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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter som ofta vårdas inom den psykiatriska slutenvården är patienter 

med psykotiska störningar, depression och patienter med risk för självmord. 

Tvångsåtgärder som kan förekomma på en psykiatrisk vårdavdelning kan exempelvis 

vara bältesläggning, tvångsmedicinering och isolering. För att en sjuksköterska ska 

kunna vårda dessa patienter behövs såväl kunskap som förståelse. För att axla denna roll 

behöver sjuksköterskor mer forskning som är fokuserad på patienters erfarenheter. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av sluten psykiatrisk 

tvångsvård samt att beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod och 

undersökningsgrupp.  

Metod: Litteraturstudien genomfördes med en beskrivande design. Studien innefattas 

av elva stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarar på studiens syfte. 

Resultat: Fem teman var grunden till beskrivningen av denna litteraturstudie: 

Betydelsen av relationen till vårdpersonalen, Betydelsen av information, Förståelsen av 

att vårdas mot sin vilja, Erfarenheter av tvångsåtgärder samt Erfarenheter av 

vårdmiljön. Resultatet avslutas med en beskrivning av artiklarnas urvalsmetod och 

urvalsgrupp. 

Slutsats: Patienter beskrev både bra och dåliga erfarenheter av sluten psykiatrisk 

tvångsvård. Viktiga aspekter som framgick enligt patienterna var: God information, god 

relation till vårdpersonal, förståelse samt en god vårdmiljö. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har god kunskap om patienters erfarenheter för att kunna ge så god 

omvårdnad som möjligt. 
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Abstract 

Background: Patient who is treated in a locked psychiatric coercive care unit is patient 

with psychotic disorders, depression and patients with risk for suicide. Coercive 

measures that may be present in a psychiatric ward could be, for example medical 

restraint, forced medication and isolation. For a nurse to be able to care this patients 

who is in a need for good care it´s important with knowledge and understanding. To 

handle this role, nurses need more research and focus at the experiences of patients. 

 

Purpose: The aim of this study was to describe patient´s experience of a locked 

psychiatric coercive care unit. Present the selected articles' selection method and study 

group. 

Method: This is a literature study with a descriptive design. In this study eleven articles 

of qualitative approach are included to answer to the purpose of this study.  

Results: The result is based on five themes: Significance of relationship with health 

professionals, Significance of information, Understandning of being cared against their 

own will, Experience of being cared under coercion and Experience of the care 

environment. The last part om the result descibe the selctions method and the of the 

study group of the article. 

Conclusion: Patients described both good and bad experiences of locked psychiatric 

care. According to the patient important aspects was: Good information, Good 

Relationships with the health professionals and understanding, God care environment. 

It´s of great importance that the nurses have good knowledge about patients experience 

to be able to give such good nursing care as possible.  

 

 

 

Keywords: Coercive care, coercive interventions, locked psychiatric care, patient´s 

experience. 
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1. Introduktion 
Ungefär 1/5 av alla som vårdas på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning vårdas under 

lagen psykiatrisk tvångsvård (LPT). Cirka 85 % av patienterna som vårdas under tvång 

är i åldrarna 18-54 år (Socialstyrelsen 2014a). Patienter som ofta vårdas på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning är patienter med psykotiska störningar, depression, 

patienter med personlighetsstörningar och patienter med risk för självmord (Ottoson 

u.å). Det finns stora utmaningar i omvårdnaden med patienter som vårdas under tvång. 

Att lyssna och visa empati för patienten samtidigt som att sjuksköterskan och ska fatta 

viktiga beslut mot patientens egen vilja ställer sjuksköterskan inför stora utmaningar. 

(Vann den Hooff & Goossensen 2014).   

 

1.1 Sluten psykiatrisk tvångsvårdavdelning 
På en sluten psykiatrisk avdelning används olika metoder för att förhindra patienter att 

skada sig själva eller andra. Dörren till avdelningen är på de allra flesta psykriatriska 

sjukhus alltid låst, vilket betyder att patienterna blir beroende av personalen för att få 

lämna avdelningen. På avdelningen vårdas ibland patienter som är aggressiva eller 

mycket oroliga. Det kan bidra till att miljön på avdelningen kan bli kaotisk och rörig för 

övriga patienter. Detta gör att en sluten psykiatrisk avdelning i många avseenden skiljer 

sig från andra avdelningar på sjukhuset (Andes & Shattell 2006). 

 

1.2 Frivillig vård eller tvångsvård  
Vården av patienter med psykiska sjukdomar i Sverige går under hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och är därmed frivillig (SFS 1982:763). I vissa fall kan den 

psykiatriska vården ske under tvång, då går vården under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128). För att en patient ska vårdas under LPT krävs vissa 

kriterier. Personen ska ha en så allvarlig psykisk störning så att personen vägrar att 

frivilligt ta emot vård för sina psykiska besvär samt vara en fara för sig själv eller andra 

(Socialstyrelsen 2014b). Skillnaden för en patient att vårdas under LPT och HSL är ofta 

in så skarp. Patienter som vårdas under HSL kan få en känsla av att de är utsatta för 

tvång. Det kan vara för att de befinner sig på en låst avdelning eller att medicineringen 

kan upplevas som att den är under tvång fast den formellt sätt inte är det. Det händer 

också att patienter känner sig övertalade att ta läkemedel och det kan upplevas som 

tvång (Arlebrink 2010). En studie av Sheehan och Burns (2011) visar att även patienter 

som vårdades frivilligt uppgav i stor utsträckning att de blivit utsatta för vad de själva 

ansåg som tvångsvård. 



 

 

 

1.3 Tvångsåtgärder  
Vid vissa psykriatriska tillstånd som vid exempelvis en personlighetsstörning kan göra 

att patienten inte har någon sjukdomsinsikt eller inte har förmågan att ta ansvar för sig 

själv och sina handlingar.  Detta kan innebära att patienten vägrar nödvändig vård och 

behandling, det kan då bli nödvändigt att använda sig utav olika tvångsåtgärder 

(Salzmann-Krikson, Lützén Ivarsson & Eriksson 2008). Tvångsåtgärder kan tillexempel 

vara bältesläggning, tvångsmedicinering och isolering (Internmedicin 2016). I Sverige 

under år 2013 bältades totalt 3567 patienter, 3378 stycken tvångsmedicinerades under 

bältesläggning och 1806 stycken avskiljdes från övriga patienter (Socialstyrelsen 2014a). 

Det finns alltid en risk att patienten känner sig förolämpad i samband med tvångåtgärder, 

det är därför mycket viktigt att vårdaren har ett respektfullt förhållningssätt (Salzmann-

Krikson et al. 2008).  

 

1.4 Tvångsvård i Europa  
Tvångsvård av patienter skiljer sig i vissa avseenden i Europas länder. Detta kan bero på 

ett flertal faktorer. En sådan faktor skulle kunna vara Norges breda utbildningsprogram för 

all vårdpersonal inom psykiatrin samt att utbildningen har en gemensam struktur över hela 

landet. Forskning visar på att vårdpersonal som har en gedigen utbildning utövar mindre 

tvång än outbildad personal (Wynn & Hynnekleiv 2011). I nordens länder kan en mer 

gemensam struktur urskiljas. En av dessa likheter är att den psykiatriska tvångsvården 

registreras i de nordiska länderna vilket gör den lättare att studera. Norge är det land i 

norden som utövat minst tvång på sina psykiatriska vårdavdelningar. I Finland användes 

avskildhet i en större utsträckning än i de övriga länderna (Bak & Aggernæs  2011).  

