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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige vårdas cirka en av fem 

patienter mot sin vilja, enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Att lida av 

psykisk ohälsa och blivit utsatt för tvångsvård är en omvälvande livshändelse för 

patienter. Det är önskvärt att förbättra tvångsvården och minska förekomsten av 

tvångsåtgärder. För att kunna göra det, och för att som sjuksköterska kunna ge bästa 

möjliga omvårdnad, krävs en djupare förståelse för patienters erfarenheter av 

tvångsvård.   

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den psykiatriska 

slutenvården. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga, kvalitativa artiklar.  

Huvudresultat: Resultatet, som presenteras i fem kategorier, visade att många patienter 

hade liknande erfarenheter av tvångsvård. Tvångsvården i sig beskrevs inte sällan som 

rätt åtgärd för att skydda patienten eller andra, men många patienter upplevde att den 

utfördes på fel sätt. Negativa erfarenheter som nämndes var brist på information, 

kommunikation och delaktighet eller att bli bemött som en diagnos av personalen. 

Däremot beskrevs empatisk och hjälpsam personal, adekvat information om sjukdom 

och behandling, känslan av delaktighet och autonomi samt en trevlig yttre miljö och 

flexibla regler som positiva erfarenheter som gynnade tillfriskningsprocessen.  

Slutsats: Patienter beskrev ofta både bra och dåliga erfarenheter av tvångsvård. För att 

kunna ge bästa möjliga omvårdnad och minimera risken för tvångsåtgärder är det viktigt 

att sjuksköterskan känner till och har förståelse för patienters erfarenheter av 

tvångsvård. Det kan minska patientens vårdlidande och främja återhämtningen. 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, patientperspektiv, psykiatrisk slutenvård, psykisk ohälsa, 

tvångsvård 

 



 

 

Abstract 

Background:Within the psychiatric inpatient care in Sweden, about one in five patients 

are cared for against their will, according to the Act on Psychiatric Forcible Care (LPT). 

Suffering from mental illness and being subjected to obsessive-compulsive care is a 

life-changing event for patients. It is desirable to improve coercive care and reduce the 

incidence of coercive measures. To be able to do that, and to be able to provide the best 

possible care as a nurse, a deeper understanding of patients experience of coercion is 

required. 

Aim: To describe patients experiences of coercion in psychiatric inpatient care. 

Method: A descriptive literature review based on 13 scientific articles with a qualitative 

approach.  

Main results: The results were presented in five categories and showed that many 

patients have similar experiences of compulsive care. Coercion was often described as 

the right measure to protect the patient or others, but many patients felt that it was 

performed incorrectly. Negative experiences mentioned were lack of information and 

communication, not being able to participate in their own care or being treated as a 

diagnosis by the staff. However, responsive, empathetic and helpful staff, adequate 

information on illness and treatment, the sense of participation and autonomy as well as 

a pleasant external environment and flexible rules were described as positive 

experiences and favorable to the recovery process. 

Conclusion: Patients often described both good and bad experiences of compulsive 

care. In order to provide the best possible care, and to minimize the risk of coercive 

measures, it is important for the nurse to know and understand patients' experiences of 

compulsive care. Then the patients suffering can be reduced and their recovery can be 

promoted. 

 

 

Keywords: Coercion, experiences, locked psychiatric care, mental illness, patient 

perspective
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1. Introduktion och bakgrund 

1.1 LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

All vård av patienter med psykisk ohälsa sker enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

(SFS 2017:30) och de flesta patienter inom den psykiatriska slutenvården vårdas 

frivilligt. I vissa fall kan det dock bli aktuellt att vårda patienter mot deras vilja, enligt 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (SFS 1991:1128). Sedan lagen trädde i kraft har 

den reviderats flera gånger och både mindre och större ändringar har gjorts. En av de 

större reformerna skedde år 2008, då en ny vårdform, Öppen psykiatrisk tvångsvård, 

infördes (SFS 2008:415). Även i skrivande stund håller lagen på att ses över.  

Förutsättningar för tvångsvård är att patienten motsätter sig vården, att dennes psykiska 

tillstånd inte tillåter patienten att ge samtycke eller att patienten betraktas som farlig för 

sig själv eller någon annans säkerhet och hälsa (SFS 1991:1128). Ett beslut om 

intagning för tvångsvård får först tas om en läkare, efter en undersökning, har utfärdat 

ett vårdintyg. Sedan måste en chefsöverläkare vid en psykiatrisk vårdenhet, som inte får 

vara samma läkare som den som har utfärdat vårdintyget, fatta det slutliga 

intagningsbeslutet (ibid.). 

Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige vårdas cirka en av fem patienter mot sin 

vilja. Mellan åren 2013 och 2017 vårdades årligen drygt 11 000 vuxna patienter enligt 

LPT, varav flera vid upprepade vårdtillfällen. Skillnaden mellan könen är liten, men det 

var något fler män än kvinnor som tvångsvårdades under åren 2013 till 2017 

(Socialstyrelsen 2019). 

Som ovan nämnts finns både öppen och sluten psykiatrisk tvångsvård, men den här 

studien fokuserar på den slutna tvångsvården som sker på en sjukvårdsinrättning där det 

finns kvalificerad psykiatrisk vård dygnet runt. För att tvångsvård ska få utövas måste 

patienten lida av en allvarlig psykisk störning och ha stort behov av psykiatrisk vård 

som bara kan ges genom öppen eller sluten psykiatrisk vård. Som allvarlig psykisk 

störning räknas till exempel psykotiska tillstånd eller allvarliga depressioner med 

suicidtankar (Fröberg 1991). För att kunna avgöra vad som klassas som en allvarlig 

psykiatrisk störning måste en bedömning göras som både tar hänsyn till störningens art 

och grad. Till exempel kan schizofreni anses som en psykiatrisk störning av allvarlig art 

medan graden kan variera och ha både lindriga eller allvarliga förlopp. Psykiatriska 

störningar som krisreaktioner eller depressioner kan anses vara av lindrig art, men de 
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kan ha en så pass allvarlig grad att den kan påverka patientens tillstånd på så sätt att det 

kan beskrivas som närmast psykotiskt (ibid.). 

Syftet med tvångsvård är alltid att åstadkomma en frivillig medverkan i den egna 

vården. Under vårdtiden behöver därför patienten och vårdgivaren tillsammans sätta 

mål, delmål och slutmål för sjukhustiden; tvångsvård får aldrig bli enbart förvaring av 

patienter. Ett första mål är ofta att tillgodose patientens nödvändiga behov som 

nutrition, sömn och läkemedelstillförsel. Därefter kan patienten, när denne fått ett 

stabilare mående, bättre ta ansvar för sitt tillfrisknande. Vårdgivaren måste här ta 

tillvara på patientens egna resurser och göra denne delaktig. Varje tvångsåtgärd, oavsett 

om den är frihetsberövande eller påtvingade kroppsliga ingrepp som exempelvis 

kroppsvisitering eller tvångsinjektioner, ska alltid ha ett bestämt syfte där vårdgivaren 

ska ta hänsyn till patientens integritet (Fröberg 1991). 

Tvångsvård är en företeelse som finns över hela världen, men lagstiftningen skiljer sig 

åt. I Europa startades år 2002 ett gemensamt forskningsprojekt, Eunomia (European 

Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise), vars 

syfte var att ta fram gemensamma riktlinjer för att få en mer samordnad lagstiftning. 

Projektet gav förslag på kliniska riktlinjer för konvertering från frivillig vård till 

tvångsvård, tvångsmedicinering, avskiljning, tvångsintagning och fastspänning 

(Wallsten 2017). Projektet avslutades år 2006 och mynnade ut i ett dokument som 

lämnades till EU-kommissionen. Det finns en något omarbetad översättning med 

riktlinjer som är anpassade till svenska förhållanden, men dokumentet är inte bindande 

(Psykiatriskt forskningscentrum 2008). 

 

1.2 Tvångsåtgärder 

Lagen är tydlig med att tvångsåtgärder endast får användas om patienten trots att ha fått 

individanpassad information inte frivilligt vill medverka i den egna vården. Dessa 

åtgärder ska inte förekomma i större utsträckning än absolut nödvändigt, och allt tvång 

ska utövas med så stor hänsyn till patienten som möjligt. Som tvångsåtgärder räknas 

fastspänning, avskiljande, läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller 

fasthållande, inskränkning av elektronisk kommunikation, övervakning av försändelser, 

kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Det är chefsöverläkaren som tar beslut om 

eventuella tvångsåtgärder (SFS 1991:1128).  
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Fastspänning innebär att patienten blir fastspänd med bälten i en speciellt utformad 

bältessäng. Detta görs endast när det finns en direkt fara för att patienten skadar sig själv 

eller någon annan. Vårdpersonal ska vara närvarande hela tiden och efter fyra timmar 

ska en ny läkarbedömning göras (SFS 1991:1128). Vid fastspänning kan även 

läkemedel ges som tvångsinjektioner. Mellan åren 2013 och 2017 var fastspänning samt 

läkemedelstillförsel utförd under fastspänning eller fasthållande de tvångsåtgärder som 

användes oftast (Socialstyrelsen 2019).  

Beslutet att hålla en patient avskild får bara tas om vården av de andra vårdtagarna 

påverkas negativt av patienten i fråga. Det kan vara både genom aggressivitet eller annat 

störande beteende. Beslutet om att avskilja en patient gäller i åtta timmar, därefter ska 

ett nytt beslut fattas och avskiljningen får förlängas i högst åtta timmar. Vid en 

förlängning måste Socialstyrelsen underrättas utan dröjsmål (Fröberg 1991).  

