ökad 

självkänsla. Enligt Lindgren et al. (2015) har patienter beskrivit att miljön många 

gånger har varit störande. Dörrar som var låsta, överfyllda korridorer med sängar, 

dörrklockor- och telefoner som ringde och andra höga ljud skapade obehagskänslor. När 

patienterna var i behov av vårdpersonalens uppmärksamhet, upplevdes personalen som 

frånvarande då de satt inlåsta på sitt kontor. 

     I läkningsprocessen upplevde vissa patienter att miljön var en viktig aspekt. 

Upplevelser som uttryckts av patienter som ansågs vara viktiga under läkningsprocessen 

var tidsfördriv men även vila. Tillgång till ett instrument, att kunna se på tv, lyssna på 

radio eller titta på trevliga tavlor och blommor skapade en mer harmonisk miljö samt 

möjlighet till att få vara i ensamhet (Thibeault et al. 2010; Kontio et al. 2012).  

 

3.8 Metodologisk aspekt 

Undersökningsgruppen för de 15 utvalda artiklarna var kvinnor och män i åldrarna 18-

75 år. I Askola et al. (2018) studie har åtta patienter deltagit, varav sju män och en 

kvinna i åldrarna 30-50 år. Under intervjuerna framkom det olika brott som begåtts av 

de deltagande, några var brott mot egendom samt mord. Bouchard, Montreuil och Gros 

(2010) intervjuade 10 deltagare som var fyra kvinnor och sex män i åldrar 26-64 år. Sex 

av deltagarna led av schizofreni, två stycken led av depression och två stycken led av 

psykotiska störningar. Hörberg, Sjögren och Dahlberg (2012) hade intervjuer med 11 
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patienter, fem kvinnor och sex män i åldrarna 21-42 år. Nio av dessa patienter var 

dömda för brott och två stycken hade hög risk för självskada. Kontio et al. (2012) 

intervjuade 30 patienter i åldrarna 20-64 år. 11 stycken var kvinnor och 19 stycken var 

män. 18 stycken av de samtliga deltagarna hade schizofreni, sju stycken var drabbade av 

psykotisk störning, fyra stycken led av psykos som var drogrelaterad och en deltagare 

hade en annan typ av psykos. Lindgren, Aminoff och Graneheim (2015) har intervjuat 

och observerat 11 kvinnor med självskadebeteende i åldrarna 21-37 år. Fem av 

patienterna hade diagnoser som personlighetsstörning, ångestsyndrom, psykos, 

ätstörning, aspergers syndrom och bipolär sjukdom. En patient rapporterade ingen 

diagnos men var medicinerad med antidepressiva läkemedel och en annan patient hade 

tidigare fått en elbehandling. I Ling, Cleverley och Perivolaris (2015) studie som 

genomfördes med enkäter var 33 % kvinnor och 67 % män av samtliga deltagare där 

medelåldern var 39 år. Deltagarna var diagnostiserad med schizofreni, ångest, 

depression och en del patienter hade tidigare haft en psykos. O'Brien et al. (2011) 

använde sig av enkätundersökning hos 13 deltagare. De deltagande var en morförälder, 

tre barnvårdare, två föräldrar samt fem barn. Olsson et al. (2015) genomförde intervjuer 

med 12 deltagare. Två var kvinnor och 10 var män, åldersintervallet hos dom 

deltagande var mellan 25-71 år. Schizofreni och andra störningar upptäcktes hos nio av 

patienterna, en med personlighetsstörning, utvecklingsstörning som autism hos tre 

deltagare, försök till mord hos tre stycken, tre med misshandel, mordbrand två stycken, 

olagligt hot hos tre, två deltagare utan dömt brott, två stycken med godkänd frivillig 

behandling. Salzmann-Erikson och Söderqvist (2017) intervjuade fyra patienter varav 

en kvinna och tre män mellan 35-50 år. Tre deltagare hade psykos och två stycken 

diagnostiserades för ångest samt bipolär sjukdom. Sercu och Bracke (2017) intervjuade 

och observerade 42 patienter varav 27 stycken män och 15 stycken kvinnor i åldrarna 

20-60 år. Av dessa hade 33 % aggressioner, 21 % psykoser, 69 % ett beroende och en 

person hade hjärtsvikt. Skorpen, Rehnsfeldt och Thorsen (2015) intervjuade fem 

anhöriga samt sex patienter som hade upplevt psykos vid minst ett tillfälle. De 

deltagande var män och kvinnor i åldrarna 20-70 år. Stenhouse (2011) intervjuade 13 

deltagare varav sex stycken män och sju stycken kvinnor som var i åldrarna 18-65 år. 