  

1.5 Sjuksköterskans perspektiv  
Sjuksköterskan skall arbeta för att skapa en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 

sedvänjor samt trosuppfattning hos enskilda personer respekteras (ICN 2014). Att som 

sjuksköterska vårda en person under tvång ställer ofta sjuksköterskan inför många etiska 

dilemman (Arlebrink 2006). Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att de förstår 

bakomliggande faktorer till varför patienten vårdas under tvång. Om sjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal har kännedom om att åtgärden är för patientens bästa blir det lättare 

att utföra dessa samt mer etiskt försvarbart (Vuckovich & Artinian 2005; Molewijk, Hem 

& Pedersen 2015). Att vårdpersonal inom arbetslaget diskuterar etiska dilemman i sitt 

dagliga arbete ansågs vara mycket viktigt då det aldrig får bli en självklarhet att utföra 
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tvångsåtgärder på patienter (Molewijk, Hem & Pedersen 2015). I en studie av Olofsson, 

Jacobsson, Gilje och Norberg (2009) beskrev vårdpersonal att de ofta hamnade i konflikt 

med patienterna när de använde sig utav tvångsåtgärder. De hade som avsikt att utföra 

vården i samspel med patienten men att det ibland inte var möjligt. Författarna avslutar 

sin studie med att påvisa att mer forskning behövs för att förstå patienters egna 

erfarenheter av tvångsvården för att förbättra vården. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

utöva omvårdanden i linje med evidensbaserad forskning och på kontinuerligt sätt 

upprätthålla sin yrkeskompetens (ICN 2014). Tack vare utbildning och erfarenhet kan 

vårdpersonal skapa en respektfull relation till patienten i samband med tvångsvård 

(Salzmann-Krikson et al. 2008). 

 

1.6 Erfarenheter  
Nationalencyklopedin (1989‐1996) definierar en erfarenhet som någonting som 

uppkommer efter att en person har upplevt någonting, det kan handla om: en 

livserfarenhet, en världserfarenhet eller en gammal misstro som är grundad på en 

händelse. För att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska axla rollen att möta 

patienter i tvångsvården krävs mer forskning för att förstå patienternas egna erfarenheter 

(Vann den Hooff & Goossensen 2014).  

 

1.7 Teoretisk referensram  
Katie Eriksson menar att människan är beroende utav andra människor och att det sker 

ett ständig sökande efter ett sammanhang där människan kan känna, ge kärlek, uppleva 

tro och känna hopp (Lindstöm, Lindholm Nyström & Zetterlund 2013.) Ordet patient 

kommer från det latinska språket och betyder lidande. När människan upplever lidande 

är det som att befinna sig i ett lidandets universum. Lidandets universum kan liknas med 

en dödskamp. Det sammanhang som tidigare beskrivs försvinner del efter del och 

människan kan uppleva känslor såsom hopplöshet, sorg, skuld och ensamhet. I detta 

tillstånd drar sig ofta människan sig in i ensamheten (Eriksson 1994). Miljön påverkar 

människan men människan påverkar också miljön. Begreppet miljö kan enligt Eriksson 

(1985) delas in i två olika aspekter, det biologiska systemet och det sociala systemet. 

Det biologiska systemet består dels av den fysiska miljön och dels av alla djur och 

växter som befinner sig inom ett visst område. Det sociala systemet är det samhälle som 

människan själv har skapat. Olika typer av samhällen innebär olika grader av 

anpassning för människan. Samspelet mellan individen, det biologiska systemet och det 



 

 

sociala systemet bestämmer människans prestationsnivå i en given situation (Eriksson 

1985). 

Grunden i vårdprocessen är enligt Eriksson relationen mellan vårdare och patient. Både 

vårdaren och patienten har avsikter och mål. Vårdpersonalen och patienten bör 

tillsammans besluta kring patientens vård (Eriksson 1985). Patienter är i behov av olika 

faktorer såsom mat och vila för att fungera optimalt. När de inte får tillgång till detta 

skapas frustration och individen kan inte fungera optimalt. Det är sjuksköterskans 

uppgift att se och uppmärksamma patienternas behov (Eriksson 1985). Själva 

omvårdnaden kan delas upp i två delar, den direkta vården och den indirekta vården. 

Den direkta vården vänder sig direkt mot individen och den indirekta mot individens 

miljö. Eriksson (1985) menar att det gäller att anpassa livsmiljön efter människan och 

inte människan efter livsmiljö. Vården skall syfta till att uppnå optimal hälsa för alla 

individer oberoende av ålder, utbildning med mera. Omvårdnaden bör rikta sig till allt 

som skapar sjukdom eller ohälsa, det vill säga inte bara emot själva individen. 

 

1.8 Problemformulering 
På en psykiatrisk slutenvårdsavdelning vårdas patienter antingen frivilligt eller under 

LPT. Vissa psykriatriska tillstånd kan innebära att patienten inte har någon 

sjukdomsinsikt och inte har förmåga att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Detta 

kan innebära att patienten vägrar nödvändig vård och behandling, det kan då bli 

nödvändigt att använda sig utav olika tvångsåtgärder. Att vårda dessa patienter kan ställa 

etiska krav på sjuksköterskan, för att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska axla 

rollen att möta patienter i deras livskriser krävs mer forskning för att förstå patienternas 

egna erfarenheter. Tidigare studier påvisar att det finns ett stort behov av forskning 

fokuserad på att belysa patienters egna erfarenheter av tvångsvården för att förbättra 

vården. Genom att beskriva och sammanställa tidigare empiriska studier kan fördjupad 

kunskap inom området uppnås för att förbättra omvårdanden för patienter som vårdas på 

en sluten psykiatriskavdelning.  

 

1.9 Syfte och frågeställning 
Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av sluten psykiatrisk 

tvångsvård samt att beskriva artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

Frågeställning 

1. Vilka erfarenheter har patienter av sluten psykiatrisk tvångsvård? 
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2. Vilken urvalsmetod har de inkluderade artiklarna använt sig av samt hur beskrivs 

artiklarnas undersökningsgrupp?  

 

2. Metod  

2.1 Design  
Utifrån studiens syfte valdes designen: beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi  
Två databaser användes i sökandet efter artiklar, Cinahl samt PsycINFO. Dessa 

databaser ger ett brett utbud av studier i ämnena omvårdnad och psykiatri (Polit & Beck 

2012). Sökord som användes var: Coercion, Compulsory psychiatric care, Psychiatri, 

Patient attitude samt Patients experience. I sökandet efter lämpliga sökord utifrån 

studiens syfte användes svenska MeSH- termers (Medical Subject Headings) ordlista.  

Med hjälp av ordlistan hittades sökorden Coercion samt Compulsory psychiatric care. 

Sökandet skedde strukturerat och samtliga sökord söktes i båda databaserna. Sökorden 

kombinerades även och då användes den booleska termen AND, exempelvis Coercion 

AND Psychiatric (Polit & Beck 2012). Begränsningar i sökningen gjordes i form av att 

artiklarna skulle vara Peer rewied samt att de skulle vara publicerade mellan år 2005-

2016. I databasen PsycINFO var det inte möjligt att välja begränsningen 2005-2016 vid 

tidpunkten för sökningen, därmed blev begränsningen 2005-2015. Utfall av 

databassökningen som gav tänkbara artiklar presenteras i tabell 1. I tabell 1 presenteras 

de sökord och sökordskombinationer som gav tänkbara artiklar, tabellen presenterar inte 

sökord och sökordskombinationer som inte gav resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1: Utfall av databassökningar 

Databas/datum för 

genomförd sökning 

Sökord Begränsningar Träffar Tänkbara artiklar 

efter lästa titlar 

och abstracts 

Valda artiklar exkl. 

dubbletter 

Cinahl 

1 februari 2016 

Coercion 

AND 

Psychiatric 

Peer Rewied 

2005-2016 

146 10 4 

Cinahl 

1 februari 2016 

Compulsory 

psychiatric care 
Peer Rewied 

2005-2016 

29 5 2 

PsycINFO 

1 februari 2016 

Coercion 

AND 

Psychiatric 

Peer Rewied 

2005-2015 

356 10 2 

PsycINFO 

1 februari 2016 

Coercion AND Patient 

attitude 
Peer Rewied 

2005-2015 

91 13 3 

PsycINFO 

1 februari 2016 

Coercion AND Patient 

experience 
Peer Rewied 

2005-2015 

127 8  

PsycINFO 

1 februari 2016 

Compulsory 

psychiatric care AND 

Patient attitude 

Peer Rewied 

2005-2015 

14 3  

   Summa: 763 Summa tänkbara 

källor: 49 
 

Summa valda artiklar: 
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2.3 Urvalskriterier  
Artiklar valdes utifrån studiens syfte. Inklusionskriterierna i denna studie var artiklar 

som svarade på studiens syfte, skrivna på svenska eller engelska samt att de var 

kvalitativ ansats som beskrev patienters erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård. 