Inskränkning av elektronisk kommunikation kan införas om användandet skadar 

patienten och försvårar vårdandet. Övervakning av försändelser innebär att personal får 

rätten att gå igenom försändelserna till en patient. Försändelsen får beslagtas om den 

innehåller egendom som patienten inte får inneha inom slutenvården (SFS 1991:1128). 

Vid kroppsvisitation kontrolleras patientens kläder och tillhörigheter. En ytlig 

kroppsbesiktning innefattar en granskning av den synliga nakna kroppen medan en 

fullständig kroppsundersökning även avser att undersöka kroppens håligheter som 

vaginal- och rektalundersökning. Visitationen ska göras med hänsyn och därmed bör 

vårdgivaren som visiterar patienten väljas ut för att minska obehag, till exempel vill 

patienten kanske bli undersökt av en vårdgivare med samma kön. Ett vittne ska närvara 

vid undersökningen (Fröberg 1991).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

I ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2017) slås det fast att “sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande”. Vården ska alltid ske med respekt för individen och dennes 

rättigheter och autonomi.  

Det beskrivs ofta en idealisk föreställning om sjuksköterskans roll i förhållande till 

patienten som präglad av medlidande och uppskattning av patientens integritet och 

autonomi (Hem, Gjerberg, Husum & Pedersen 2018). I verkligheten kan det dock vara 

svårt att leva upp till idealbilden, dels för att det inte alltid är lätt att veta hur 
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sjuksköterskan ska förhålla sig i specifika situationer för att motsvara denna bild, dels 

för att dessa värden kan strida mot andra intressen eller nödvändiga åtgärder, som till 

exempel att sätta gränser eller att använda tvångsåtgärder. När vårdpersonal tvingas 

använda sig av tvångsåtgärder kan det därför leda till en etisk konflikt eftersom det kan 

upplevas strida mot dessa värden (ibid.).  

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader mellan hur patienten uppfattar 

situationer som innefattar tvångsåtgärder och hur sjuksköterskan tolkar patientens 

upplevelse av detta (Haglund, Von Knorring & Von Essen 2003; Olofsson & Norberg 

2001). Sjuksköterskan tolkade patientens beteende på ett annat sätt än patienten själv 

och använde sig därför av tvångsåtgärder i situationer där patienten ansåg att det fanns 

andra alternativ. Detta kunde leda till att den fortsatta vårdrelationen påverkades 

negativt och förtroendet skadades (ibid.). 

Sjuksköterskor är ofta involverade i initierandet av tvångsåtgärder och därmed 

betydelsefulla för huruvida tvångsåtgärder används eller inte. Många har en ambivalent 

inställning till tvångsåtgärder, dels anser de att tvång används för patientens bästa, dels 

känner de frustration och ånger. Trots det övervägde få sjuksköterskor alternativa 

metoder för att minska förekomsten av tvångsåtgärder (Laukkanen, Vehviläinen-

Julkunen, Louheranta & Kuosmanen 2019). 

Även i Riahi, Thomson och Duxbury (2016) framkom att sjuksköterskor ofta såg 

tvångsåtgärder som en nödvändig intervention för att skydda både den berörda 

patienten, andra patienter och personal. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de helst 

bara använde sig av tvångsåtgärder som en sista lösning, när andra alternativ, 

exempelvis samtal, inte fungerade. Många sjuksköterskor beskrev det som en 

rollkonflikt att för att upprätthålla säkerheten behöva delta i tvångsåtgärder som de 

egentligen ogillade (ibid.).  

Looi, Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2014) undersökte hur vårdpersonal 

resonerade vid användandet av tvångsåtgärder och kom fram till två sätt att resonera. 

Antingen sågs tvångsåtgärder som ett sätt för att skydda personalen, eller för att möta 

patienters behov. Gemensamt för båda perspektiv var att det bedömdes som viktigt att 

sjuksköterskan och övrig personal pratade med patienten och förblev lugn för att 

situationen inte skulle eskalera. För att minska antalet tvångsåtgärder och lindra 

patientens lidande krävs en bättre dialog med och större förståelse för patienten, något 

som även leder till att en bättre omvårdnad kan ges (ibid.). 
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1.4 Erfarenheter 

Begreppet erfarenhet innebär att en person har fått kunskap om något genom att ha varit 

med om en händelse eller upplevelse. Erfarenhet kan vara både själva processen 

varigenom en person får kunskap, eller resultatet av processen (Nationalencyklopedin 

2019).  

