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Sammanfattning 

Bakgrund 

I Sverige vårdas årligen ca 12 000 män och kvinnor med tvångsvård. Tvångsvård regleras 

av lagar och får endast ges till personer som anses vara en fara för sig själv eller sin 

omgivning. Denna vårdform syftar till att upprätthålla säkerhet för både patient och dess 

omgivning, målet är att patienten ska ta emot frivillig vård. Att vårda någon med tvång 

är komplext och kan leda till svåra situationer för sjuksköterskor, vården ska därför 

utföras så hänsynsfullt som möjligt för att främja patienters autonomi och delaktighet.  

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av tvångsvård inom psykiatrin. 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes med en deskriptiv design. Artiklar söktes i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsychINFO. Totalt tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel 

användes i studiens resultat. Artiklarna har analyserats där teman och subteman har 

urskilts.   

Resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor saknar alternativ till tvångsåtgärder och detta har lett 

till etiska dilemman och negativa känslor. Trots detta fanns förståelse hos sjuksköterskor 

för syftet med tvångsåtgärderna och det sågs som en del av arbetet. Tvångsvård beskrevs 

ha en negativ påverkan på vårdrelationerna och därmed beskrevs även vikten av en god 

och tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient. Resultatet beskrevs i tre teman 

och fyra subteman.  

Slutsats 

Utifrån resultatet till föreliggande litteraturstudie har författarna kommit fram till att det 

råder delade meningar om synen på tvångsvård hos sjuksköterskor. Sammanfattningsvis 

dras slutsatsen att det fanns en önskan om möjliga alternativ till tvångsåtgärder och det 

behövs mer forskning i ämnet.  

Nyckelord 

Tvångsvård, tvångsåtgärder, sjuksköterska. 

 

  



 

 

 

Abstract 

Background 

In Sweden approximately 12 000 men and women are treated with forced care annually. 

Forced care is regulated by laws and may only be given to persons who are considered a 

danger to themselves or their surroundings. This form of care aims to maintain safety 

for both the patient and the surroundings, the goal is always for the patient to receive 

voluntary care. Caring for someone with coercion is complex and can lead to difficult 

situations for nurses, therefore care should be performed as careful as possible to 

promote patient autonomy and participation.  

Aim 

To describe the experiences of nurses working with involuntary treatment in psychiatric 

care.  

Method 

The study was conducted with a descriptive design. The articles were searched in the 

databases PubMed, Cinahl och PsychINFO. Ten qualitative articles and one quantitative 

article were used the study’s result. The articles have been analyzed and then themes 

and subthemes have been distinguished. 

Results 

The result showed that nurses lack alternatives to coercive measures and this has led to 

ethical dilemmas and negative emotions. Despite this, nurses understood the purpose of 

the coercive measures and it was seen as a part of the work. Compulsive care was 

descibed as having a negative impact on health care relationships, and thus the 

importance of a good and trusting relationship between nurse and patient was also 

described. The results were descibed in three themes and four subthemes.  

Conclusions 

Based on the results of the present literature study, the authors have concluded that there 

are shared opinions about the view of forced care in nurses. In summary the authors 

conclude that there was a desire for possible alternatives to coercive measures and more 

research is needed on the subject.  

Keywords 

Compulsory care, Coercive measures, Nurse. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige vårdas ca 12 000 män och kvinnor med tvångsvård årligen. Detta med stöd av 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 2019). Tvångsvård regleras i Sverige 

av bland annat lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV), och lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT). Tvångsvård enligt LPT ges som sluten psykiatrisk tvångsvård och 

efter sådan vård kan öppen psykiatrisk tvångsvård bli aktuell. Sluten psykiatrisk 

tvångsvård innebär att vården ges på en sluten sjukvårdsinrättning. Öppen psykiatrisk 

tvångsvård kan bli aktuell då slutenvården inte bedöms vara nödvändigt för patienten 

längre, men att ett fortsatt behov av viss psykiatrisk vård föreligger (SFS 1991:1128).  

Precis som i LPT kan LRV ges i både sluten och öppen vårdform men LRV grundar sig 

i ett domstolsbeslut efter att brott har begåtts av någon med en allvarlig psykisk störning 

(SFS 1991:1129).  

För personer som vårdas med stöd av LPT innebär det att de enbart får behandlas med 

tvångsåtgärder som kan kopplas till de sjukdomar eller sjukdomstillstånd som de 

tvångsvårdas för. Detta innebär att personer som vårdas i enlighet med lagen om 

psykiatrisk tvångsvård aldrig kan bli betvingade exempelvis somatisk behandling 

(Sandman & Kjellström 2013).  

Tvångsvård får endast ges till personer som är svårt sjuka och motsätter sig frivillig 

vård. Tvångsåtgärder bör noga övervägas och får endast användas i de fall där dessa står 

i skälig balans till syftet med åtgärderna. Mindre radikala åtgärder ska användas som 

förstaval om det är möjligt. Tvångsvård syftar till att skydda den psykiskt sjuka och ska 

utövas så hänsynsfullt som möjligt gentemot patienten, målet är att patienten ska kunna 

ta emot frivillig vård (Björkdahl & Wallsten, 2013). 

Det finns olika typer av handlingar som kan ske inom tvångsvård, det kan bland annat 

vara tvångsmedicinering eller tvånginjicering, isolering samt fasthållning vilket innebär 

att en patient får spännas fast i bälte i max fyra timmar. Beslut om samtliga 

tvångsåtgärder fattas av chefsöverläkare (Allgulander, 2014). 

Stewart et al. (2009) tar i sin artikel upp patienters erfarenheter kring fasthållning. 

Karaktäristiska känslor som framkom var rädsla, ilska och panik, unga män med 

psykisk ohälsa tycktes vara den vanligaste patientgruppen för denna typ av tvångsvård. 

I en artikel av Johansson och Lundman (2002) beskrevs upplevelsen av tvångsvård ur 

patientperspektivet inom psykiatrisk slutenvård. Det framkom känslor som maktlöshet i 

att inte kunna röra sig fritt eller i att styras av andra människor. Flera av patienterna 
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uttryckte att de inte blev sedda för den person de var, utan att sjuksköterskorna tog dem 

för att enbart vara patienter. Dessa upplevelser beskriver även patienterna i en artikel 

som Larsen och Terkelsen (2014) publicerat. Patienterna lade stor vikt vid 

sjuksköterskors attityder och många hade en önskan om att bli bemött som en enskild 

individ och inte bara som en diagnos, då detta upplevdes nedvärderande och kränkande. 