Artiklarna skulle även vara fritt tillgängliga från Högskolan i Gävles bibliotek samt vara 

avgiftsfria. Exklutionskriterier i denna studie var artiklar gällande rättspsykiatrisk 

tvångsvård. Även artiklar som inte var empiriska vetenskapliga artiklar exkluderades. 

Vilket betydde att alla litteraturstudier exkluderades.  Artiklar som inte var uppbyggda 

enligt IMRADs struktur, vilket betyder att artikeln är uppbyggd utifrån rubrikerna: 

introduktion, metod, resultat och diskussion i den ordningen, exkluderades.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfallet av valda artiklar  
Titlarna på artiklarna lästes och vid titel som svarade på studiens syfte lästes även 

artikelns abstract. Totalt lästes 763 titlar och 152 abstracts. Utfallet av tänkbara källor 

utgick till 49 st. 7 stycken av dessa var ej fritt tillgängliga i Gävle högskolans bibliotek 

och valdes därför bort. De 42 återstående artiklarna lästes i sin helhet. 15 stycken var av 

kvantitativ ansats eller litteraturstudier. 14 stycken dubbletter och 2 stycken var ej 

uppbyggda enligt IMRAD. Samtliga av dessa valdes bort. 11 stycken artiklar återstod  

och inkluderades i studien. 
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714 st hade ej en titel eller abstract 

som svarade på studiens syfte 

 

9 st var av kvantitativ ansats 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
   

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

Figur 1. Urvalsprocessen av databassökningen 

 

2.5 Dataanalys  
De valda artiklarna skrevs ut i pappersformat. Därefter översattes artiklarna från 

engelska till svenska, till hjälp användes ordlistor. Artiklarna lästes efter översättningen 

enskilt av författarna. Tänkbara nyckelord markerades enskilt med markeringspenna och 

anteckningar fördes löpande. Författarna sökte utifrån frågeställning 1, efter likheter och 

olikheter mellan artiklarna. Därefter sammanstrålade författarna och artiklarna 

struktureras i tabellform, se bilaga 1. Artiklarna strukturerades även efter syfte och 

resultat, se bilaga 2. Författarna jämförde sina anteckningar och strukturerade upp 

resultatet efter patienters positiva och negativa erfarenheter. Där författarna inte hade 

samma uppfattning kring materialet fördes löpande diskussioner till dess att författarna 

var eniga. Efter sammanställningen av positiva och negativa erfarenheter av sluten 

psykiatrisk tvångsvård kunde fem olika teman som besvarade frågeställning 1 urskiljas. 

Resultatet byggdes då upp utefter dessa fem teman. Efter att resultatet hade 

sammanställts lästes artiklarna åter igen, för att säkerställa resultatets trovärdighet (Polit 

& Beck 2012). 

 

För att svara på studiens metodologiska forskningsfråga studerades de valda artiklarnas 

urvalsmetod. Vilken urvalsmetod hade artiklarna använt sig av? Urvalsmetoden 

763 st träffar 

42 st 

36 st 

27 st 

13 st 

49 st 

11 st inkluderades i studien 

 

7 st var ej fritt tillgängliga 

 

14 st var dubbletter 

 

6 st var en litteraturstudie 

 

2 st var ej uppbyggda enligt 

IMRAD 

 



 

 

antecknades löpande i tabell 2, se bilaga 1. Vidare studerades artiklarnas 

undersökningsgrupp. Polit och Beck (2012) menar att undersökningsgruppen skall vara 

väl beskriven i artiklarnas metoddel. Artiklarnas metoddel granskades av båda 

författarna tillsammans. I några av artiklarna fanns inte undersökningsgruppen 

beskriven i metoddelen utan i resultatdelens första stycke, i dessa artiklar granskades 

resultatdelen. Undersökningsgruppen strukturerades upp i tabell 2, se bilaga 1 utefter 

antalet deltagare, deltagarnas ålder, kön, diagnos och erfarenhet av tvångsvård. Utifrån 

tabell 2 söktes likheter och skillnader i beskrivningen av undersökningsgruppen (Polit & 

Beck 2012).  

 

2.6 Etiska övervägande  
För att säkerställa att etiska överväganden har gjorts i de valda artiklarna som ingår i 

denna litteraturstudie har författarna använt sig av Peer rewied artiklar. Enligt Polit och 

Beck (2012) är dessa kontrollerade i etiska överväganden och kan därför säkert 

användas. Författarna strävade även efter att läsa artiklarna ur ett opartiskt synsätt där 

egna tankar eller tänkta resultat bortsågs (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat  
I resultatet har 11 stycken vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats granskats. 

Artiklarna har granskats utifrån studiens syfte och frågeställning. En sammanfattning 

och översikt av artiklarna presenteras i tabell 2 i bilaga 1 och i tabell 3 i bilaga 2.  

Sammanställningen av resultatet presenteras utifrån fem teman samt urvalsmetod och 

urvalsgrupp. De fem olika teman är Betydelsen av relationen till vårdpersonalen, 

Betydelsen av information, Förståelsen av att vårdas mot sin vilja, Erfarenheter av 

tvångsåtgärder samt Erfarenheter av vårdmiljön.  

 

3.1 Betydelsen av relationen till vårdpersonalen 
I ett flertal av artiklarna beskrev patienterna att relationen till vårdpersonalen var av stor 

betydelse i den slutna psykriatriska tvångsvården (Tan et al. 2010; Andreasson & 

Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; Schön 2013; Larsen & Terkelsen 2014). De 

patienter som hade positiva erfarenheter av relationen till vårdpersonalen uppgav att de 

blev sedda som människor istället för sina diagnoser (Larsen & Terkelsen 2014). När 

patienterna var i behov av hjälp blev de bemötta med respekt och omtanke (Schön 

2013). Vid en bra relation till vårdpersonalen vågade patienterna öppna upp sig och 

berätta om sina besvär (Laugharne et al. 2012). Tan et al. (2010) beskriver att en god 
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relation till vårdpersonalen ansågs som en mycket viktig aspekt hos patienterna, vissa 

värderade relationen till vårdaren högre än möjligheten till frihet. I flera av artiklarna 

framkom det att många patienter såg samtalen med vårdpersonalen som en positiv 

erfarenhet (Andreasson & Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; Laugharne et al. 2012; 

Schön 2013; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Patienter beskrev att vårdpersonal 

som tog sig tid att lyssna och gav ärliga svar ledde till en ökad tillit till vården. En 

patient beskrev hur viktigt det var att vårdpersonalen visste om patientens livssituation 

och att de kunde samtala kring den. Erfarenhet av att tilliten till vårdpersonalen ökade 

när även hen delade med sig av sitt eget liv och berättade om sin egen familj beskrevs 

av denna patient (Laugharne et al. 2012). Patienter med negativa erfarenheter beskrev 

att de inte fick tid av sin vårdare och att det skapade en frustration och lidande 

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

patienterna att vårdpersonal som inte tog sig tid till att lyssna ledde till att patienterna 

kände att de inte hade någon att vända sig till när de mådde dåligt. Det ledde till att 

patienterna kände sig övergivna på avdelningen (Schön 2013). Patienter hade 

erfarenheter av läkare som var stressade, de beskrev att läkarna kunde ställa samma 

fråga flera gånger (McGuinness, Dowling & Trimble 2013). I en artikel beskrev 

patienterna att när de inte fick tid att utrycka sig fanns det risk att de tog till extrema 