Samtliga var drabbade av olika psykiatriska diagnoser. Thibeault et al. (2010) 

intervjuade sex patienter mellan 20-75 år. Varje deltagare hade en psykiatrisk sjukdom 

som innebar depression, bipolär sjukdom, förvirring och schizofreni. Wyder et al. 

(2015) hade intervjuer med 25 patienter. De deltagande var 14 stycken kvinnor och 11 
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stycken män i åldrarna 24-65 år. 11 stycken hade diagnosen schizofreni, sex stycken 

bipolär sjukdom, två stycken med depression, två deltagare med borderline, två hade 

drog reducerad psykos, en patient var drabbad av ångest samt en patient med anorexi. 

Yang, Narayanasamy och Chang (2012) intervjuade 22 patienter mellan 29-63 år där 

majoriteten var kvinnor. I studien framkom det inte vilka diagnoser patienterna hade, 

däremot var sju stycken buddhister, fyra stycken multireligiösa, sex patienter var 

ateister och fem stycken var katoliker.   

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna studie belyser att patienter som varit inlagda under tvång hade med 

sig olika erfarenheter av detta som var positiva och negativa. Patienterna ansåg att en 

bra relation med sjuksköterskan stärkte deras välbefinnande och autonomi när dem fick 

bekräftelse samt visad respekt. Personalens attityder och bemötande har visat sig vara 

viktigare än avdelningens inredning. De positiva erfarenheterna hos patienter var när 

personalen såg personen bakom sjukdomen och tog sig tid till att lyssna och fanns 

tillgänglig vid behov av stöd. En annan positiv upplevelse av att hållas tvångsinlagd var 

när tid för återhämtning samt reflektion över sin behandlingsprocess fanns. Negativa 

erfarenheter som framkom var när personalen inte tog sig tid till att lyssna och betedde 

sig känslokall, vilket ökade aggressionerna hos patienterna och tilliten försvann. Otydlig 

information om avdelningens grundregler och patientens rättigheter ledde till en känsla 

av osäkerhet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Hopp och återhämtning 

Enligt Skärsäter (2015) är sjuksköterskans roll en viktig del för att stärka patienten och 

för att undvika fördomar samt förutfattade meningar. Detta uppnås genom att vara 

professionell i mötet med patienten. Forskaren Askola (2018) menar att när personalen 

ger ett stort stöd till patienten skapas en framtidstro och självständigheten ökar för att en 

dag våga ta steget ut i samhället. Patienter har beskrivit sin vistelse som förvirrande och 

sorgsen när de inte har blivit bemötta med värdighet. Enligt författaren Eriksson 

(2018b) bör man se varje individ i helhet vilket kan åstadkommas genom att ge 

bekräftelse utifrån patientens fantasier, önskningar, livsvärld och hopp. Författarnas 
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tankar kring detta är att mötet mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del för 

att få patienten att snabbare återhämta sig vilket leder till att behandlingstiden blir 

kortare och patienten får därmed komma hem tidigare. En fråga författarna ställer sig 

kring patientens återhämtning är hur lämpligt det är att ansluta patienter med olika 

diagnoser på samma enhet. Som Lindqvist (2012a) beskriver har psykiskt sjuka olika 

symtom beroende på diagnos. Författarna tror att tillfrisknandet i sjukdomen kan ske 

snabbare om patienterna får vara på en avdelning där de kan känna trygghet istället för 

att hela tiden känna oro och rädsla över andra patienters beteende. 

 

Relationer till vårdpersonal och stigmatisering 

Det framkommer i föreliggande litteraturstudie att en viktig aspekt i vårdandet är att se 

hela människan och inte endast sjukdomen (Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & 

Crompton 2015). Genom att lyfta människans värdighet finns det fyra etiska begrepp 

som är betydelsefulla i vårdandet. Att göra gott och inte skada, att respektera patientens 

autonomi och integritet (Ottosson 2011). Voskes et al. (2013) menar att om detta 

uppfylls så minskar aggressionerna och konflikter undviks hos patienterna.  