 I en artikel av Olofsson och Norberg (2001) berättade patienter som vårdats mot sin 

vilja att de hade en förståelse för att tvångsåtgärderna var nödvändiga för deras egen 

skull. Samtidigt uttryckte patienterna en önskan om att få en bättre kontakt med 

sjuksköterskorna för att få en ökad känsla av trygghet och tillit under tvångsåtgärderna 

som annars kunde upplevas som kränkande. För att som sjuksköterska kunna främja 

patienten till en sådan god autonomi som möjligt tar Newton-Howes (2011) upp i sin 

artikel att vidare forskning om patienters egna upplevelser vad gäller tvångsvård inom 

psykiatrin skulle vara gynnsamt.  

Människor som lider av en allvarlig psykisk störning kan vid vissa tillfällen ha en 

bristande förmåga att förstå sitt eget bästa, vilket kan leda till att de blir en fara för sig 

själv eller sin omgivning (Björkdahl & Wallsten, 2013). Vid dessa tillfällen kan 

tvångsvård vara ett nödvändigt alternativ och polismyndigheten kan vara en hjälpande 

hand genom att bistå med polishandräckning. Detta innebär att de tillfälligt omhändertar 

personen och ser till att personen förs till rätt sjukvårdsenhet för stöd och behandling 

(SFS 1991:1128). I en artikel av Erdner och Piskator (2013) beskrev poliser hur det var 

att omhänderta psykiatriska patienter genom handräckning. De upplevde i många fall att 

de hade att göra med svårt sjuka patienter som inte borde blivit beviljade frigång, då de 

ansågs oförmögna att ta hand om sig själva. Poliser i artikeln uttryckte att de kände sig 

utnyttjade som en taxiverksamhet för att transportera dessa patienter, men hade 

samtidigt förståelse för att det är en lagstadgad arbetsuppgift.  

 

1.2 Omvårdnad 

Omvårdnad är det primära ansvarsområdet för en legitimerad sjuksköterska i Sverige, 

vilket innebär både arbete efter ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt samt det 

patientnära arbetet. Sjuksköterskan bör ha kunskap om att alla individer har olika 

bakgrund och förutsättningar, detta för att alla ska ges möjlighet till rättvis vård på 

samma villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Arbetet som legitimerad 

sjuksköterska syftar till att främja individens förmåga till kontroll, integritet och 

hantering av känslor. Kärnan i psykiatrisk omvårdnad innebär att alla individer ska ges 
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möjlighet till personlig utveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Det etiska begreppet autonomi beskrivs som respekt för alla människors rätt till 

självbestämmande. Självbestämmande är en viktig del av människan men vid svåra 

situationer som när patienter vårdas mot sin vilja kan inte alltid fullgod autonomi 

tillgodoses. För att inte kränka individens egenvärde har sjukvårdspersonalen vid dessa 

tillfällen därför ett större ansvar i att upprätthålla och respektera patientens förmåga till 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienten ska ges information 

om syftet med vården. Delaktighet, integritet och autonomi ska beaktas (SFS 2014:821).  

 

1.3 Teoretisk referensram  

Enligt Tronto (2013) kan omvårdnad vara komplext och beskrivas utifrån fem olika 

stadier. Dessa stadier är ”att bry sig om”, ”sköta om”, ”ge vård”, ”ta emot vård” och 

”vård tillsammans”.  Vid första stadiet handlar det om att uppmärksamma att vårdbehov 

finns. Andra stadiet syftar till att ta reda på vilka vårdbehov som finns och ta ansvar för 

att uppfylla dessa. Tredje stadiet innefattar den faktiska omvårdnadshandlingen och 

fjärde stadiet handlar om hur vården har uppfattats och tagits emot. Beroende på vad 

resultatet av vården visar kan processen komma att behöva börja om. I det femte stadiet 

beskrivs vården som ett samspel mellan demokratiska åtaganden, rättvisa och frihet. 

Författaren belyser flera egenskaper relaterat till de olika stadierna som vårdpersonalen 

behöver ha för att kunna skapa god omvårdnad. Dessa egenskaper är uppmärksamhet, 

ansvar, kompetens, mottaglighet samt kommunikation, tillit och respekt. Enligt 

författaren bör tillämpande av denna teori ske i enlighet med kunskap om lagar, regler 

och politiska beslut. 

 

 1.4 Problemformulering 

Att vårda någon mot dess vilja innebär ett stort ansvar och som sjuksköterska är det 

viktigt att ha vetskap om allas rätt till rättvis vård. Tidigare forskning visade att 

samspelet mellan sjuksköterska och patient ligger till grund för hur resultatet och 

upplevelsen av vården blir, enligt patienter. Patienter som vårdats mot sin vilja uttryckte 

avsaknad av en god relation till vårdpersonalen och menade att det hade betydelse för 

hur vårdtiden upplevdes. En sjuksköterskas perspektiv på hur tvångsvård upplevs, är ett 

underforskat ämne inom forskningen i jämförelse med hur forskningen ser ut från ett 

patientperspektiv. Förhoppningen med denna litteraturstudie är att den ska bidra till att 
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vårdpersonal får ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda 

någon med tvång, som i längden kan bidra till en utveckling av vården. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av tvångsvård inom 

psykiatrisk vård med frågeställningen: vilka upplevelser och erfarenheter av tvångsvård 

inom psykiatrisk vård beskriver sjuksköterskor att de har? 

 

2. Metod 

 2.1 Design  

En litteraturstudie med beskrivande design och enligt Polit och Beck (2017) syftar 

denna studietyp till att ställa samman forskningsresultat inom ett specifikt område. 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna till litteraturstudien söktes i databaserna Medline via PubMed, Cinahl samt 

PsycINFO. Dessa tre databaser används med fördel för att de fokuserar på forskning 

inom omvårdnad, medicin samt psykologi. Att använda flera databaser vid sökning av 

artiklar ger ett bredare sökresultat (Polit & Beck, 2017). 