En svårighet med begreppet erfarenhet är att det inte är objektivt, utan att samma 

händelse kan resultera i olika erfarenheter. Det beskriver Olofsson och Norberg (2001) i 

en studie där de undersökte hur patienter, sjuksköterskor och läkare beskrev exakt 

samma tvångsåtgärd, exempelvis tvångsmedicinering. Det visade sig att händelsen 

kunde upplevas på olika sätt av patienter och vårdpersonal. För att som sjuksköterska 

kunna skapa och upprätthålla en tillitsfull vårdrelation, som är av stor betydelse för att 

kunna ge en god omvårdnad, är det viktigt att vara medveten om detta (ibid.).  

 

1.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Katie Erikssons caritativa omvårdnadsteori. Teorin 

grundar sig i en holistisk syn på människan, det vill säga att varje individ ses som en 

enhet bestående av kropp, själ och ande. Begreppet hälsa avser alltså inte bara det 

fysiska, utan även det psykiska välbefinnandet. Grunden i all omvårdnad är caritas, 

vilket kan tolkas som kärlek och barmhärtighet (Alligood 2018). 

Katie Eriksson (2018) har även lagt till ytterligare ett begrepp till omvårdnadens fyra 

konsensusbegrepp (människa, hälsa, miljö och vårdande), nämligen lidande. Hon 

beskriver tre typer av lidande: vård-, sjukdoms- och livslidandet. En patient som vårdas 

för psykisk ohälsa har redan drabbats av ett sjukdoms- och livslidande, och om 

individen dessutom utsätts för tvångsåtgärder tillkommer vårdlidandet. Sjuksköterskans 

främsta uppgift inom omvårdnaden är att lindra lidandet och bidra till återhämtning 

eftersom ett lidande utan återhämtning har en förlamande effekt på människan och 

tillfriskningsprocessen (ibid.). 

En viktig del i Erikssons teori är också vårdgemenskapen, relationen mellan vårdare och 

patient. Vårdaren ska ha ett öppet förhållningssätt gentemot patienten, förmedla hopp, 

bekräfta individen och bjuda in denna i gemenskapen. Om patienten känner sig 

ignorerad eller inte respekterad förstärks lidandet (Eriksson 2018). 
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1.6 Problemformulering 

De flesta patienterna på en psykiatrisk vårdavdelning vårdas frivilligt. När en patient 

vårdas under LPT (SFS, 1991:1128) kan det bli aktuellt att vidta tvångsåtgärder om 

patienten motsätter sig vården. När patienten saknar sjukdomsinsikt och förmåga att 

fatta beslut om vård som gynnar dem kan det ställa stora krav på sjuksköterskan. Det för 

att patientens autonomi och värdighet ska respekteras samtidigt som det ska säkerställas 

att den bästa möjliga vården ges, även om det sker mot patientens vilja. Detta kan leda 

till att sjuksköterskan ställs inför ett etiskt dilemma. Tvångsåtgärder ska endast 

användas när det är absolut nödvändigt och det är önskvärt att reducera förekomsten av 

dessa så mycket som möjligt. För att kunna göra det behöver sjuksköterskan en djupare 

förståelse för den individuella patientens behov. Genom att ta del av patienters 

erfarenheter av tvångsvård kan sjuksköterskan få större insikt i problematiken och på så 

sätt få möjlighet att utveckla omvårdnaden av patienten. 

En litteraturstudie som beskriver patienters erfarenheter av tvångsvård kan ge djupare 

kunskap om ämnet, vilket kan bidra till att förbättra omvårdnaden och därmed främja 

patienters hälsa. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom den 

psykiatriska slutenvården.  

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

Utifrån studiens syfte valdes designen: deskriptiv litteraturstudie (Polit och Beck 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 

För att få så många relevanta träffar som möjligt och undvika publiceringsbias, det vill 

säga ett snedvridet urval (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016), söktes 

artiklar i tre databaser. De valda databaserna var PsycINFO, Cinahl (Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature) och Medline (via PubMED), som samtliga 

tillhandahåller ett stort antal studier inom ämnena omvårdnad och psykiatri (Polit & 

Beck 2017). Till att börja med användes Svensk Mesh (Medical subject headings) 

ordlista för att utifrån denna studies syfte få fram lämpliga sökord på engelska. Det 
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resulterade i sökorden coercion, involuntary treatment, inpatients och hospitalization. I 

varje databas genomfördes sökningen med hjälp av respektive databas ämnesordlista, 

som kallas för Mesh-termer i MedLine och Headings i Cinahl och PsycINFO. I 

PsycINFO, där det inte gick att söka på “inpatients” som ämnesord, användes endast 

ämnesordet hospitalization. För att få så många relevanta träffar som möjligt 

inkluderades i det här fallet även följande relaterade termer enligt databasens förslag: 

psychiatric hospitalization, psychiatric hospital readmission, psychiatric hospital 

admission, hospital admission och psychiatric hospital discharge. 