     Vikten av att bemöta patienten med respekt ansågs vara betydelsefullt för att det 

stärker patientens positiva känslor. En god relation kan också skapas genom att 

personalen sätter tydliga gränser som ger en trygghet i vardagen för patienten (Hörberg, 

Sjögren & Dahlberg 2012). När personalen inte fokuserade på patientens 

omvårdnadsbehov och istället lade intresset på det administrativa skapades en sämre 

relation mellan dem (Stenhouse 2011; Ling, Cleverley & Perivolaris 2015). Skärsäter 

(2015) beskriver vikten av att förmedla tankar och upplevelser ömsesidigt. Detta leder 

till tillit för varandra och gör det lättare för patienten att kommunicera kring sina tankar 

och känslor. Författarna anser att detta är en mycket värdefull del i vårdandet för att på 

bästa sätt kunna hjälpa den sjuke vid ankomst till avdelningen och identifiera patientens 

framtida behov. Enligt Lindqvist (2012b) är det betydelsefullt att personalen skapar en 

god relation även till de närstående, för att få så bra information som möjligt kring 

patientens tillstånd och livsvärld.  

 

Relationer till andra patienter 

För att känna gemenskap och motiveras till att delta i aktiviteter på avdelningen beskrev 

patienter i Bouchard, Montreuil och Gros (2010) studie att peer support var en bra 

metod då de förmedlade varandra stöd och uppmuntran och enligt Hörberg et al. (2012) 
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kan det ses som en metod för att bortse vården inom psykiatrin. Detta tror författarna i 

föreliggande studie är en mycket bra metod till att få patienterna mera förnöjsam som då 

leder till en bättre acceptans av sitt vårdande. Att komma in till en sluten vård med 

ångest, ilska och rädsla i kroppen kan göra det svårt för patienterna att våga öppna sig 

för personalen. Istället kan det vara lättare att kommunicera med en människa som 

upplevt liknande händelser eller är i samma situation som individen själv. Därför kan 

peer support vara betydelsefullt där man får dela med sig av idéer och känslor med 

andra, att prata om kommande framtid och få känna sig värdefull genom att känna sig 

behövd. Detta stärker teoretikern Eriksson (2018b) i sin teori med att alla människor 

behöver känna sig betydelsefulla för någon.  

 

Sjukdomsinsikt och information 

Att få en psykiatrisk diagnos kan vara en omtumlande känsla som kan leda till att man 

upplever rädsla, som i sin tur gör det svårt för patienten att berätta om situationen för 

någon utomstående. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en god attityd och 

informerar patienten tidigt om patientens rättigheter för att få denne att våga uttrycka 

sina känslor (Askola et al. 2018). Detta styrker Galon och Wineman (2010) som 

beskriver att information är ett viktigt redskap för att vården ska bli av bra kvalité.  

     Vid första mötet med patienten är det viktigt för personalen att försöka uppnå en god 

interaktion, för att under vårdens process lättare komma nära patientens upplevelser och 

känslor. Att se till människans helhet och att förstå att alla är unika och med olika behov 

är viktigt att tänka på vid mötet med andra. Författarna tror att det lättare går att bemöta 

en patient med psykisk ohälsa om det går att få denne att våga öppna upp sina känslor 

som även Katie Eriksson belyser i sin omvårdnadsteori. 

 

Isolering och livskvalité 

Skärsäter (2015) beskriver ur litteraturen hur patienter som drabbats av psykisk ohälsa 

tappar kontrollen över sin livssituation, som tidigare varit självklar med rutiner och 

goda relationer och upplevs istället som ett misslyckande i deras vardag.  

     Patienter har beskrivit sina upplevelser kring tvångsvård som en känsla av förlorad 

autonomi och stor vrede (Wyder et al. 2015; Ling et al. 2015). Däremot beskriver 

forskarna Sercu och Bracke (2017) att positiva känslor om att vara tvångsinlagd 

upplystes hos patienterna. Känslor som innebar att göra gott i återhämtningen genom att 

få tid till att finna sin livssituation. Även Ling et al. (2015); Wyder et al. (2015) 
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beskriver i sin studie att en annan positiv aspekt av att vara inlagd mot sin vilja är att 

patienten hålls inom säkerhet och hålls beskyddad.  

   För att uppnå en bättre kvalité i vårdandet och för att framhäva de positiva känslorna 

hos patienterna, anser författarna i föreliggande studie att det krävs större insatser av 

personalen och sjukvården för att det ska ske ett mer utvecklat omsorgsarbete inom den 

psykiatriska vården. 