I PubMed utfördes till en början en bred sökning genom att söka på olika MeSH-termer 

framtagna utifrån syfte och frågeställning, dessa var ”Psychiatric Nursing”, ”Attitude of 

Health Personnel” och ”Restraint, Physical”. Termen ”Commitment of Mentally Ill” 

användes som en Major Topic. ”Compulsory” och ”Coercion” användes som fritext ord. 

En kombination av MeSh-termen ”Psychiatric Nursing” och ”Commitment of Mentally 

Ill” som Major Topic användes. I ytterligare en sökning kombinerades Mesh-termen 

”Psychiatric Nursing” med fritext-ordet ”Compulsory”. Mesh-termen ”Attitude of 

Health Personnel” har kombinerats med ”Commitment of Mentally Ill” som Major 

Topic. ”Restraint, Physical” som MeSh och ”Psychiatric Nursing” som MeSh. Den sista 

sökningen som gjordes i PubMed var en kombination av fritext-orden ”Coercion”, 

”Nurse” och ”Perspective”. De två sista sökningarna begränsades med full text, tio år 

och engelska. Samtliga söktermer har kombinerats med den booleska söktermen AND. 

Att använda booleska söktermer begränsar sökningen (Polit & Beck, 2017).  

I Cinahl användes ordet ”Restraint, Physical” som Cinahl Heading. ”Psychiatric 

Nursing” och ”Coercion” har använts som Major concept. Fritext termerna som använts 
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var ”Restraint in Mental Health” och ”Psychatric Nursing”. Kombinationerna som har 

gjorts i Cinahl är ”Psychiatric Nursing” som Major Concept tillsammans med  

”Restraint, Physical” som Cinahl Heading.”Psychiatric Nursing” som Major Concept, 

”Restraint in Mental Health” som fritext. ”Coercion” som Major Concept och 

”Psychiatric Nursing” som fritext. Samtliga sökningar i Cinahl har haft begränsningen 

full text, de två sista sökningarna hade även begränsningarna tio år och engelska som 

språk. Samtliga söktermer har använts med den booleska termen AND.  

I PsycINFO gjordes sökningarna med termerna ”Experiences of Nurses”, ”Coercion in 

Psychiatric Care”, ”Commitment of Mentally Ill”, ”Compulsory Care”, ”Nurses 

Perception” och ”Coercion”. Begränsningarna som använts i PsycINFO är full text, tio 

år och engelska. Se tabell 1. Utfall av databassökning. 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(Exklusive 

dubbletter) 

Antal 

valda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

2019-08-28 ”Comittment of Mentally 

Ill”[Majr] AND ”Psychiatric 

Nursing”[Mesh] 

45 2 1 

Medline via 

PubMed 

2019-08-28 ”Psychiatric Nursing”[Mesh] 

AND ”compulsory” [All fields] 

19 1 1 

Medline via 

PubMed 

2019-08-28 ”Attitude of Health 

Personnel”[Mesh] AND 

”Commitment of Mentally 

Ill”[Majr] 

87 4 1 

Medline via 

PubMed 

2019-08-28 

10 år, engelska 

”Restraint, Physical”[Mesh] AND 

”Psychiatric Nursing”[Mesh] 

63 3 2 

Medline via 
PubMed 

2019-08-28 
10 år, engelska 

”Coercion” [All fields] AND 
”Nurse” [All fields] AND 

”Perspective” [All fields] 

5 2 1 

CINAHL 2019-08-28 

Full text 

(MM ”Psychiatric Nursing”) 

AND (MH ”Restraint, Physical”) 

123 3 1 

CINAHL 2019-08-28 

Full text, 10 år 

(MM ”Psychiatric Nursing”) 

AND ”Restraint in mental health” 

(All fields) 

48 2 1 

CINAHL 2019-08-28 

Full text, 10 år, 

engelska 

(MM ”Coercion”) AND 

”Psychiatric Nursing” (All fields) 

22 4 0 

PsycINFO 2019-08-28 ”Experiences of nurses” AND 

”Coercion in psychiatric Care” 

20 2 0 

PsycINFO 2019-08-28 

Full text, engelska 

”Experiences of nurses” AND 

”Commitment of Mentally Ill” 

18 2 1 

PsycINFO 2019-08-28 

10 år, Full text 

”Experiences of Nurses” AND 

”Compulsory Care” 

4 1 1 

PsycINFO 2019-08-28 

Full text, engelska 

”Nurses perception” AND 

”Coercion” 

13 1 1 

Totalt:467 Totalt: 27 Totalt:11 
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2.3 Urvalskriterier 

Artiklarna som valdes skulle vara relevanta för studiens syfte och endast primärkällor 

användes. Samtliga artiklar som valts ut utgår från ett sjuksköterskeperspektiv inom 

psykiatrisk vård. Exklusionskriterier som använts har varit artiklar som varit vinklade ur 

ett patientperspektiv eller att det inte har berört psykiatrisk vård. Inklusions- och 

Exklusionskriterier används för att få fram relevanta artiklar utifrån de sökningar som 

görs (Polit & Beck, 2017). 

 

2.4 Urvalsprocessen 

Det totala antalet artiklar och så även titlar var 467 sammanslaget från tre databaser. 

Efter att ha läst dessa titlar valdes 251 bort då dessa inte ansågs relevanta för syftet. 

Efter detta urval lästes 216 abstract från samtliga databaser, av dessa artiklar sorterades 

ytterligare 189 bort då dessa ej var relevanta för litteraturstudiens syfte. 27 artiklar 

valdes ut som eventuellt relevanta för studiens syfte. Dessa 27 artiklar granskades 

grundligt med hjälp av relevans- och kvalitetsganskningsmallar, därigenom valdes 16 

artiklar bort och slutligen kvarstod tretton artiklar som valdes ut till föreliggande studies 

resultat. Se bilaga 2 tabell 4 relevans- och kvalitetsgranskningsmall. Bortfallen i 

urvalsprocessen berodde på att artiklarna var vinklade ur ett patientperspektiv, att fel 

yrkesgrupp granskades eller att de inte berörde psykiatrisk vård. Se figur 1, 

flödesschema.  

 

Figur 1. Flödesschema 
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2.5 Dataanalys 

Författarna till litteraturstudien har enskilt läst igenom och sammanfattat artiklarnas 

resultatdel, därefter analyserades sammanfattningarna tillsammans. Detta för att kunna 

få djupare förståelse och för att säkerställa att artiklarna har tolkats likvärdigt. Därefter 

har text som svarade på litteraturstudiens syfte strukturerats och färgmarkerats. 