I PsycINFO gjordes en första, bredare sökning för varje ämnesord för att ta reda på om 

sökorden verkade relevanta. Sökorden kombinerades sedan med hjälp av de booleanska 

termerna AND och OR. I Cinahl och MedLine gjordes smalare sökningar, det vill säga 

sökningar på valda sökordskombinationer. 

Det gjordes även följande begränsningar i sökningen: Artiklarna i PsycINFO skulle vara 

peer reviewed, publicerade på engelska mellan åren 2009 och 2019 samt omfatta vuxna 

patienter (18 år och äldre). I MedLine var begränsningarna att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, högst tio år gamla samt omfatta vuxna (19 år och äldre). Vad gäller 

Cinahl begränsades sökningen till vuxna (19 år och äldre), artiklar skrivna på engelska, 

peer reviewed och publicerade mellan åren 2009 och 2019. I söktabellen (tabell 1) 

presenteras de sökord och kombinationer som gav relevanta träffar. 

 

Tabell 1: Söktabell 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

  

Antal 

möjliga 

artiklar  

  

Valda 

artiklar 

PsycINFO 2009-2019, 

engelska, peer 

reviewed, 

Adulthood 

(18yrs&older), 

2019-09-02 

(DE* ”Coercion”) 

OR (DE 

”involuntary 

treatment”) AND 

(DE 

"Hospitalization" 

OR DE 

"Psychiatric 

Hospitalization" 

OR DE "Hospital 

Admission" OR 

DE "Psychiatric 

Hospital 

Readmission" OR 

164 11 8 
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DE "Psychiatric 

Hospital 

Admission" OR 

DE "Psychiatric 

Hospital 

Discharge" OR 

DE "Hospital 

Discharge") 

Medline 

via 

PubMED 

10 år, engelska, 

Adult:19+years, 

2019-09-02 

(Hospitalization 

(Mesh**) OR 

inpatients 

(Mesh)) AND 

(coercion (Mesh) 

OR Involuntary 

treatment, 

psychiatric 

(Mesh)) 

83 8 (varav 3 

dubbletter) 

3 

Cinahl 2009-2019, 

engelska, peer 

reviewed, all 

adult, 2019-09-

02 

(MH*** 

”Hospitalization”) 

OR (MH 

”inpatients”) 

AND (MH 

”coercion”) OR 

(MH ”Involuntary 

treatment”) 

43 6 (varav 3 

dubbletter) 

2 
 

Totalt:    290  19  13 
 

*DE: förkortningen står för descriptors (ämnestermer), som används för att få mer specifika sökresultat. 

**Mesh: Medical subject heading är ämnesord som hjälper till att genomföra en mer exakt sökning. 

***MH: förkortningen innebär subject heading, vilket är ämnesord som möjliggör en mer exakt sökning.  

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Artiklar valdes utifrån deras relevans i förhållande till studiens syfte. Inklusionskriterier 

var att endast empiriska vetenskapliga artiklar uppbyggda enligt IMRAD-strukturen 

(introduktion, metod, resultat och diskussion) skulle ingå i litteraturstudien (Polit & 

Beck 2017). Exklusionskriterier var systematiska litteraturstudier eftersom det inte 

handlar om primärkällor. Även artiklar som endast innehöll patienters erfarenheter inom 

rättspsykiatrin valdes bort då det handlar om en speciell typ av vårdinrättning. 

Dessutom uteslöts artiklar som inte var fritt tillgängliga via databaserna i Högskolan i 

Gävle. Efter granskningen av samtliga artiklar visade det sig att det fanns ett tillräckligt 

stort antal kvalitativa artiklar för en litteraturstudie, därför exkluderades även 

kvantitativa artiklar. Enligt Polit och Beck (2017) är kvalitativa studier särskilt lämpliga 

för att beskriva erfarenheten av ett fenomen, vilket är syftet med den här studien.  
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2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningar genomfördes i tre databaser. Sammanlagt hittades 290 artiklar, varav sex 

dubbletter. Artiklarnas rubriker lästes för att bedöma deras relevans i förhållande till 

studiens syfte. De som inte motsvarade urvalskriterierna, det vill säga som exempelvis 

innehöll orden “forensic” eller “nursing home” valdes bort. Även artiklar där det 

framgick tydligt av rubriken att det handlade om kvantitativa studier eller där det var 

personalens, anhörigas eller andra yrkeskategoriers erfarenheter och inte patienters, 

valdes bort. Sammanlagt resulterade det i att 178 artiklar exkluderades.  