   

Rutiner och regler 

För att patienten ska komma in i avdelningens rutiner är det i första hand viktigt att 

information ges om vilka regler som finns (Lindgren et al. 2015). Terkelsen & Larsen 

(2013) beskriver att en regel för patienten är att inte några redskap som anses vara 

farliga får handhas på avdelningen. Därför finns en rutin vid ankomst som är 

kroppsvisitering av patienten vilket är något som kan starta en negativ interaktion 

mellan personal och patient. Voskes et al. (2013) menar att om personalen ser till 

patientens behov och skapar ett förtroende kan dessa negativa interaktioner undvikas då 

patienten får mer förståelse till varför vård krävs. Med detta vill författarna i 

föreliggande studie tydliggöra vikten av information och visad förståelse, samt att lägga 

fokus på omvårdnadsarbetet där man förklarar innebörden för patienten om varför 

rutiner finns samt hur de går till. Detta kan få patienten att lättare acceptera 

avdelningens rutiner och regler. Som Wyder et al. (2015) beskriver i sin studie att om 

information och visad förståelse för patienten uteblir, känner sig patienten hotad vilket 

leder till onödiga aggressioner.  

 

Miljö 

Enligt forskaren Olsson et al. (2015) ansåg många patienter att vid personalens närvaro 

skapades en trygg och värmande känsla. Inredningen var inte det viktigaste för att skapa 

harmoni, det som var viktigare enligt patienterna var den psykologiska miljön och 

människor i deras närvaro. Samtidigt beskriver Thibeault et al (2010); Kontio et al. 

(2012) i deras studier att en harmonisk miljö ansågs vara en möjlighet till att få egen tid 

och att det fanns tillgång till aktiviteter som gav tillfredsställelse i vardagen.  

     Beroende på diagnos kan patienter ha olika behov kring miljöns atmosfär. Vissa 

patienter kan bli tillfredsställd av en harmonisk miljö där lugn och ro infinner sig, 

medan andra patienter kan vara i behov av en mer livfull miljö där aktivitet och 

inredning står i fokus. Författarna i föreliggande studie ställer sig frågan hur en mer 

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Voskes%2C+Yolande
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trygg och harmonisk känsla hos patienterna skulle kunna infinna sig. Att blanda 

patienter med olika diagnoser på en och samma enhet kanske inte är det bästa.  

 

4.3 Metodologisk aspekt  

I den föreliggande litteraturstudien har 15 kvalitativa artiklar bearbetats, med fokus på 

undersökningsgrupper i artiklarnas metod del. De har bearbetats utifrån ålder, antal 

deltagare, kön och olika sjukdomstillstånd. Det är viktigt att artiklarnas metod del är 

grundligt redovisad för att studien ska få en högre tillförlitlighet och överförbarhet 

(Polit & Beck 2017b). I 13 artiklar har antalet deltagare beskrivits, Bouchard et al. 

(2010) 10 stycken, Hörberg et al. (2012) 11 st., Kontio et al. (2012) 30 st., Lindgren et 

al. (2015) 6 st., O’brien et al. (2011) 13 st., Olsson et al. (2015) 12 st., Salzmann et al. 

(2017) 4 st., Sercu et al. (2017) 42 st., Skorpen et al. (2015) 11 st., Stenhouse (2011) 13 

st., Thibeabult et al. (2010) 6 st.; Wider et al. (2015) 25 st., Yang et al. (2012) 22 st.   

Hörberg et al. (2012); Lindgren et al. (2015); Olsson et al. (2015); Thibeault et al. 

(2010); Yang, Narayanasamy och Chang (2012) beskriver utförligt vilka olika psykiska 

sjukdomar som deltagarna är drabbade utav. Sjukdomar som schizofreni, depressioner, 

bipolära sjukdomar samt upplevd psykos. De som inte redovisar diagnoserna i sin studie 

är Stenhouse et al. (2011); Skorpen et al. (2015); Sercu et al. (2017); Salzmann (2017); 

O’Brien et al. (2011); Ling et al. (2015); Kontio et al. (2012); Bouchard et al. (2010); 

Wyder et al. (2015) och Askola et al. (2018). Författarna anser att de artiklar som inte 

tydligt beskriver deltagarnas diagnoser, kan vara en svaghet då resultatet blir 

missvisande. Beroende på patientens diagnos kan dess erfarenhet skiljas åt då en svårt 

sjuk person kan vara svår att nå, medan en deltagare med mildare diagnos lättare går att 

kommunicera med. Askola et al. (2018); Hörberg et al. (2012); Olsson et al. (2015); 

Sercu et al. (2017); Stenhouse (2011); Wyder et al. (2015) har i sin studie haft intervjuer 

med män och kvinnor. De resterande artiklarna nämner inte kön i sin metod del. Askola 

et al. (2018), Bouchard et al. (2010); Hörberg et al. (2012); Kontio et al. (2012); Olsson 

et al. (2015); Sercu et al. (2017); Stenhouse (2011); Thibeault et al. (2010); Wyder et al. 