åtgärder, det kunde handla om att självskada sig för att få uppmärksamhet från 

vårdpersonalen (Schön 2013). Patienter beskrev hur de blivit ifrågasatta och kränkta i 

mötet med vårdpersonalen. Brist på förståelse från vårdpersonalen ledde till att 

patienterna kände sig likgiltiga till vad som hände dem (Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). Några patienter beskrev erfarenheter av hur vårdpersonalen hade behandlat dem 

som barn eller bara fokuserat på deras sjukdom (McGuinness, Dowling & Trimble 

2013; Ridley & Hunter 2013; Larsen & Terkelsen 2014; Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). I en artikel beskrev patienterna ett respektlöst bemötande i form av att 

vårdpersonal kunde samtala med varandra om andra patienter eller om patienten själv på 

ett nedvärderande sätt (Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

3.2 Betydelsen av information 
Ett flertal artiklar beskrev patienters erfarenheter av bristfällig information, det kunde 

vara utebliven information om tänkbara behandlingar eller information kring fakta om 

patientens sjukdom (Andreasson & Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; Laugharne, 

Priebe, McCabe, Garland, & Clifford 2012; McGuinness, Dowling, Trimble 2013; 



 

 

Ridley & Hunter 2013). Två av artiklarna lyfte fram att patienterna inte förstod varför 

de blivit intagna och vad som skulle hända dem framöver. Det fanns en oförståelse hos 

patienterna till varför de blivit intagna under tvång eller att de vårdades under 

tvångsvård (McGuinness, Dowling & Trimble 2013; Lorem, Hem & Molewijk 2015). 

Även information kring vad som skulle hända om patienten vägrade behandling. En 

patient beskrev en situation där personen under ett möte kände sig överkörd då patienten 

inte fick någon information om den tänkta vården eller sina rättigheter (Andreasson & 

Skärsäter 2012).  Patienterna beskrev att bristfällig information kunde leda till att de 

inte kunde förhålla sig till situationen och göra självständiga val, vilket i sin tur skapade 

en osäkerhet hos patienterna (Larsen & Terkelsen 2014; Lorem, Hem & Molewijk 

2015).  I en artikel uppgav några av patienterna att de hade erfarenheter av att läkare 

strävade åt olika håll och att de inte hade en gemensam struktur för vården. Detta gjorde 

att patienternas vårdplaner hela tiden förändrades och att det inte fanns någon röd tråd 

genom vården (Looi, Engström & Sävenstedt 2015).  

 

3.3 Förståelsen för att vårdas mot sin vilja 
I majoriteten av artiklarna beskrev patienterna att de själva hade svårt att se att de var i 

behov tvångsvård vid det akuta skedet. I ett senare skede när patienterna fick möjlighet 

att se tillbaka på tiden på avdelningen kunde de se att det hade varit nödvändigt 

(Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki. 2007; Tan et al. 2010; 

Laugharne et al. 2012;  Katsakou et. al. 2012, McGuinness, Dowling & Trimble 2013; 

Ridley & Hunter 2013; Larsen & Terkelsen 2014). Patienterna beskrev erfarenheter av 

att deras sjukdomsbild var av så allvarlig grad att de inte hade kunnat vårdas på något 

annat sätt än under tvång. Förståelsen för att de hade kunnat utsätta sig själv eller andra 

för skada fanns hos de flesta av patienterna i ett senare skede (Katsakou et. al. 2012; 

Ridley & Hunter 2013; Schön 2013; Lorem, Hem & Molewijk 2015). Några patienter 

var helt tillfredsställda över den vård de fått (Ridley & Hunter 2013). Tack vare vården 

fick de möjlighet att ta tillbaka kontrollen över sina liv och sig själva (Tan et al. 2010).  

I två artiklar beskrevs patienterna att de önskat vård men i en annan form än att vårdas 

på sjukhus (Katsakou et. al. 2012; Ridley & Hunter 2013). I en artikel av Katsakou et. 

al. (2012) intervjuades en patient som såg tiden på sjukhuset som ett störande moment i 

livet. Schön (2013) beskriver patienters erfarenheter av fördomar om vad tvångsvård 

innebär och att det fanns en rädsla för att bli utsatt för tvångsåtgärder, därmed sökte inte 
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patienterna sig till vården. I en studie av Ridley och Hunter (2013) utryckte nästan 

hälften av deltagarna i studien att tvångsvård var helt onödigt. 

 

3.4 Erfarenheter av tvångsåtgärder 
Några få patienter beskrev positiva erfarenheter av tvångsåtgärder och menade att det 

var ett nödvändigt ont. De hade en förståelse för att de var i behov av tvångsåtgärder vid 

den tidpunkten (Schön 2013). Några patienter kunde även se att tvångsvården var 

nödvändig men ansåg att tvångsåtgärderna hade varit för många till antalet. De menade 

även att det hade haft en negativ inverkad på deras hälsa. De önskade att de hade fått 

mer tid att lugna ner sig innan de blev utsatta för tvångsåtgärder. Om de hade fått mer 

tid menar patienterna på att tvångsåtgärderna hade kunnat minskas (Katsakou et. al. 

2012; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

I några artiklar beskrev patienterna sina erfarenheter av att tvångsåtgärder var ett hinder 

i tillfrisknandet och att patienterna upplevde tvångsåtgärderna som traumatiska 

(Katsakou et. al. 2012; Schön 2013; Ridley & Hunter 2013; Looi, Engström & 

Sävenstedt 2015). Patienterna hade erfarenheter av en känsla av att tappa kontrollen 

över sig själva och situationen de befann sig i, tvångsåtgärden beskrevs som en fälla 

(Laugharne et al. 2012; Lorem, Hem & Molewijk 2015). Några uttryckte att isolering 

var som att gå igenom helvetet (Ridley & Hunter 2013). En del patienter ansåg att 

isoleringen hade varat under för lång tid och att det resulterade i att de bara mådde 

sämre (Larsen & Terkelsen 2014). En patient beskrev en känsla av att inte få sin röst 

hörd. Patienten beskrev att om vårdpersonalen lyssnat och sett bakomliggande faktorer 

till patientens agerande hade tvångsåtgärderna minskat. Patienterna beskrev att de 

ibland kändes som att vårdarna ansträngde sig för att tvinga fram frustration hos 

patienterna för att rättfärdiga sitt agerande att använda tvångsåtgärder. Några patienter 

beskrev hur de hade gömt undan sina självskador för att slippa undan vad de ansåg som 

bestraffning i form av tvångsåtgärder (Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

3.5 Erfarenheter av vårdmiljön 
I flertalet av artiklarna beskrev patienterna att vårdmiljön har betydelse för deras 

erfarenheter av sluten psykiatrisk tvångsvård (Kuosmanen et al. 2007; Andreasson & 

Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; Ridley & Hunter 2013; Schön 2013; Larsen & 

Terkelsen 2014; Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Patienter med positiva 

erfarenheter beskrev sjukhuset som en säker plats för patienterna, där det fanns tid och 



 

 

möjlighet till återhämtning (Katsakou et. al. 2012; Ridley & Hunter 2013). Erfarenheter 

av aktiviteterna som anordnades på avdelningen ansågs som helande och de hjälpte till 

att få dagliga rutiner i vardagen. Aktiviteterna kunde vara varierande med spontana 

samtal och avslappningsövningar (Andreasson & Skärsäter 2012). I en artikel framgick 

det hur patienters erfarenheter av att vårdas på samma avdelning som andra patienter 

var. Några patienter lyfte fram att det gjorde det möjligt att skapa en gemenskap och en 

möjlighet att få vänner. En annan artikel skriven av Larsen och Terkelsen (2014) 

beskrev miljön på avdelningen som trivsam av vissa patienter medan andra tyckte att 

sjukhuset kändes som ett fängelse och att de kände sig små. Patienterna kände sig 

ledsna och bedrövade när de var instängda på avdelningen (Kuosmanen et al. 2007). En 

patient menade att det inte kan kallas vård när man är instängd mot sin vilja (Schön 

2013). En artikel av Ridley och Hunter (2013) beskrev tiden på sjukhuset som en plats 

med mycket tid att göra ingenting. Andra patienter beskrev det som en tvingande känsla 

att leva med andra allvarligt sjuka personer på trånga avdelningar (Ridley & Hunter 

2013). Vårdsituationen ansågs inte som läkande när den brast i kontinuiteten. 