Författarna till litteraturstudien har sedan tillsammans analyserat och sammanställt 

dessa, således har likheter och skillnader mellan artiklarna jämförts. Utifrån detta har 

teman och subteman utformats som ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Att 

arbeta efter denna analysmetod innebär att göra en tematisk analys (Aveyard, 2014). Tio 

av artiklarna som valts ut till föreliggande studies resultat har kvalitativ ansats, en 

artikel har kvantitativ ansats. Artiklarna presenteras i bilaga 1 tabell 2 - 

sammanställning av inkluderade artiklars metod och tabell 3 -   

inkluderade artiklars syfte och resultat. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till litteraturstudien har haft för avsikt att medvetet inte använda söktermer 

som har kunnat påverka studiens resultat eller att föra resultatet åt ett visst håll genom 

att tillägga eller ta bort information. Egna värderingar eller åsikter som påverkat 

resultatet har inte förekommit, detta för att kunna få ett sådant objektivt resultat som 

möjligt. Ställning till forskningsetiska överväganden har tagits. Det innebär att uppgifter 

inte har fabricerats, förfalskats eller plagierats (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

3. Resultat 

Denna studies resultat grundar sig på elva artiklar varav tio är kvalitativa och en är 

kvantitativ. Endast uppgifter som kan kopplas till studiens syfte och frågeställning 

redovisas. Resultatet redogörs med tre teman som i sin tur bearbetades till fyra 

subteman vilka karaktäriseras av utsedda artiklars huvudsakliga innehåll. De tre temana 

är känslor i samband med tvångsvård, tvångsvård färgar vårdrelationen och riktlinjer 

under tvångsvård. Subteman är Etiska konflikter, upplevelse av stöd, möjliga alternativ 

till tvångsvård och tvångsvård - straff eller behandling.  
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Se figur 2. Studiens syfte, resultatets teman och subteman.

  

 

Figur 2. Studiens syfte, resultatets teman och subteman.   

 

3.1 Känslor i samband med tvångsvård 

3.1.1 Etiska konflikter 

Etiska konflikter inom psykiatrisk tvångsvård beskrevs som vanligt förekommande av 

sjuksköterskor. Relationens asymmetriska karaktär mellan patient och sjuksköterska 

tillsammans med den uttalade sårbarheten hos patienter inom psykiatrin, ses som ett 

etiskt problem enligt sjuksköterskor (Gustafsson et al. 2014).  

I Muir-Cochraine et al. (2015); Korkeila et al. (2016) artiklar beskrev sjuksköterskor 

hur de hamnade i en etisk konflikt där de förväntades ge en personcentrerad vård 

samtidigt som de skulle ansvara för allas säkerhet. Sjuksköterskorna har i många fall 

försvarat sitt handlande genom att förklara att man vidtagit tvångsåtgärder på grund av 

rädsla för sin egen säkerhet. 

 

Sjuksköterskors 
upplevelser och 
erfarenheter av 

tvångsvård inom 
psykiatrin
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samband med 
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vårdrelatonen

Riktlinjer under 
tvångsvård

- Möjliga alternativ 
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- Tvångsvård -
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Sjuksköterskor beskrev att tvångsåtgärder har lett till skuld och skamkänslor, detta då 

sjuksköterskor känt att de inte har gjort tillräckligt för att finna andra lösningar 

(Korkeila et al. 2016). 

I en artikel av Larsen och Terkelsen (2014) förklarade sjuksköterskor att det har uppstått 

etisk problematik i personalgruppen, på grund av oenighet vad gäller hantering av 

uppsatta regler samt tillåtelse av opassande beteende hos patienter. Detta beskrev även 

sjuksköterskor i Landeweer et al. (2011) artikel, då de upplevde en etisk problematik 

och tvetydighet gentemot isolering som tvångsåtgärd. Detta uppfattades kränkande mot 

patienterna samtidigt som inga andra valmöjligheter fanns tillgängliga.  

 

Özcan et al. (2015); Korkeila et al. (2016) tar i respektive artikel upp att sjuksköterskor 

upplevde vissa i personalgruppen vara mer benägna att ta till tvångsåtgärder. 

Sjuksköterskor i Korkeila et al. (2016) vittnade om att manliga sjuksköterskekollegor 

hade lättare att ta till tvångsåtgärder utan att känna samvetskval, än de kvinnliga. I 

Özcan et al. (2015) artikel berättade sjuksköterskor att de som upplevde provokation vid 

hantering av aggressiva patienter fann det lättare att ta till tvångsmedicinering och 

bältesläggning som en behandling. Sjuksköterskor som inte låter sig provoceras av 

aggressiva patienter och har en känslomässig kontroll beskrev att de noggrant tänkte 

igenom sina beslut innan tvångsåtgärder utfördes.  

 

3.1.2 Upplevelse av stöd  

I Olofssons (2005) artikel tar sjuksköterskor upp att det kan kännas svårt att vårda 

någon med tvång. De berättade om vikten av att bli bekräftad i sina handlingar, sitt 

arbete och som person av såväl kollegor som chefer, detta för att veta vad som är bra 

och för att kunna agera på rätt sätt. I Olofsson och Norberg (2001) berättade 

sjuksköterskor om hur samarbete mellan olika professioner gynnade upplevelsen av god 

och säker vård för såväl personal som patient. Sjuksköterskor säger att ett enat 

förhållningssätt i arbetsgruppen ger en känsla av trygghet i beslutsfattandet vid 

tvångsåtgärder.  

I Mahmoud (2016) artikel beskrev sjuksköterskor hur de kan finna stöd i att ha en 

vidareutbildning inom psykiatrisk vård, då de har bredare kompetens och är därmed mer 

bekväm att utföra tvångsåtgärder än sjuksköterskor utan vidareutbildning. Artikelns 

resultat visade att samma fenomen förekommer mellan sjuksköterskor som har lång 

yrkeserfarenhet gentemot de med kortare erfarenhet.   
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3.2 Tvångsvård färgar vårdrelationen 

I Larsen och Terkelsens (2014) artikel beskrev sjuksköterskor att de som har förmåga 

till att bilda fysiska och psykiska band till en patient hade lättare att känna empati och se 

personen bakom patienten. Sjuksköterskor beskrev också att om de hade mer distans till 

patienterna, kunde de inte se individen på samma sätt utan såg dessa som medlemmar i 

en grupp där alla behandlades lika.  