(2015); Yang, Narayanasamy och Chang (2012) hade intervjuer med personer inom 

åldrarna 18-75 år. Där yngsta till äldsta deltagaren nämns i metod delen men ingen 

nämner exakt ålder på deltagarna, endast Olsson et al. (2015) och Wyder et al. (2015) 

belyser medelålder. De fem artiklar som återstod belyser inte detta i sina studier. Enligt 

författarna i den föreliggande studien har kön och ålder stor betydelse för resultatet. 

Eftersom studiens syfte är att beskriva erfarenheter av tvångsvård hos patienter anser 
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författarna att artiklar som redovisar väl sin undersökningsgrupp kan skilja sig åt. Äldre 

personer kan ha mer livserfarenhet mot för en yngre person som därför kan uppleva sin 

tvångsvård på olika vis. Även kön kan skiljas åt då man som kvinna kan uppleva intima 

problem som inte män upplever.    

 

4.4 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudies syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att ha varit 

inlagd under tvång inom psykiatrisk heldygnsvård. En beskrivande design användes och 

ansågs vara mest lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställning. Enligt Polit 

och Beck (2017c) är en beskrivande design där människor uttrycker sina upplevelser.  

     För att få en inblick i det valda området och för att finna relevanta artiklar utfördes 

en bred sökning i databasen Cinahl med sökorden “inpatient care”, “patients 

experience”, “psychiatric care”, “mental disorders”, “patients experience”, “psychiatric 

nursing”, “inpatient”, “mental illness” och “compulsory”. I sökningen efter artiklar 

påvisades ett högt antal artiklar med en kvalitativ ansats och färre antal artiklar med 

kvantitativ ansats. De kvantitativa artiklarna valdes bort för att dessa inte ansågs vara 

relevanta att analyseras till studien. Ett visst antal artiklar fick uteslutas då dessa inte var 

åtkomliga på Högskolan i Gävle, vilket kan ha fått en annan innebörd på resultatet. 

Begränsningar som användes var att artiklarna som användes skulle vara peer reviewed, 

engelskt språk och max åtta år gamla för att finna den modernare forskningen. En 

ytterligare begränsning var att endast vuxna personer skulle medverka i studien. 

Deltagarna i artiklarna var mellan 18-75 år. Författarna hade kunnat begränsa åldern 

vidare för att nå en mer specifik åldersgrupp vilket kunde ha gett ett annat resultat. Då 

författarna använde sig av inklusionskriterier som innebar vuxna, både män och kvinnor 

och inte några specifika diagnoser så gav det ett brett utbud av information som 

författarna ser som en styrka. En annan styrka är att författarna inte har lagt några egna 

värderingar eller åsikter som har påverkat resultatet. Dock kan vissa feltolkningar ha 

uppstått av forskningen då de engelska artiklarna behövts översättas till svenska.  

 

4.5 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie belyser att grundutbildade sjuksköterskor bör få en inblick i 

patienters erfarenheter kring tvångsvård inom psykiatrin. Sjuksköterskan bör 

upprätthålla en god relation med patienten för att skapa tillit, samt att förmedla tydlig 
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information om behandlingens process och vårdens betydelse för att stärka patientens 

autonomi.  

 

4.6 Fortsatt forskning 

Psykisk ohälsa har visat sig vara ett stort problem och sjukvårdspersonalen möter ofta 

dessa patienter. Denna studie visar att mer kunskaper och forskning behövs inom ämnet 

för att omvårdnadspersonal tidigt skall kunna ge rätt stöd vilket leder till att rätt 

behandling snabbare kan sättas in. Författarna anser att patienten har rätt till delaktighet 

i sin vårdprocess samt att bli bemött med värdighet och respekt för att vården ska 

upplevas bättre, därmed skapas positiva erfarenheter hos patienterna. 