Sedan lästes resterande artiklars abstract. Ytterligare 88 artiklar valdes bort då de 

antingen var kvantitativa, inte motsvarade syftet, inte var fritt tillgängliga via 

databaserna i Högskolan i Gävle eller inte uppfyllde övriga inklusionskriterier. Efter det 

återstod 18 artiklar för fulltextgranskning. Artiklarna bedömdes med hjälp av mallar för 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning som tillhandahålls av Högskolan i Gävle 

(se bilaga 1 och 2). Efter granskningen uteslöts ytterligare fem artiklar. Tre artiklar 

exkluderades på grund av deltagarurvalet, då studierna omfattade olika 

patientgrupper som inte gick att tydligt skilja åt, en artikel saknade IMRAD-struktur och 

en artikel bedömdes ha ett för snävt syfte då den endast handlade om medicinering. 

Därmed återstod 13 artiklar som ingår i den aktuella litteraturstudien. Urvalsprocessen 

redovisas i ett flödesschema (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar identifierade genom 
databassökning 

(n=290) 

 

Artiklar granskade på 
rubriknivå 

(n=284) 

 

Artiklar granskade på 
abstractnivå 

(n=106) 

 

Exkluderade artiklar för att de inte 
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Exkluderade artiklar för att de var 
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urvalskriterierna  
(n=88) 
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Figur 1: Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

För att analysera artiklarna, det vill säga deras resultatdel, genomfördes en tematisk 

analys i enlighet med Aveyards (2014) beskrivning. Detta är en metod som lämpar sig 

för att bearbeta och strukturera innehållet i litteraturstudier. Artiklarna skrevs till att 

börja med att ut i pappersformat. Författarna läste samtliga artiklar var för sig och 

strukturerade sedan upp dem i två översiktstabeller (se bilaga 3 och 4). Efter det lästes 

artiklarna igen, med speciellt fokus på resultatdelen, för att identifiera nyckelord och -

avsnitt utifrån studiens syfte. Valda nyckelord och -avsnitt markerades för att senare 

kunna användas som kategorier, och översattes med hjälp av ordlistor till svenska. 

Författarna jämförde sedan anteckningar och diskuterade eventuella skillnader tills de 

var eniga. Efter det granskades, jämfördes och namngavs samtliga kategorier och 

resultaten sammanfattades i en tabell utifrån positiva och negativa erfarenheter. De olika 

kategorierna som framkom analyserades och sammanställdes till nya kategorier utifrån 

den aktuella litteraturstudiens syfte (Aveyard 2014). Resultatet presenteras, uppdelat i 

kategorier, i studiens resultatavsnitt. Slutligen lästes artiklarna ytterligare en gång för att 

validera resultaten (Polit & Beck 2017). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras inför varje vetenskaplig studie. Ett första steg är att 

försäkra sig om att syftet, frågeställningar och studiens uppbyggnad är tydliga och 

relevanta, då dålig forskning kan betraktas som oetisk forskning (Polit & Beck 2017). 

Författarna följde de etiska riktlinjerna som innebär att fusk, fabrikation, plagiering eller 

förfalskning inte är tillåtna. Med fabrikation menas att hitta på egna data eller resultat, 

Artiklar granskade på 
fulltextnivå 

(n=18) 

 

Artiklar inkluderade i 
litteraturstudien 

(n=13) 

 

Exkluderade artiklar för att de inte 
fullt ut svarade på syftet 

(n=5) 
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plagiering omfattar presentationen av en annan persons idéer eller resultat som sina 

egna och förfalskning innebär manipulation av forskningsdata, utrustning eller annat 

(Polit & Beck 2017). Författarna strävade även efter att läsa artiklarna så 

förutsättningslöst och opartiskt som möjligt. 

 

3. Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård 

inom den psykiatriska slutenvården. I resultatet ingår sammanlagt 13 artiklar som har 

analyserats utifrån studiens syfte. Artiklarna redovisas översiktligt i två tabeller, tabell 2 

och tabell 3 (se bilaga 3 och bilaga 4).  

Under dataanalysen framträdde fem kategorier som presenteras i löpande text i 

resultatet. De fem olika kategorierna är följande: Patienters erfarenheter av tvångsvård 

som rätt eller fel, erfarenheter av kommunikation och information i samband med 

tvångsvård, patienters erfarenhet av vårdrelationen när de vårdas mot sin vilja, 

patienters erfarenheter av delaktighet och autonomi under tvångsvård och erfarenheter 

av vårdmiljön ur tvångsvårdade patienters perspektiv. 