I artiklar av Gustafsson et al. (2014); Muir-Cochraine et al. (2015) berättade 

sjuksköterskor hur de upplever att patienterna blir bemötta inom psykiatrisk tvångsvård. 

De var eniga om att relationen mellan sjuksköterska och patient påverkades negativt av 

tvångsvård.  

Att som sjuksköterska vara medveten om sin maktposition beskrevs vara viktigt enligt 

Gustafsson et al. (2014). Artikeln visade att detta var av värde för att kunna neutralisera 

förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor förespråkade ett 

förhållningssätt som suddar ut gränserna och skapar en enhet mellan patient och 

sjuksköterska. De upplevde också att tvångsvård i många fall tar bort patientens 

värdighet genom att de fråntas rätten till att vara människa och en del av samhället, de 

ses automatiskt som enbart patienter.  

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att i varje enskilt fall försäkra sig om att 

fördelarna vägde tyngre än nackdelarna i samband med tvångsvård Muir-Cochraine et 

al. (2015).  

Enligt sjuksköterskor i Olofsson och Norberg (2001) upplevdes en bra relation till 

patienten kompensera det negativa med att såväl vårda någon med tvång som att bli 

vårdad under tvång. Sjuksköterskor upplevde att relationen och tilliten med patienter 

borde vara ömsesidig för att uppnå god vård. Vidare beskrevs tvångsåtgärderna syfta till 

att skydda patienterna från att skada sig själva fysiskt men också från att förnedra sig 

själva framför andra patienter och personal. 

 

3.3 Riktlinjer under tvångsvård  

3.3.1 Möjliga alternativ till tvångsvård  

Sjuksköterskor beskrev det som svårt att ibland vara tvungna att ta till tvångsåtgärder ur 

säkerhetssynpunkt trots att det kunde finnas andra alternativ som var mer 

individanpassade (Muir-Cochraine et al. 2018). Genom att reflektera i grupp och utbyta 

kunskap med varandra menade sjuksköterskor att det kunde bidra till nytänkande, andra 
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idéer och ge ett annat perspektiv på användningen av tvång, vilket i sin tur kunde leda 

till alternativa åtgärder (Olofsson, 2005).  

Sjuksköterskor beskrev att tvångsåtgärder användes som ett sista alternativ i enlighet 

med lagar och författningar för att upprätthålla patienternas förmåga till 

självbestämmande (Muir-Cochrane et al. 2015; Vuckovich & Artinian 2005). En 

rastgård eller ett aktivitetsrum var något som sjuksköterskor i Muir-Cochrane et al. 

(2015) såg som ett möjligt alternativ istället för isolering som tvångsåtgärd. 

 

Genom övertalning försökte sjuksköterskor motivera patienterna till insikt om den egna 

situationen och vikten av rätt medicinering. Sjuksköterskor i artikeln underströk att de 

jobbade med inställningen att de skulle motivera genom övertalning och att det inte 

skulle övergå till hot (Vuckovich & Artinian, 2005).  

Sjuksköterskor rapporterar om att regler och rutiner på avdelningen ibland ses som 

heliga och uttryckte en önskan om att det ibland skulle behöva frångås, detta för att 

kunna tillgodose patienternas behov och individanpassa vården. Sjuksköterskor känner 

att de indirekt stjälper patienterna eftersom att följa regler och rutiner prioriteras högre 

än vad personcentrerad vård gör (Landeweer et al. 2011). 

 

3.3.2 Tvångsvård - Straff eller behandling? 

Vid svåra situationer där tvångsåtgärder var aktuella upplevde några sjuksköterskor att 

de inskränkte på patienternas värdighet medan andra såg en självklarhet i att regler och 

riktlinjer skulle följas. De sjuksköterskor som upplevde dessa situationer som jobbiga 

rättfärdigade sina handlingar genom att se det som arbetsuppgifter som ingår i deras 

vardagliga arbete i att vårda patienter. Sjuksköterskorna beskrev att detta tankesätt 

lindrar skuldkänslor gentemot patienterna (Larsen & Terkelsen, 2014). På liknande sätt 

tas även detta upp i Landeweer et al. (2011) artikel där sjuksköterskor berättar att de 

ofta använder tvångsåtgärder mot sin vilja, men de försvarar sig genom att uttrycka att 

de endast utför tvångsåtgärder som är ordinerade av läkaren. I en artikel av Muir-

cochrane et al. (2015) beskrev sjuksköterskor att en oro för att användningen av 

tvångsåtgärder som isolering och fasthållning kunde skada både personal och patienter. 

De berättade att tvångsåtgärderna var något de inte ville göra men att det ibland 

uppfattades som nödvändigt ur säkerhetssynpunkt och att man såg det som en del av 

behandlingen.  
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I artiklar av Larsen och Terkelsen, (2014); Özcan et al. (2015) berättade sjuksköterskor 

att patienter ofta blir dömda i förväg på grund av sin historia istället för att bli 

behandlade utifrån den nuvarande situationen, vilket ibland har lett till att 

tvångsåtgärder har givits som straff. Sjuksköterskor berättade även att de som hade en 

negativ inställning till aggressiva patienter, kunde ha ett större behov av att ta till 

tvångsåtgärder i syfte att tillrättavisa patienterna. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av tvångsvård inom psykiatrin. I resultatet framkommer det att 

sjuksköterskor i flera artiklar beskrev att olika etiska konflikter uppstod i samband med 

att vårda under tvång. Sjuksköterskors maktposition i relation till den uppenbara 

sårbarheten hos patienter inom psykiatrin upplevdes som en etisk problematik. Även 

sjuksköterskors krav på att ge individanpassad vård och samtidigt upprätthålla en 

säkerhet för såväl patienter som personal, beskrevs leda till etiska konflikter. Skuld, 

skamkänslor och dåligt samvete gentemot patienterna var känslor som sjuksköterskor 

beskrev då de arbetade med tvångsåtgärder. Sjuksköterskor upplevde tvångsvård som 

något de inte ville utföra och något som användes som sista alternativ. Det sågs ändå 

vara nödvändigt i vissa fall och sjuksköterskor menade att det tillhörde det vardagliga 

arbetet och sågs som en del av behandlingen. Sjuksköterskor beskrev att förutfattade 

meningar om patienter kunde leda till att tvångsåtgärder användes i syfte att straffa eller 

tillrättavisa patienter. Relationen mellan sjuksköterska och patient påverkades negativt 

av tvångsvård och tvångsåtgärder. Sjuksköterskor beskrev att en god och tillitsfull 

relation med patienterna var avgörande för upplevelsen av vård och förespråkade därför 

ett förhållningssätt som skapar en allians mellan sjuksköterska och patient.   