 

4.7 Slutsats 

Denna studie visar både positiva och negativa erfarenheter inom den psykiatriska 

tvångsvården. Bristande information och oprofessionellt bemötande från sjuksköterskor 

som inte lät patienten vara delaktig i sin behandling ledde till aggressioner och negativa 

beteenden hos individen. För att uppnå den bästa vården behöver patienten mötas med 

värdighet, respekt och empati. Detta för att autonomi och integritet inte ska kränkas och 

istället stärka deras självkänsla och för att en dag kunna bli självständig för ett liv ute i 

samhället.  
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6. Bilagor 

6.1 Tabell 2. Redovisning av de utvalda artiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Askola, R, 

Nikkonen, M, 

Paavilainen, E, 

Soininen, P, 

Putkonen, H, & 

Louheranta, O. 

Beskriva patienters 

erfarenheter och perspektiv 

av den psykiatriska 

behandlingen. 

Patienter har negativa åsikter 

om den psykiatriska miljön där 

dålig attityd hos personalen var 

en stor del. 

Bouchard, L, 

Montreuil, M, & 

Gros, C. 

Att utforska uppfattningar 

och erfarenheter av 

naturligt förekommande 

ömsesidigt stöd bland 

vuxna psykiatriska 

patienter. 

Peer support innebär att 

reflektera och observera, vidta 

åtgärder samt utvärdera resultat. 

Detta anses vara en noga 

genomtänkt process.  

Hörberg, U, Sjögren, 

R, & Dahlberg, K. 

Att sätta fokus på 

erfarenheter hos patienter 

av deras livssituation i 

rättsmedicinska enheter. 

Via olika strategier anpassar sig 

patienterna till personalens krav 

för att uppnå vissa fördelar, men 

detta har visat sig vara mindre 

fördelaktigt för patienten då 

dem saknar känslan av 

betydelsefulla relationer. 

Kontio, R, Joffe, G, 

Putkonen, H, 

Kuosmanen, L, 

Hane, K, Holi, M, & 

Välimäki, M. 

Att undersöka psykiatriska 

patienters erfarenheter samt 

deras förslag på förbättring 

av återhållsamhet och 

isolering. 

Patienter får otillräcklig 

uppmärksamhet inom isolerad 

vård vilket kräver förbättringar 

av personalen.  

Lindgren, B, 

Aminoff, C, & 

Graneheim, U. 

Att beskriva vardagens 

egenskaper i psykiatrisk 

vård som upplevs av 

Vardagen bestod av oordning, 

en förvirrad miljö, rutiner och 
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kvinnor som skadar sig 

själv.  

regler som saknar konsekvens 

och en ensamhet för patienten.  

Ling, S, Cleverley, 

K, & Perivolaris, A. 

Att undersöka patienters 

erfarenheter före, under 

och efter isolerings vård.  

Ilska, förlust av autonomi, 

konflikter med personal och 

andra patienter var vanliga 

faktorer inom psykiatriska 

avdelningar.  

O'Brien, L, Anand, 

M, Brady, P, & 

Gillies, D. 

Att identifiera perspektiv 

hos barn, deras föräldrar, 

vårdpersonal samt 

avdelningar och deras 

erfarenheter vid besök av 

barn.   

För lite stöd från personalen 

uppfattades vid besök av barn 

och miljön upplevs som en 

olämplig plats.  

Olsson, H, Audulv, 

Å, Strand, S, & 

Kristiansen, L. 

Att undersöka erfarenheter 

av patienternas egna 

strategier för att undvika 

våld och faktorer som tros 

bidra till minskad eller 

ökad risk för 

våldsbeteende.  

En inre dialog med uppmuntran 

ökade deras självkänsla 

samtidigt som det aggressiva 

beteendet ökade vid nonchalant 

personal och trånga avdelningar.  

Salzmann-Erikson, 

M, & Söderqvist, C. 

Att beskriva individernas 

erfarenheter av att bli 

inlagd i psykiatriska 

intensivvårds enheter. 

Miljön upplevdes begränsad 

som ledde till negativa känslor 

hos patienterna. Personalen 

medgav dålig information och 

hindrade patienterna från att 

delta i beslut. 

Sercu, C, & Bracke, 

P. 

Att undersöka erfarenheter 

hos stigma mottagarna 

under deras 

sjukhusvistelse. 

Erfarenheter av stigma 

varierade mellan patienterna. 