 

3.1 Patienters erfarenheter av tvångsvård som rätt eller fel 

Många patienter beskrev erfarenheter av att vårdas mot sin vilja som en livsomvälvande 

händelse, oavsett om deras erfarenheter av tvångsvård var positiva, negativa eller 

ambivalenta (Norvoll & Pedersen 2016a; Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa 2016; Sibitz, 

Scheutz, Lakeman, Schrank, Schaffer & Amering 2011; Terkelsen & Larsen 2016; 

Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & Crompton 2015). Även om det var svårt att se att 

det var rätt åtgärd att vårdas under tvång just när patienten var som sjukast kunde 

erfarenheten i efterhand värderas på ett annat sätt och beskrivas som exempelvis ett 

skydd mot att skada sig själv eller andra (Andreasson & Skärsäter 2012; Norvoll & 

Pedersen 2016b; Wyder et al. 2015). I Sibitz et al. (2011) berättade patienterna att de 

kunde se tvångsvård som en nödvändig nödbroms och att de efteråt, när de hade 

återhämtat sig, kunde uppskatta ett stabilt mående mer än innan, samt njuta av livet på 

ett medvetet sätt. Flera deltagare i studien beskrev också att de trodde att erfarenheten 

av tvångsvård hjälpte dem att ta sin sjukdom mer på allvar, vara mer uppmärksamma på 

symtom som tydde på ett försämrat mående och söka hjälp tidigare för att undvika att 

tvångsvårdas igen (ibid.). Även i Lorem, Hem och Molewijk (2015) beskrev patienter 
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tvångsvården som legitim, bland annat för att vården bidrog till deras återhämtning och 

gjorde det möjligt att återvända till ett vanligt liv.  

Patienters erfarenheter av tvångsvård som orättvis och felaktig beskrevs i en studie av 

Nyttingnes et al. (2016), där deltagarna använde ord som exempelvis misshandel, krig 

och förnedring för att beskriva vistelsen på den slutna avdelningen och påpekade att 

tvångsvården snarare fick dem att må sämre än bättre. Denna negativa påverkan på 

måendet, även på längre sikt, återkommer i flera studier (Katsakou, Rose, Amos, 

Bowers, McCabe, Oliver, Wykes & Priebe 2012; Sibitz et al. 2011; Terkelsen & Larsen 

2016; Wyder et al. 2015). Patienter beskrev erfarenheten av att bli bältad som att “gå 

igenom ett helvete” (Larsen & Terkelsen 2014, s. 432) och att det kunde trigga 

paranoida tankar, även om patienten visste att personalen gjorde det för patientens bästa. 

Även Norvoll och Pedersen (2016b) påpekar att flera patienter beskrev tvångsvård och 

tvångsåtgärder som en traumatisk upplevelse som kunde leda till ångest, rädsla, stress 

och misstroende mot personal och vårdsystemet i sig, vilket i sin tur resulterade i att 

patienten undvek att söka hjälp i fortsättningen. Flera patienter nämnde även en känsla 

av att bli institutionaliserade, marginaliserade och att tappa framtidshoppet (Chambers, 

Gallagher, Borschmann, Gillard, Turner & Kantaris 2014). 

En del patienter beskrev att de inte upplevde tvångsvården i sig som orättfärdigad - de 

ansåg själva att de var så pass sjuka att de behövde det just då - men att det skedde på 

fel sätt och att de hade negativa erfarenheter av att tvångsåtgärder användes i onödan 

(Terkelsen & Larsen 2016). Ett exempel på erfarenheter av tvångsvård som felaktig, 

som tas upp i flera studier, är tvångsmedicinering, där många patienter kände sig 

felbehandlade för att de antingen fick för höga doser, fel medicin eller vägrades den 

medicin de ansåg sig behöva (Lorem et al. 2015; Nyttingnes et al. 2016; Wyder et al. 

2015).  

En annan återkommande aspekt vad gäller tvångsvård är att patienter gör skillnad 

mellan formellt och informellt tvång, och att det informella tvånget ibland beskrevs som 

mer orättvist och begränsande än det formella tvånget (Lorem et al. 2015; Norvoll & 

Pedersen 2016a). Med informellt tvång menas bland annat regler och rutiner som 

uppfattas som orimligt, som att inte få röka eller dricka kaffe på vissa tider. Även 

begreppet “frivilligt” tvång används, till exempel för att beskriva att en patient fick 

valmöjligheter, som att ta medicinen frivilligt eller få en tvångsinjektion, men att det i 



   

 

 

13 

 

 

realiteten inte var ett frivilligt val, eftersom alternativet att tacka nej till medicinering 

inte fanns (Norvoll & Pedersen 2016a).  