 
4.2 Resultatdiskussion 

Ett av litteraturstudiens huvudresultat var att sjuksköterskor ofta upplevde att etiska 

konflikter uppstod i samband med tvångsåtgärder. Kravet på att ge en personcentrerad 

vård till den sårbara patientgruppen och samtidigt upprätthålla en säkerhet för såväl 

patienter som personal var en typisk sådan. Skuld och skamkänslor förekom ofta i 

samband med upplevelsen att inte ha försökt tillräckligt med andra alternativ 

(Gustafsson et al. 2014; Muir-Cochraine et al. 2015; Korkeila et al. 2016). Tvetydighet 
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hos sjuksköterskor uppstod också då de ansåg att isolering som en tvångsåtgärd var 

kränkande mot patienterna samtidigt som det rådde brist på andra valmöjligheter 

(Larsen & Terkelsen, 2014, Landeweer et al. 2011). I en reviewartikel av Hem et al. 

(2018) beskrevs upprätthållandet av patientens autonomi som ett återkommande etiskt 

problem vid användandet av tvång. Stundtals kunde alternativen till tvångsvård vara få 

och tvångsåtgärder kunde upplevas både främjande och äventyrande för individers 

autonomi. Sammanfattningsvis beskrevs respekt för autonomi som en grundläggande 

faktor som kunde minska användningen av tvång och öka kvaliteten på vården.  

 

Tvångsvård beskrivs av sjuksköterskor som något som noggrant bör övervägas innan 

utförandet. Syftet med tvångsvården är att skydda patienten och målet är att patienten 

ska ta emot frivillig vård (Björkdahl & Wallsten, 2013). I artiklarna av Larsen och 

Terkelsen, (2014); Özcan et al. (2015) beskrev sjuksköterskor hur patienter blivit 

avsiktligt straffade med tvångsåtgärder, detta på grund av sjuksköterskors olika attityder 

till att hantera aggressiva patienter. Bristande förmåga till att se enskilda vårdbehov 

tycktes också vara en orsak till detta. Tronto (2013) beskriver i sin teori att 

omvårdnadsprocessen består av fem olika stadier. Det två första stadierna som är ”Att 

bry sig om” och ”Sköta om” syftar till uppmärksamma vårdbehov samt att ta ansvar för 

att uppfylla dessa behov. I dessa steg beslutar sjuksköterskan hur omvårdnaden ska 

formas. Beslutsfattandet påverkas av yttre omständigheter så som vårdmiljö, fysiska 

resurser och lagar. Muir-Cochraine et al. (2015); Vuckovich & Artinian, (2005) tar i 

artiklarna upp att tvångsvård regleras av lagar och författningar. Sjuksköterskor beskrev 

hur de hade en önskan om minskad användning av tvångsvård och såg det som ett sista 

val. Det framkom olika förslag till alternativ från sjuksköterskor relaterat till 

vårdmiljön. En rastgård eller ett aktivitetsrum var några av exemplen som sågs som 

alternativ istället för isolering.  

I artiklarna av Larsen och Terkelsen, (2014); Gustafsson et al. (2014); Muir-Cochraine 

et al. (2015); Olofsson och Norberg, (2001) beskrev sjuksköterskor hur relationen 

mellan sjuksköterska och patient kan påverkas negativt av att vårda någon med tvång. 

De tog upp vikten av att ha ett gott bemötande och att se hela individen bakom 

patienten. Att neutralisera förhållandet mellan sjuksköterska och patient för att skapa en 

allians tillsammans är något som sjuksköterskor beskrev som nödvändigt för att uppnå 

god vård. Sjuksköterskor upplevde att en god relation mellan patient och sjuksköterska 

kan leda till ökad förståelse för tvångsåtgärderna. I en artikel av Olofsson och Norberg 
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(2001) beskrev patienter som vårdats under tvång att det var önskvärt med en god 

relation till sin vårdare, vilket kunde leda till en känsla av trygghet samt en djupare 

förståelse för syftet med tvångsåtgärderna. Voskes et al. (2014) har kommit fram till att 

Trontos teori om omvårdnadsprocessen har lett till förbättrad relation mellan 

sjuksköterska och patient. Faktorer som påverkat detta är sjuksköterskors förmåga till 

en helhetssyn och ett bra bemötande. Detta i sin tur visade på bättre vårdresultat och 

minskning av utförda tvångsåtgärder. I ICN:s etiska koder beskrivs sjuksköterskor 

ansvara för uppvisandet av gott bemötande, medkänsla, respekt och integritet till 

människor i behov av vård vilket beskrivs som professionella värden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design vilket enligt Polit och Beck 

(2017) är en studietyp som syftar till att ställa samman forskningsresultat inom ett 

särskilt område. Artiklarna som använts i litteraturstudiens resultat har sökts fram från 

tre olika databaser. Medline via PubMed, Cinahl samt PsycINFO vilket enligt Polit och 

Beck (2017) är databaser som med fördel kan användas för att söka 

omvårdnadsforskning, då de fokuserar på medicin, omvårdnad och psykologi.  

Genom att använda de olika databasernas ämnesordlistor har relevanta och preciserade 

sökord arbetats fram för så många av sökningarna som möjligt och dessa har sedan 

kombinerats. Detta ses som en styrka då sökorden är tydligt definierade och 

kombinationerna täcker in så mycket relevant litteratur som möjligt. Enligt Polit och 

Beck (2017) är begränsningar nödvändiga för att underlätta urvalsprocessen och utesluta 

oväsentlig information. Vidare rekommenderas att använda aktuella artiklar i 

litteraturstudier för att öka styrkan hos dessa. Författarna till litteraturstudien har valt att 

begränsa några av sökningarna till publicering inom de senaste tio åren, på grund av få 

träffar vid sökning med begränsning inom en femårsperiod. Denna tidsbegränsning ses 

som en svaghet, men dessa artiklar betraktas ändå som användbara då de är relevanta 

för litteraturstudiens syfte. En annan svaghet är de begränsningar som gjorts till språket 

engelska då detta eventuellt gör att viktiga data skriven på andra språk inte inkluderas. 