Patienterna kunde bli flyttade till andra vårdenheter och dela avdelning med patienter 

med andra diagnoser (Andreasson & Skärsäter 2012; Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). Miljön kunde stundtals bli kaotisk och skrämmande vilket ledde till att 

patienterna kände sig tvungna att strida för att få vården de önskade, en sådan strid 

kunde exempelvis vara att inte behöva dela rum med en annan våldsam patient eller att 

få möjligheten att välja en kvinnlig vårdare för patienter som tidigare hade erfarenheter 

av sexuellt våld (Looi, Engström & Sävenstedt 2015). 

 

Att avdelningen hade strikta regler var något ett flertal patienter beskrev som en negativ 

erfarenhet av miljön. De ansåg att på grund av reglerna blev inte vården individanpassad 

(Kuosmanen et al. 2007; Katsakou et. al. 2012). De regler som ansågs vara för strikta 

kunde vara att besökstiderna ansåg för korta eller att patienterna kände sig isolerade från 

omvärlden. De kände att det var onödigt att bli fråntagna sina ägodelar så som 

mobiltelefon. De var förödmjukade över att bara få ha sina saker en viss tid. Det fanns 

dock även patienter som beskrev att de förstod att det måste finnas strikta regler för att 

vården skall fungera (Kuosmanen et al. 2007). 

 

3.6 Metodologiska frågeställningen  
Sju av de elva artiklarna använde sig av ändamålsenligt urval (Kuosmanen et al.  2007; 

Tan et al. 2010; Katsakou et. al. 2012; Laugharne et al. 2012; McGuinness, Dowling; 
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Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013). Av de återstående artiklarna 

använde sig tre stycken av ett bekvämlighetsurval (Larsen & Terkelsen 2014; Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015; Lorem, Hem & Molewijk 2015) och en artikel använde 

sig av ett strategiskt urval (Andreasson& Skärsäter 2012).  

 

I samtliga artiklar hade deltagarna någon gång vårdats på en slutenvårdsavdelning. I sex 

artiklar framgår det att deltagarna vårdades under formell tvångsvård (Andreasson& 

Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; McGuinness, Dowling; Trimble 2013; Ridley & 

Hunter 2013; Shön 2013; Lorem, Hem & Molewijk 2015). Dock framgår det i samtliga 

artiklar att deltagarna hade egna erfarenheter av tvångsvård även om det formellt sätt 

inte vårdas under tvångsvård.  

 

Samtliga artiklar har angivit antalet deltagare. Antalet varierande mellan 5 till 59 

stycken, sammanlagt var det 292 deltagare som deltog (Kuosmanen et al.  2007; Tan et 

al. 2010; Andreasson& Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; McGuinness, Dowling; 

Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013; Larsen & Terkelsen 2014; Looi, 

Engström & Sävenstedt 2015: Lorem, Hem & Molewijk 2015). I tio av artiklarna 

framgick det hur många kvinnor och män som deltog i studierna.(Kuosmanen et 

al.  2007; Tan et al. 2010; Andreasson& Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; 

McGuinness, Dowling; Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013; Larsen & 

Terkelsen 2014; Lorem, Hem & Molewijk 2015). I artikeln skriven av Looi, Engström 

& Sävenstedt (2015) var deltagarna anonyma och av den anledningen kunde författarna 

inte utläsa om det var kvinnor och män. Dock angav vissa av deltagarna sitt förnamn så 

att författarna kunde se att det både var kvinnor och män som deltog i den aktuella 

studien. I studien av Tan et al. (2010) var deltagarna endast kvinnor. I övriga artiklar var 

det både kvinnor och män som deltog i studierna. Av de tio studier som angivit kön 

framgick det att det tillsammans var 137 män 132 kvinnor totalt som totalt deltog. 

Artikeln Looi, Engström och Sävenstedt (2015) angav ej antalet kvinnor och män i 

studien.  

 

I majoriteten av artiklarna framgick vilket åldersspann det var på deltagarna (Tan et al. 

2010; Andreasson& Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; McGuinness, Dowling; 

Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013; Larsen & Terkelsen 2014; Lorem, 

Hem & Molewijk 2015). I en av de andra artiklarna beskrevs endast medianåldern 



 

 

(Katsakou et. al. 2012). I artikeln skriven av Kuosmanen et al. ( 2007) framgår det att 

57% av deltagarna var mellan 18 – 40 år, de resterande 43% var över 40 år men det 

framgår inte någon max ålder. I den resterande studien framgick det endast i 

Inklusionskriterierna att deltagarna skulle vara över 18 år för att delta (Looi, Engström 

& Sävenstedt 2015). I de åtta studierna där det framgick ett åldersspann varierade 

åldrarna mellan 15- 66 år (Andreasson& Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; 

McGuinness, Dowling; Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013; Larsen & 

Terkelsen 2014; Lorem, Hem & Molewijk 2015;Tan et al. 2010).  

 

I tio av artiklarna framgår det vilka diagnoser som deltagarna har eller har lidit av vid 

tiden för studierna. Diagnoserna varierade mellan psykos, schizofreni, depression, 

bipoläritet, ångest, personlighetsstörning, självskadebeteende och Anorexia Nevrosa 

(Kuosmanen et al.  2007; Tan et al. 2010; Andreasson& Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 

2012; Laugharne et al. 2012; McGuinness, Dowling; Trimble 2013; Shön 2013; Larsen 

& Terkelsen 2014; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; Lorem, Hem & Molewijk 

2015). I artikeln skriven av Ridley och Hunter (2013) framgår det inte vilken diagnos 

deltagarna hade.  

 
4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av sluten 

psykiatrisk tvångsvård samt beskriva artiklarnas urvalsmetod och urvalsgrupp.  

Resultatet visade att patienterna hade både bra och dåliga erfarenheter av vården utifrån 

fem teman, Betydelsen av relationen till vårdpersonalen, Betydelsen av information 

Förståelsen av att vårdas mot sin vilja, Erfarenheter av tvångsåtgärder samt 

Erfarenheter av vårdmiljön.  

Majoriteten av artiklarna använde sig av ändamålsenligt urval. Urvalsgruppen bestod av 

deltagare som alla någon gång vårdats på en slutenvårdavdelning. Sammanlagt deltog 

292 personer: både kvinnor och män i varierande åldrar och med varierande diagnoser.  

  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Betydelsen av relationen till vårdpersonalen  
Resultatet visade att relationen till vårdpersonalen är av stor betydelse (Tan et al. 2010; 

Andreasson & Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2012; Schön 2013; Larsen & Terkelsen 

2014). Det framkom både positiva och negativa erfarenheter av relationen.  
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Katie Eriksson menar att relationen mellan vårdare och patient ligger till grund för en 

fungerande vårdprocess. Hon menar att det är av stor vikt att vårdaren och patienten 

strävar åt samma håll och sätter upp gemensamma mål för vården (Eriksson 1985). I en 

studie där författarna har tittat på sjuksköterskornas attityder och förhållningssätt till 

patienterna visar resultatet att sjuksköterskorna i många fall hade dåliga attityder och 

förhållningssätt. Författarna beskriver i sin slutsats att det saknas forskning kring varför 

sjuksköterskorna har en sådan dålig attityd gentemot patienterna (Hutchinson, Jackson, 

Walter & Cleary 2013).   

 

4.2.2 Betydelsen av information  
Resultatet visar att patienterna endast hade negativa erfarenheter av att fått bristfällig 

information. Bristen på information ledde till att patienternas möjlighet till delaktighet i 

vårdprocessen minskade (Andreasson & Skärsäter 2012; Katsakou et. al. 2012; 

Laugharne et al. 2012; McGuinness, Dowling, Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013). 