Vissa upplevde relationen till 

personalen som positiv medan 
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andra upplevde det som 

negativt. 

Skorpen, F, 

Rehnsfeldt, A, & 

Thorsen, A. 

Att utforska patienters och 

släktingars erfarenheter av 

respekt för deras värdighet 

efter intagning till en 

psykiatrisk enhet.  

Patienter och släktingar 

beskriver betydelsen av små 

saker, för att uppnå känslan av 

värdighet och att vara medveten 

om hur man uttrycker sig. 

Stenhouse, R. Få insikt i erfarenheten av 

att vara patient på en akut 

sluten psykiatrisk 

avdelning. 

Sjuksköterskor förväntades att 

ta sig mer tid till att prata med 

patienterna. Istället lade 

personalen fokus på att utföra 

uppgifter som ansågs som 

“icke-vårdande”. 

Thibeault, C, 

Trudeau, K, 

d'Entremont, M, & 

Brown, T. 

Att undersöka patienter 

med akut psykisk sjukdom 

och deras erfarenheter av 

att ha varit inlagd på en 

akutpsykiatrisk avdelning. 

Den psykologiska miljön anses 

vara en viktig del i vårdandet 

men blir ofta bortglömd.  

Wyder, M, Bland, R, 

Blythe, A, 

Matarasso, B, & 

Crompton, D. 

Att beskriva patienters 

erfarenheter av 

tvångsvård.   

Ett empatiskt engagemang och 

låta patienter vara delaktiga i 

beslutsfattande skapar positiva 

relationer mellan patient och 

personal.  

Yang, C, 

Narayanasamy, A, & 

Chang, S. 

Att undersöka hur ökad 

kompetens och motivation 

hos vårdpersonal minskade 

användningen av 

tvångsvård och vilken 

effekt empati-utbildningar 

ger.  

Närvarande sjuksköterskor som 

visade empati minskade 

tvångsvården hos patienten men 

utbildning inom empati hade 

ingen effekt.  
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6.2 Tabell 3. Översikt av de valda vetenskapliga artiklarna utifrån författare, 

publicerings år, land, titel, design, ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, 

dataanalysmetod. 

Författa

re/ 

publ.år/ 

land 

Titel Design 

och 

eventuellt 

ansats  

Undersökning

s- 

grupp 

Data 

insamling

s- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Askola 

et al.  

(2018) 

Finland 

Forensic 

Psychiatric 

Patients´Perspe

ctives on their 

Care: A 

Narrative View 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats   

Sju män och en 

kvinna, 

personer 

mellan 30-50 

år, dömda för 

brott, mentalt 

stabila för att 

delta, 

finsktalande  

Intervju Narrativ analys 

Bouchar

d et al. 

(2010)  

Kanada 

Peer Support 

among 

Inpatients in an 

Adult Mental 

Health Setting 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Personer över 

18 år, engelsk- 

eller 

fransktalande, 

kognitivt 

stabila för att 

delta  

Halvstrukt

urerad 

intervju 

Beskrivande analys 

Hörberg 

et al. 

(2012) 

Sverige 

 

 

To be 

Strategically 

Struggling 

against 

Resignation: 

The Lived 

Experience of 

Being Cared 

for in Forensic 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Deltagarna var 

fem kvinnor 

och sex män. 

Av dom 11 

patienterna så 

dömdes nio 

stycken för 

brott och två 

patienter hade 

Tejp 

inspelade 

intervjuer  

Fenomenologisk 

analys 
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Psychiatric 

Care 

hög risk för 

självskada. 

Deltagarna var 

i åldrarna 21-

42 år 

Kontio 

et 

al. (2012

) 

Finland 

Seclusion and 

Restraint in 

Psychiatry: 

Patients' 

Experiences 

and Practical 

Suggestions on 

How to 

Improve 

Practices and 

Use 

Alternatives 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Personer 

mellan 18-65 

år, 

finsktalande, 

villighet att 

delta i studien, 

avskild/ 

begränsad 

under 

studietiden 

  

Fokuserad 

intervju 

Induktiv innehålls- 

analys 

 

Lindgre

n et al. 

(2015) 

Sverige 

Features of 

Everyday Life 

in Psychiatric 

Inpatient Care 

for Self-

harming: An 

Observational 

Study of Six 

Women 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Personer med 

självskadebete

ende  

Observatio

ner, 

intervjuer  

Innehålls- 

analys  
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Ling et 

al. 