Begränsningen motiveras med att översättningsprogram medvetet har undvikts samt att 

även sökningar har gjorts utan språkbegränsning. 

Inklusions- och Exklusionskriterier tillämpas med syfte att få fram så relevanta artiklar 

som möjligt utifrån sökningarna som genomförs (Polit & Beck, 2017). I föreliggande 
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litteraturstudie har därför primärkällor som varit relevanta för studiens syfte använts. 

Artiklar som exkluderats har ej varit relevant och utgått från fel perspektiv.  

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien lästes enskilt, vilket ses som en styrka då 

det minskar risken att påverkas av varandra och således minskar även risken för 

feltolkningar. Dataanalysmetoden som har använts i litteraturstudien är en tematisk 

analysmetod, detta är enligt Aveyard (2014) en rekommenderad metod för denna typ av 

studie. De meningsenheter som svarade på litteraturstudiens syfte färgmarkerades och 

analyserades tillsammans. Likheter och skillnader mellan artiklarna jämfördes och 

utefter detta utformades teman och subteman. Denna process ses som en styrka för 

litteraturstudien då det minskar sannolikheten att artiklarna misstolkas när de har blivit 

granskade på ett djupare plan. Till föreliggande litteraturstudies resultat valdes totalt 

elva artiklar ut. Tio av artiklarna som valdes ut har en kvalitativ ansats vilket enligt Polit 

och Beck (2017) är en lämplig ansats då det syftar till att beskriva känslor och 

erfarenheter. En av artiklarna till litteraturstudien har en kvantitativ ansats vilket ger 

information som kan analyseras statistiskt (Polit & Beck, 2017). Författarna till 

litteraturstudien anser att den kvantitativa artikeln var användbar utifrån att 

kvalitetsganskningsmallar från högskolan i Gävle har använts i urvalsprocessen.  

Det totala antalet artiklar är lågt, men ses ändå som en styrka då en grundligare analys 

och granskning av artiklarna varit möjlig. Polit och Beck (2017) tar också upp att ett 

lågt antal artiklar ger möjlighet till djupare analysering men att det också kan leda till 

exkludering av relevant forskning. Det finns en varierande kvalitet och relevans för de 

inkluderade artiklarna i litteraturstudien, men samtliga artiklar anses vara användbara. 

Detta förklaras genom att samtliga artiklar har kritiskt granskats med hjälp av kvalitets- 

och granskningsmallar.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Författarna till litteraturstudien anser att bristande riktlinjer och rutiner förekommer 

inom psykiatrisk omvårdnad, vilket kan leda till etiska konflikter. Utbildning och 

tydligare riktlinjer som är övergripande för psykiatrisk vård bör utformas och 

prioriteras, samtidigt som personalen bör ha förmåga till en helhetssyn av varje patient. 

Att finna en balans mellan dessa faktorer skulle gynna såväl sjuksköterska som patient i 

svåra situationer, då detta har setts minska användningen av tvångsåtgärder. 

Kontinuerlig reflektion i grupp är något som bör eftersträvas i psykiatriska 
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verksamheter. Detta för att sjuksköterskor ska kunna finna stöd i varandra och 

tillsammans ges möjlighet till att utarbeta andra alternativ till tvångsåtgärder. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Avsaknad av alternativ till tvångsåtgärder lyfts av sjuksköterskor i flera artiklar som ett 

komplext problem inom psykiatrin. Författarna till litteraturstudien anser med anledning 

av detta att ytterligare forskning i ämnet behövs.  

 

4.6 Slutsats 

Resultatet visade att många sjuksköterskor upplever tvångsåtgärder som en komplicerad 

handling med etiska konflikter som följd. Tvångsvård ses ofta som ett sista alternativ 

och många sjuksköterskor är medvetna om tvångshandlingens negativa påverkan på 

patientrelationen. Sjuksköterskors inställning till tvångsvård tycks också ha en 

betydande inverkan på patientrelationen, vilket kräver en relation som bygger på tillit 

och respekt gentemot varandra. Att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt som 

skapar en allians mellan sjuksköterska och patient, kan vara avgörande för hur vården 

upplevs. 
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Bilaga 1. 

Tabell 2. Sammanställning av inkluderade artiklars metod  
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eventuell 

ansats 

Undersöknin

gsgrupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalysm

etod 

Gustafsson, L-K 

Wigerblad, Å 

Lindwall, L 

(2014) 

Sverige 

Undignified care: 

Violation of patient 

dignity in 

involuntary 

psychiatric hospital 

care from a nurse’s 
perspective 

 

Kvalitativ 

ansats, 

hermaneutisk 

strategi 

15 

sjuksköterskor 

från 7 olika 

psykiatriska 

avdelningar 

 

Gruppintervjuer Öppen läsning, 

gemensamma 

tolkningar av 

författarna 

 

Korkeila, H 

Koivisto, A-M 

Paavilainen, E 

Kylmäa, J (2016) 

Finland  

 

Psychiatric Nurses’ 

Emotional and 

Ethical Experiences 

Regarding 

Kvantitativ 

tvärsnittsstud

ie 

 

Sjuksköterskor 

på psykiatrisk 

avdelning 

 

Frågeformulär 

 

T-test 

Landeweer, E 

Abma T 

Widdershoven, G 

(2011) 

Nederländerna 

 

 

 

Moral margins 

concerning the use of 

coercion in 

psychiatry 

 

Deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats  

 

Sjuksköterskor, 

psykiatriker, 

patienter och 

chefer 

 

Intervjuer  

Larsen, I Terkelsen, 

T (2014) 
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Seclusion and 

Restraint 

Coercion in a locked 
psychiatric ward: 

Perspective of 

patients and staff 
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sjuksköterskor 
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Mahmoud, A (2016) 
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Psychiatric Nurses’ 

Attitude and Practice 
toward Physical 

Restraint 
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forskningsdes
ign, kvalitativ 

ansats 
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sjuksköterskor 

Frågeformulär Data 

analyserades ett 
statistiskt 

mjukvarupaket. 