Socialstyrelsens föreskrifter säger att vårdplaneringen skall tillgodose patienters 

delaktighet och inflytande i vården (SOSFS 2008:18). Arlebrink (2006) menar att det 

ibland kan vara nödvändigt för sjuksköterskan att gå in och stödja patientens autonomi 

när patienten inte förstår sitt eget bästa.  Socialstyrelsen (2015b) menar vidare att 

informationen alltid skall ges på ett sådant sätt att patienterna kan tillgodose sig den. 

Författarna anser att det ställer stora krav på sjuksköterskan att kunna ge information på 

ett sätt så att patienten förstår trots att patienten lider av en psykiatrisk sjukdom som kan 

göra att informationen är svår att ta till sig. 

 

Bra och anpassad information ger en trygghet för patienterna. Genom information får 

patienterna kunskap och förståelse för sin sjukdom (Socialstyrelsen 2015a). Att inte få 

information om att vården sker under tvång eller frivilligt framkom i resultatet 

(McGuinness, Dowling & Trimble 2013; Lorem, Hem & Molewijk 2015). Även i en 

annan tidigare studie framkommer samma resultat. En del patienter som vårdades 

frivilligt trodde att de vårdades under tvång och tvärtom förekom i stor skala (Wallsten 

& Kjellin 2004). Utifrån Erikssons teori kan antydas att bristen på information som ger 

minskad delaktighet i vården vilket kan leda till ett ökat lidande för patienten. Enligt 

Eriksson kan detta lidande leda till att patienten drar sig undan till ensamheten (Eriksson 

1994).  



 

 

 

4.2.3 Förståelsen för att vårdas mot sin vilja 
Resultatet visar att det kan vara svårt för patienterna att se att de är i behov av 

tvångsvård i det akuta skedet (Kuosmanen et al. 2007; Tan et al. 2010; Laugharne et al. 

2012; Katsakou et. al. 2012, McGuinness, Dowling & Trimble 2013; Ridley & Hunter 

2013; Larsen & Terkelsen 2014). Candefjord (1989) och Wallsten (2008) visar båda att 

både tvångsvårade och frivilligt vårdade patienter ansåg att tvångsvård var nödvändigt. 

Arlebrink (2006) beskriver att omvårdnaden kring en patient som vårdas under 

psykiatrisk tvångsvård är konfliktfylld med stora etiska dilemman. Eriksson (1985) 

menar att omvårdanden bör rikta sig till alla faktorer som skapar sjukdom och ohälsa. 

Utifrån Erikssons teori anser författarna att när en patient med psykiatrisk sjukdom 

vägrar nödvändigvård ställs sjuksköterskan inför stora utmaningar, kunskap om en 

helhetsbild av patienternas situation kan ge en bättre och säkrare vård. 

 

4.2.4 Erfarenheter av tvångsåtgärder 
Vid sammanställningen av artiklar som lyfte fram tvångsåtgärder beskrev flertalet 

patienter att tvångsåtgärder i många fall hade kunnat undvikas (Katsakou et. al. 2012; 

Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Arlebrink (2006) menar att det ibland kan vara av 

nödvändighet att använda sig av tvångsåtgärder. Men det är av stor vikt att åtgärden inte 

är av kränkande karaktär. Den måste alltid vara av nödvändighet och för patientens eget 

bästa och inte användas som bestraffning. Socialstyrelsen (2015b) förtydligar även att 

vårdpersonal inte har rätt till att hota om användning av tvångsåtgärder såsom 

bältesläggning. Det skall endast användas när det är absolut nödvändigt. I resultatet 

framkom i en artikel som beskrev hur patienterna ansåg att vårdpersonalen försökt 

tvinga fram frustration för att rättfärdiga användandet av tvångsåtgärder.  Vilket 

resulterade i att patienter gömde undan sina självskador för att undkomma bestraffning. 

Andra patienter beskrev att de önskade att vårdpersonalen lyssnat på dem mer samt att 

de sett bakomliggande faktorer till patienternas agerande (Looi, Engström & Sävenstedt 

2015). Pelto-Piri, Engström och Engström (2013) beskriver att vårdpersonalen ibland 

saknade tid till att lugna ner patienterna och då blev ibland lösningen att medicinera 

istället. Eriksson (1985) lyfter fram att patienterna är i behov utav olika faktorer för att 

fungera optimalt och att det är sjuksköterskans roll att se och uppmärksamma 

patienterna trots att det ibland råder tidsbrist.  
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4.2.5 Erfarenheter av vårdmiljön 
Eriksson (1985) beskriver miljön utefter två olika system, de biologiska och det sociala. 

Hon menar att människans prestationsnivå bestäms av samspelet mellan individen, det 

biologiska systemet och det sociala systemet i en given situation. I flertalet av artiklarna 

beskrev patienterna att vårdmiljön hade betydelse för deras erfarenheter av sluten 

psykiatrisk tvångsvård (Kuosmanen et al. 2007; Andreasson & Skärsäter 2012; 

Katsakou et. al. 2012; Ridley & Hunter 2013; Schön 2013; Larsen & Terkelsen 2014; 

Looi, Engström & Sävenstedt 2015). Sjukhuset sågs som en trygg och säker plats 

(Katsakou et. al. 2012; Ridley & Hunter 2013). Ulrich, Zimring, Quan, Joseph och 

Choudhary (2004) menar att en god vårdmiljö som innefattar minskning av störande 

ljud, god belysning, enkelrum och god ventilation gör att patienterna kan få en 

förbättrad sömn, minskad smärta och minskad läkemedelsanvändning. Resultatet visar 

vidare att patienter hade erfarenheter av att tiden på sjukhuset kändes som långtråkig 

(Ridley & Hunter 2013). Lilja och Hellzén (2010) anser att en anledning till att 

patienterna kan uppleva tiden som långsam kan vara att tiden blir rutinstyrd. Vilket 

leder till att det uppfattas som händelsefattigt och långsamt för patienterna.   

 

4.2.6 Metodologiska frågeställningen 
Sju av de elva artiklarna använde sig av ett ändamålsenligt urval (Kuosmanen et 

al.  2007; Tan et al. 2010; Katsakou et. al. 2012; Laugharne et al. 2012; McGuinness, 

Dowling; Trimble 2013; Ridley & Hunter 2013; Shön 2013) . Ett ändamålsenligt urval 

är bra då det kan ge variationsrika berättelser och speglar en bred grupp individer av 

befolkningen (Henricson & Billhult 2012). Tre stycken av artiklarna använde sig av 

bekvämlighetsurval (Larsen & Terkelsen 2014; Looi, Engström & Sävenstedt 2015; 

Lorem, Hem & Molewijk 2015). Bekvämlighetsurval är ett enkelt sätt att välja 

deltagare, dock är det inte det mest trovärdiga sättet (Polit & Beck 2012). En artikel 

använde sig av strategiskt urval (Andreasson& Skärsäter 2012). En kvalitativ studie kan 

använda sig av strategiskt urval. Genom ett strategiskt sätt kan forskarna leta sig fram 

till människor som är ändamålsenligt lämpliga deltagare för studien (Polit & Beck 

2012). 

 

En studie som väl beskriver undersökningsgruppen ökar studiens trovärdighet. Läsaren 

bör få en överskådlig bild av deltagarna (Polit & Beck 2012). Samtliga artiklar som 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie beskrev undersökningsgruppen men det 



 

 

varierande hur väl de var beskrivna. Gemensamt för artiklarna var att de beskrev att alla 

deltagare hade vårdats på en slutenvårdsavdelning samt alla artiklar beskrev antalet 

deltagare. Antalet deltagare varierade mellan 5 till 59 stycken. Polit och Beck (2012) 

menar att antalet deltagare kan variera i en kvalitativ studie. Få deltagare kan vara 

tillräckligt om de kan ge en bred information och en bra reflektion av sina erfarenheter. 

Fördelen med många deltagare kan vara att de kan ge en bredare bild av problemet eller 

fenomenet.  