(2015) 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Understanding 

Mental Health 

Service User 

Experiences of 

Restraint 

Through 

Debriefing: A 

Qualitative 

Analysis 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats  

Patienter som 

hade upplevt 

tvångsvård  

Formulär/ 

blanketter 

Tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O´Brien 

et al. 

(2011) 

Australi

en  

Children 

visiting parents 

in inpatient 

psychiatric 

facilities: 

Perspectives of 

parents, carers, 

and children 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Föräldrar till 

barn i åldrarna 

0-18 år, 

pratade 

engelska 

Intervju Innehålls- 

analys 

Olsson 

et al. 

(2015) 

Sverige 

Reducing or 

Increasing 

Violence in 

Forensic Care: 

A Qualitative 

Study of 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

12 st. deltar. 2 

kvinnor, 10 

män mellan 

25-71 år, 

medianålder 37 

år. schizofreni 

halvstrukt

urerade 

intervjuer 

Innehålls- 

analys 
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Inpatient 

Experiences 

och andra 

störningar 9 st., 

personlighetsst

örning 1 st., 

pervasiv 

utvecklingsstör

ning som 

autism 3 st., 

försökmord 3 

st., misshandel 

3 st., 

mordbrand 2 

st., olagligt hot 

3 st., 2 st. utan 

dömt brott, 

godkänd för 

frivillig 

behandling 2 

st.  

 

Salzman

n  

(2017) 

Sverige 

Being Subject 

to Restrictions, 

Limitations and 

Disciplining: A 

Thematic 

Analysis of 

Individuals' 

Experiences in 

Psychiatric 

Intensive Care 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Patienter som 

tidigare varit 

inskrivna på en 

psykiatrisk 

vårdenhet, 

mentalt som 

obehindrat 

kunde delta i 

studien 

 

Intervju Tematisk analys 
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Sercu et 

al. 

(2017) 

Belgien 

Stigma, Social 

Structure, and 

the Biomedical 

Framework: 

Exploring the 

Stigma 

Experiences of 

Inpatient 

Service Users 

in Two Belgian 

Psychiatric 

Hospitals 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Sex patienter 

som hade 

upplevd psykos 

vid minst ett 

tillfälle. Samt 

fem anhöriga. 

De deltagande 

var män och 

kvinnor i 

åldrarna mellan 

20-70 år 

Semistrukt

urerade 

intervjuer, 

observatio

ner  

Tematisk analys 

Skorpen 

et al. 

(2015) 

Norge 

The 

significance of 

small things for 

dignity in 

psychiatric care 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Upplevd 

psykos vid 

minst ett 

tillfälle 

Intervju Strukturerad analys 

Stenhou

se et al. 

(2011) 

Skottlan

d 

They all said 

you could come 

and speak to 

us': patients' 

expectations 

and experiences 

of help on an 

acute 

psychiatric 

inpatient ward 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Tretton 

deltagare, 6 

män och 7 

kvinnor. I 

åldrarna 18-65 

år. Drabbade 

av olika 

psykiatriska 

diagnoser 

Ostrukture

rad 

intervju 

Helhetsanalys 

Thibeaul

t et al. 

(2010) 

USA 

Understanding 

the milieu 

experiences of 

patients on an 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Sex patienter 

mellan 20-75 

år. 

Varje deltagare 

hade en 

Intervju Komplex tolknings- 

analys 

 

Show side panel 
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acute inpatient 

psychiatric unit 

diagnos av 

psykiatrisk 

sjukdom. Stor 

depression, 

bipolär 

sjukdom, 

förvirring, 

störning eller 

schizofreni 

Wyder 

et al. 

(2015) 

Australi

en 

Therapeutic 

relationships 

and involuntary 

treatment 

orders: Service 

users' 

interactions 

with health-

care 

professionals 

on the ward 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

25 deltagande. 

14 kvinnor, 

11 män.  

Åldersintervall 

24 till 65 år 

varav medel- 

ålder 36 år  

Intervju Induktiv analys 

Yang et 

al. 

(2012) 

Taiwan 

Transcultural 

spirituality: the 

spiritual 

journey of 

hospitalized 

patients with 

schizophrenia 

in Taiwan 

Deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Personerna var 

över 20 år med 

diagnosen 

schizofreni 

som klarade av 

att koncentrera 

sig i minst 30 

min 

Halv 

strukturera

d intervju 

Tematisk analys  



 

 

 