Korrealitionstest 

Muir-cochrane, E 

Baird, J 
McCann, T (2015) 

Australien 

Nurses’ experiences 

of restraint and 
seclusion use in 

short-stay acute old 

age psychiatry 

inpatient units: a 

qualitative study 

Kvalitativ 

studie 

Psykiatrisjuksköt

erskor 

Intervjuer Tematisk analys 
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Muir-

Cochraine E 

O’Kane, D 

Oster, C 

(2018)  

Australien 

Fear and 

blame in 

mental 

health 

nurses’ 

accounts of 
restrictive 

practices: 

Implications 

for the 

elimination 

of seclusion 

and restraint 
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psykiatrisjuksköterskor 

Intervjuer Tematisk analys 

Olofsson, B 

Norberg, A 

(2001) 
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Experiences 

of coercion 

in 

psychiatric 

care as 

narrated by 
patients, 

nurses and 

physicians 

Kvalitativ 

ansats med 
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design 

7 triader av läkare, 

sjuksköterska och 

patient 

Intervjuer Innehållsanalays 

Olofsson, B 

(2005) 

Sverige 

Opening up: 

psychiatric 

nurses’ 

experiences 

of 

participating 

in reflection 

groups 

focusing on 

the use of 

coercion 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design 

20 psykiatri-

sjuksköterskor 

Reflektionsgrupper 
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Innehållsanalays 

Vuckovich, P 
Artinian,B 

(2005) 

USA 

Justifying 
Coercion 

 

Grounded 
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17 sjuksköterskor Intervjustudie Granskning av 
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och begrepp,  

Diskussion i 

forskningsgruppen 

 

Özcan, K 

Bilgin, H 

Akin, M  Nur 

Elcin 

Boyacioglu, 

B  (2015) 

Turkiet 

Nurses’ 

attitudes 

towards 

professional 

containment 

methods 

used in 

psychiatric 
wards and 

perceptions 

of 

aggression   

Deskriptiv 

tvärsnittsdesign 

144 sjuksköterskor Frågeformulär Statistikprogram, 

korrealitonstest 
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Tabell. 3 Inkluderade artiklars syfte och resultat  

  

 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Gustafsson, L-K 

Wigerblad, Å 

 Lindwall, L 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av hur tvångsvård kan 

påverka patienters värdighet. 

Förståelse för patienter som vårdas 

mot sin vilja kan öka genom att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av 
tvångsvård. 

Korkeila, H 

Koivisto, A-M  

Paavilainen, E 

Kylmäa, J 

Att beskriva psykiatrisjuksköterskors 

känslomässiga och etiska upplevelser 

beträffande isolering och 

återhållsamhet samt faktorer som är 

förknippade med dessa upplevelser. 

Manliga sjuksköterskor har något mer 

positiv inställning till tvångsvård än 

deras kvinnliga kollegor. 

Landeweer  E  

Abma T 

Widdershoven, G 

Att ta reda på hur sjuksköterskor 

upplever moraliska beslut gällande 

tvångsvård, hur dessa används och kan 

förbättras. 

Genom att se på saken med andra ögon 

lärde sig sjuksköterskorna att förhindra 

avskildhet och främja god vård. 

Larsen, I  

Terkelsen, T 

Att ta reda på hur patienter och 

sjuksköterskor upplever tvång på en 

låst psykiatrisk avdelning. 

Fysiska och psykiska känslomässiga 

band till patienter leder till ökad 

förståelse för den enskilde individen. 

Mahmoud, A Att bedöma psykiatrisjuksköterskors 

attityder och användning av fysisk 

återhållsamhet 

Psykiatriska sjuksköterskor har en 

positiv inställning och tillräcklig 

kompetens för att använda fysiska 
begränsningar vid hantering av 

psykiatriska patienter. 

Muir-cochrane, E 

Baird, J  

McCann, T 

Att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av isolering som 

tvångsåtgärd inom ålderspsykiatrin. 

Sjuksköterskors erfarenheter ligger till 

grund för en oönskad eliminering av 

dessa tvångsåtgärder. 

Muir-Cochraine, E 

O’Kane, D 

Oster, C 

Att utforska psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser av tvångsmetoder och 

inställningen till eliminering av dessa.  

 Personalen står inför etiska konflikter 

när de bedömer avdelningssäkerhet 

kontra personcentrerad vård.  

Olofsson,B 

Norberg, A 

Att öka förståelsen för psykiatriska 

patienter, sjuksköterskor och läkares 

upplevelse av tvång, i förhållande till 

deras egna och de andra parternas 

upplevelser. 

Alla tre parterna uttryckte att relationer 

och mänsklig kontakt var viktiga. 

Genom kunskap blev vårdpersonalen 

mer bekväm i att vårda någon med 

tvång. 

Olofsson, B  Att beskriva psykiatrisjuksköterskors 

upplevelser av att delta i 
reflektionsgrupper fokuserade på 

användningen av tvång. 

Reflektionsgrupperna var uppskattade 

hos sjuksköterskorna och gav 
känslomässig lättnad, ökade deras 

öppenhet och medvetenhet om 

användningen av tvång. 

Vuckovich, P 

Artinian, B 

Att beskriva sjuksköterskor 

erfarenheter om tvångsmedicinering 

inom psykiatrin. 

Inget universellt arbetssätt utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter 

framkommer. All tvångsmedicinering 

är lika individuell som varje 

sjuksköterska eller patient. 

Özcan,K  

Bilgin, H  

Akin, M  

Boyacioglu, B  

Att fastställa sjuksköterskors 

inställning och uppfattning av 

tvångsvård och att utforska 

förhållandet mellan dessa.  

Sjuksköterskornas uppfattning spelar 

stor roll och avgör valet av 

tvångsåtgärd.  
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Bilaga 2  

Tabell 4. Mall för relevans- och kvalitetsbedömning 

 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie, relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och 

design studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 
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Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är deltagarna relevanta i 

förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 
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6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för 

datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad 

och tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 
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11. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk diskussion 

om den använda metoden 

och genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för 

studien diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
Ja, med 

motiveringen att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 
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2. 

Är eventuella 

frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är 

undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 
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7. 

Är 

undersökningsmetoden 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är validiteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Är reliabiliteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 

Är det beskrivet hur 

den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. 
Är bortfallet 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 
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13. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 

Diskuteras den 

kliniska betydelse som 

studiens resultat kan 

ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