 

Det var endast i en artikel där det inte framgick hur många av deltagarna som var män 

och kvinnor. Detta på grund utav att författarna i artikeln hämtade in självskrivna 

berättelser från personer som själva identifierade sig med angivna inklusionskriterierna. 

Deltagarna var helt anonyma, några angav dock ett förnamn som kunde ge en 

fingervisning om det var både män och kvinnor som svarade. Att inte angivna 

deltagarnas ålder kan ses som en nackdel i studien. Det finns en risk att det fanns 

deltagare under 18 år vilket kan ses som ett etiskt problem. I de artiklar där det inte 

framgick ålder framgick det dock av inklusionskriterierna att deltagarna skulle vara över 

18 år.  

 

4.3 Metoddiskussion  
Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters erfarenheter av psykiatrisk 

tvångsvård. En deskriptiv design valdes för att på bästa sätt beskriva patienters 

erfarenheter. Polit och Beck (2012) styrker att en deskriptiv design är lämplig vid en 

litteraturstudie med syfte att beskriva ett upplevt sammanhang. 

De databaser som användes var Cinahl och PsycInfo. Dessa databaser ger enligt Polit 

och Beck (2012) ett brett utbud av lämpliga artiklar utifrån omvårdnadsvetenskap och 

därmed kunna svara på studiens syfte. PsycInfo valdes vidare för att det ger ett brett 

utbud inom psykiatrisk vetenskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Polit och Beck 

(2012) menar även att PubMed är en lämplig databas. En provsökning i sökmotorn 

PubMed gjordes men gav inte några relevanta träffar för denna studie och användes 

därför inte som en databas. Samtliga sökord och sökordskombinationer söktes i båda 

valda databaserna för att minska risken att tänkbara resultat går förlorat. Sökorden 

söktes med fri text vilket kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen är att det 

ger ett brett utbud med minskad risk för att värdefull data går förlorad. Eftersom 
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studiens syfte är att beskriva patienters erfarenheter är all data som beskriver detta av 

värde. En nackdel kan dock vara att sökningen inte blir fullt lika strukturerad.  

 

Elva artiklar valdes till denna studie. Urvalsprocessen är beskriven i text och i en figur 

för att sträva efter en tydlig beskrivning av hur urvalet av artiklar genomfördes. Enligt 

Högskolan i Gävles riktlinjer är det ett tillräckligt antal artiklar för att genomföra en 

litteraturstudie. De inkluderade artiklarna är genomförda i nord Europa. Detta kan ses 

som en fördel då lagstiftningen inom tvångsvård i de olika länderna ser likvärdig ut. 

Dock förekommer det vissa skillnader vilket kan göra att tvångsvården inte har skett 

under samma villkor i de olika länderna.  Åtta av artiklarna var intervjustudier där 

patienterna själva fick svara på frågor om deras erfarenheter och upplevelser. En av de 

valda artiklarna var en studie gjord med både sjuksköterskor och patienter. Det var 

tydligt i studiens resultatdel vilken deltagare som uttryckte vad, därför inkluderades 

artikeln i föreliggande litteraturstudie. 

 

De valda artiklarna lästes både enskilt och tillsammans av författarna. Detta kan ses som 

en fördel då minskad risk för att värdefull data ska gå förlorad. Samt minskad risk för 

att förutfattade meningar speglar resultatet (Polit & Beck 2012). Vid sammanställning 

av resultatet användes fem teman. Dessa fem teman framkom efter att författarna läst 

artiklarna och letat efter likheter och skillnader. Polit och Beck (2012) styrker att det är 

en fördel att dela upp sammanställningen av resultatet i teman.  För att säkerställa att 

artiklarna har blivit etisk granskade användas endast Peer reviewed vilket enligt Polit 

och Beck (2012) är ett sätt säkerställa att etiska överväganden har gjorts.  

 

Genom hela arbetet har författarna haft regelbunden handledning både i grupp och 

enskilt med tilldelad handledare. Det finns en minskad risk för att resultatet har vinklats 

utefter författarnas förutfattade meningar tack vare att den lästs av flertalet personer. 

Författarna till denna litteraturstudie har svenska som modersmål vilket kan ha lett till 

att översättningar från engelska till svenska kan blivit felaktiga. För att minska risken 

för språkförbistringar har författarna varit noggranna med att använda ordlista och 

översättningsprogram vid osäkerhet.  

 



 

 

4.2 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 
Denna litteraturstudie kan vara till stor vikt för sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som vårdas på en sluten psykiatrisk tvångsvårdsavdelning. Det är av betydelse 

att sjuksköterskan besitter kunskap om patienters erfarenheter inom psykiatrisk 

slutenvård. Att vårda en patient under tvångsvård kan ställa sjuksköterskan inför etiska 

dilemman. Om sjuksköterskan har kunskaper om patienters erfarenheter kommer dessa 

etiska dilemman bli lättare att hitta lösningar till. Vidare forskning inom området anser 

författarna behövs då den slutna psykiatriska tvångsvården ska kunna utvecklas och 

tillgodose patienternas behov. 

 

5. Slutsats 

Patienter beskrev både positiva och negativa erfarenheter av sluten psykiatrisk 

tvångsvård. Av studiens resultat framkom det att patienterna ansåg att relationen till 

vårdpersonalen var av stor betydelse. Patienterna med positiva erfarenheter beskrev att 

de blev sedda som människor istället för sina diagnoser. Patienter med negativa 

erfarenheter beskrev att de inte fick information kring sin vård. Det framkom tydligt att 

patienter hade en oförståelse om varför de vårdades under tvångsvård i det akuta skedet. 

Tvångsåtgärder beskrevs generellt som negativa erfarenheter som enligt patienterna 

hade kunnat undvikas. Sjukhuset beskrevs av de flesta patienterna som en trygg plats 

där gavs tid för återhämtning. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har god kunskap om 

patienters erfarenheter för att kunna ge så god omvårdnad som möjligt. 
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design 

Urvalskriterier: 

Ändamålsenligt urval 

Deltagarna skulle tala 

finska, vara över 18 år, ge 

skriftligt samtycke samt 

vara villiga att delta i 

studien. 

Studien genomfördes på 

avdelningar där entré 

dörren var ständigt låst 

 

Undersökningsgruppen: 

51 st deltagare: 

 26 kvinnor & 25 män. 

Ålder: <18år  

 

 

 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 



 

 

Larsen, I. & 

Terkelsen, T. 

(2013) 

Norge 

Coercion in a 

locked 

psychiatric 

ward: 

Perspectives 

of patients 

and staff 

Kvalitativ ansats 

Fenomengrafiska

nalysmetod 

Urvalskriterier: 

Bekvämlighetsval 

Deltagarna vårdades inte 

formellt under tvång men 

de ansåg själva att det 

vårdades under tvång. 

Deltagarna hade olika 

diagnoser. 

Undersökningsgrupp: 

12 deltagare 

9 män & 3 kvinnor 

Ålder: 17-53år 

 

 

 

Observationer och 

samtal med 

patienterna.   

Intervjuer med 

personal 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Laugharne, R., 

Pribe, S., McCabe, 

R., Garland, N. & 

Clifford, D. 

(2011) 

England 

Trust, choice 

and power in 

mental health 

care: 

Experiences 

of patients 

with 

psychosis 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Ändamålsenligt urval. 

20 patienter med 

psykotiska diagnoser 

 

Undersökningsgrupp: 

22 intervjuer genomfördes 

20 st intervjuer grundar 

resultatet på. 

Deltagarna: 10 kvinnor & 

12 män  

 Ålder: 38-62 år 

 

 

 

Djupintervjuer Tematiskanalys 

och en Grounded 

theory 

Ejnebron Looi, G., 

Engström, Å. & 

Sävenstedt, S. 

(2015) 

Sverige 

A Self-

Destructive 

Care: Self- 

Reports of 

People Who 

Experience 

Coercive 

Measures and 

their 

Suggestions 

of 

Alternatives 

 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Bekvämlighetsurval  

Erfarenhet av självskada 

och behandlas på 

psykiatrisk slutenvård.  

 

Undersökningsgruppen: 

Sammarlagt 19 deltagare 

skrev anonyma berättelser. 

Ålder: >18  

Deltagarna 

skickade in 

anonyma 

berättelser till 

författarna 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Lorem, G., Hem, 

M & Molewijk, B. 

(2015) 

Norge 

Good 

coercion: 

Patients`mor

al evaluation 

of coercion 

in mental 

health care 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Bekvämlighets urval  

Alla deltagare hade 

erfarenheter utav 

tvångsvård, tvångs 

medicinering, isolering och 

fasthållning 

 

Undersökningsgrupp: 

5 deltagare: 3 kvinnor & 

2 män    

Ålder: 3 st var runt 20 år  

en 50 årig man &  

en 45årig kvinna 

 

Observationer 

samt 

Öppna intervjuer 

Induktiv 

innehållsanalys 



 

 

 

 

 
 
 

McGuinness, D. 

Dowling  M & 

Trimble, T. 

(2013) 

Irland 

Experiences 

of 

involuntary 

admisson in 

an approved 

mental health 

centre 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagarna skulle vårdats 

under tvångsvård men ha 

fått den återkallad till 

frivillig vård mellan 28 

nov, 2010 - 13 april, 2011. 

 

Undersökningsgrupp: 

6 deltagare: 4 män & 2 

kvinnor. 

Åldern: 22-66år 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolknings 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Ridley, J. & 

Hunter, S. 

(2013) 

Skottland 

Subjective 

experience of 

compulsory 

treatment 

from a 

qualitative 

study early 

implementati

on of Mental 

Health 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Ändamålsenligt  

Upplevt tvång från 2007-

2009 (enligt ny 

lagstiftning) 

 

Undersökningsgrupp: 

49 deltagare: 16 kvinnor & 

 33 män  

Ålder: 21-63 år  

80% av deltagarna valde att 

göra en andra intervju 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Narrativ metod 

Schön, U-K 

(2013) 

Sverige 

Recovery in 

involuntary 

psychiatric 

care: Is there 

a gender 

difference 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier: 

Ändamålsenligt urval.  

Del av en större studie  

Deltagarna hade  

 behandlats på sjukhus för 

en allvarlig psykisk 

sjukdom såsom schizofreni, 

psykos, 

personlighetsstörningar 

eller bipolär sjukdom. 

 

Undersökningsgrupp: 

30 deltagare:  

15 kvinnor & 15 män  

Ålder: 33-66år  

Öppna intervjuer Grounded theory 

Tan, J., Stewart, 

A., Fitzpatrick, R. 

& Hope,T. 

(2010) 

England 

Attitudes of 

patients with 

anorexia 

nervosa to 

compulsory 

treatment and 

coercion 

Kvalitativ ansats Urvalskriterier:  
Ändamålsenligt urval. 

Deltagare valdes från fyra 

olika sjukhus i England. De 

skulle lida eller nyligen 

lidit av Anorexia Nevrosa 

 

Undersökningsgrupp: 

29 deltagare alla var 

kvinnor  

Ålder: 15-26 år  

Semistrukturerade 

intervjuer med en 

ämnesguide som 

grund 

Kvalitativ 

innehållsanalys 



 

 

 
 
Bilaga 2.  
Tabell 3. Resultat från artikelgranskning: Författare, syfte och resultat.  

 

Författare  Syfte  Resultat  

Andreasson, E & Skärsäter, I Beskriva patienternas föreställningar 

och erfarenheter av tvångsvård vid 

akut psykos 

Uppbyggt på två huvudteman: 

Få behövd vård  

och  

 Ges en respektfull vård 

Katsakou, C., Rose, D., Amos, T., 

Bowers., Mccabe, R., Oliver, D., 

Wykes, T. & Pribe, S. 

Att undersöka tvångs vårdade 

patienters tillbakablick på varför 

deras sjukhusvistelse var rätt eller fel 

Resultatet bygger på att patienternas 

erfarenheter som delas in i tre 

grupper: 

En grupp med positiv syn, en med 

negativ syn och en neutral grupp 

Kuosmanen, L. Hätönen. H. 

Malkavaara, H. Kylmä, J & 

Välimäki. M. 

Undersöka om patienterna hade 

erfarenheter av förlust av frihet under 

sin psykiatriska sjukhusvård samt att 

undersöka deras åsikter om det 

Bygger på rubrikerna: 

 Demografiska variabler, 

Erfarenheter av tvångsvård,  

Typer av tvångsvård som användes, 

Patienternas känslor runt tvångsvård, 

Orsaker till tvångsvård ur 

patienternas synvinkel 

Larsen, I. & Terkelsen, T. Patienter och vårdares erfarenheter 

av tvång på sluten psykiatrisk 

avdelning i Norge 

 

 

Bygger på rubrikerna:  

Tvång och husregler,  

Tvång uppfattas som nödvändig, 

Betydelse av miljön 

Laugharne, R., Pribe, S., McCabe, 

R., Garland, N. & Clifford, D. 

Att undersöka de erfarenheter och 

attityder patienter med psykos har i 

förhållande till förtroende, val och 

makt 

Bygger på rubrikerna:  

Faktorer som ökar förtroendet, 

Faktorer som minskar förtroendet, 

Faktorer som minskar valet, 

 Faktorer som ökar valet,  

Faktorer som minskar makten  

  

Looi, G.E., Engström, Å. & 

Sävenstedt, S. 

Beskriva hur personer som 

självskadat sig upplever alternativ till 

tvångsåtgärder i relation till faktiska 

erfarenheter av psykiatrisk vård 

Resultatet bygger på tre rubriker: 

En önskan om förståelse istället för 

försummelse, 

 En önskan om en ömsesidig relation 

istället för misstro  

En önskan om professionalism 

istället för kontraproduktiv vård 

Lorem, G., Hem, M & Molewijk, B. Att lyssna på vad patienters 

erfarenheter och utvärderingar av vad 

tvångsåtgärder är 

Tre teman:  

Hålla med och acceptera, 

 Slås eller motstå, 

 Underkastelse 

McGuinness, D. Dowling  M & 

Trimble, T. 

Att få en förståelse för vad det 

innebär att vara under tvångsvård 

Tre teman:  

De första dagarna, 

 Upplevelser av vården,  

Gå vidare 



 

 

 

Författare  Syfte  Resultat  

Ridley, J. & Hunter, S. Delar av studiens syfte var att 

undersöka erfarenheter och 

upplevelser hos deltagarna som varit 

behandlade under MHCT- lagen  

(Ny lagstiftning i Skottland)  

Bygger på teman: 

Erfarenheter av nya MHCT- lagen, 

Känslor gällande tvångsvård under, 

MCHT- lagen,  

Förbättringar 

Schön, U-K. Att undersöka kvinnor och mäns 

uppfattningar om effekterna av sluten 

tvångsvårds effekter på 

återhämtningen från allvarlig psykisk 

sjukdom 

Bygger på fyra teman:  

Ambivalens,  

Upplevelser av förtryck, 

 Brist på behandling, 

 Medicinering 

Tan, J., Stewart, A., Fitzpatrick, R. & 

Hope,T. 

Undersöka personer med Anorexia 

Nevrosa och deras föräldrars 

synpunker på tvångsvård 

 

Det framgår i artikeln vad som är 

patientens erfarenheter och vad som 

är föräldrarnas synpunkter.  

Bygger på rubrikerna:  

Erfarenheter av tvång i ”frivillig” 

vård,  

Attityder till användningen av tvång 

på psykiskt sjuka, 

Attityder till användningen av tvång 

vid Anorexi Nevrosa för att rädda 

liv,  

Attityder till användning av tvång 

vid Anorexi Nevrosa för att behandla 

sjukdomen, 

 Sambandet mellan 

behandlingsbeslut och hur de 

påverkar upplevelsen av tvång 

 

 

 

 

 

 

 

 