 

3.2 Patienters erfarenheter av kommunikation och information i samband med 

tvångsvård 

I ett flertal studier beskrev patienterna erfarenheten av kommunikation om sjukdom, 

behandling och vårdplanering i samband med att de tvångsvårdats, och att brist på 

kommunikation kunde leda till känslor av frustration och ilska (Andersson & Skärsäter 

2012; Laugharne, Pribe, McCabe, Garland, & Clifford 2011; Lorem et al 2014; Norvoll 

& Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011; Wyder et al. 2015). Vikten av bra kommunikation 

betonades bland annat i samband med planerade och genomförda tvångsåtgärder. Flera 

patienter beskrev erfarenheten av att få en ökad förståelse för situationen om personalen 

förklarade varför de planerade en tvångsåtgärd som exempelvis bältning, och om de 

lyssnade på patienters synpunkter på det. Patienterna uttryckte även att tvångsåtgärden 

till och med hade kunnat undvikas helt om personalen hade tagit sig tid att ha en dialog 

med dem. Även efter en genomförd tvångsåtgärd var patienters erfarenhet att det hjälpte 

dem att förstå och bearbeta upplevelsen bättre om de kunde samtala om händelsen 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Norvoll & Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011; Terkelsen 

& Larsen 2016). Ett annat ämne som togs upp i flera studier var medicineringen, där 

patienterna upplevde att det var svårt att ha en fungerande kommunikation med 

personalen. Trots att patienterna själva upplevde att medicineringen påverkade dem 

negativt, bland annat kände de sig sederade och personlighetsförändrad, avvisades deras 

försök att ha en dialog om det. I stället hade patienterna erfarenhet av att medicinering 

ofta sågs som det enda behandlingsalternativet och att det tolkades som bristande 

sjukdomsinsikt om de försökte ta upp ämnet (Laugharne et al. 2011; Norvoll & 

Pedersen 2016b; Nyttingnes et al. 2016).   

Förutom bättre kommunikation, det vill säga samtal och dialog mellan två parter, 

önskade patienterna även att personalen tillhandahöll bättre information, som innebär 

mer en typ av envägskommunikation. Tydlig och lättförståelig information om bland 

annat patienternas sjukdom, behandling och vårdplanering sågs som en positiv 

erfarenhet av patienterna eftersom det ökade förståelsen för tvångsvården och gjorde att 

de kände sig tryggare på avdelningen. De ansåg även att adekvat information hjälpte 
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dem att balansera vardagen på ett bättre sätt och därmed främja sin egen hälsa (Lorem et 

al. 2014; Norvoll & Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011).  

Även i samband med pågående medicinering beskrevs bristen på information som en 

negativ erfarenhet. Patienterna upplevde att de sällan fick tillräcklig mycket information 

om läkemedel och eventuella biverkningar, trots att det kunde påverka deras mående 

negativt och leda till motvilja mot att ta medicinen (Laugharne et al. 2011; Norvoll & 

Pedersen 2016b; Nyttingnes et al. 2016). Samtidigt beskrev patienterna en önskan om 

individanpassad information, eftersom för mycket information tidigt i sjukdomsskedet 

kunde vara svårt att ta till sig och dessutom leda till ångestkänslor (Andersson & 

Skärsäter 2012; Lorem et al. 2014).  

Vissa patienter upplevde det som en negativ erfarenhet att inte få information om 

vardagliga saker, som avdelningsrutiner (Wyder et al. 2015). Som en patient beskrev det 

var det redan en förvirrande och skrämmande erfarenhet att bli inlagd på en 

slutenvårdsavdelning mot sin vilja, och då upplevdes det som ännu mer förvirrande att 

inte bli informerad om vilka rutiner och regler som gäller, som när måltiderna serveras, 

var sängkläderna förvaras, vad det finns för aktiviteter med mera (ibid). 

 

3.3 Patienters erfarenhet av vårdrelationen när de vårdas mot sin vilja 

I flera studier beskrev patienter att relationen till vårdpersonalen fyllde en viktig 

funktion när det gällde deras erfarenheter av att vårdas mot sin vilja (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; Laugharne et al. 2011; Wyder et al. 2015). Mötet 

med vårdpersonal beskrevs som positivt om patienterna kände att de sågs som en 

individ och behandlades som en vanlig människa (Andreasson & Skärsäter 2012; 

Chambers et al. 2014). Samtidigt upplevde patienterna det som hälsofrämjande och 

tryggt om personalen var stabil, lugn, kunde sätta gränser och höll fast vid regler och 

rutiner som patienterna ansåg vara rimliga. Andra egenskaper som patienter beskrev 

som gynnsamma för tillfriskningsprocessen var om personalen var snäll, empatisk, 

lyssnade på patienten, hjälpte till med praktiska saker, samtalade om både vardagliga 

ämnen och sjukdomen och om de kunde ha en dialog om tvångsåtgärder (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2011). 

Även förmågan att visa humor och kunna skratta ihop upplevdes som positivt för 

vårdrelationen (Wyder et al. 2015), inte minst för att det kunde hjälpa till att skapa tillit. 

Patienters erfarenheter var att för att bygga upp tillit och förtroende krävdes det tid och 
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engagemang från vårdpersonalens sida, exempelvis i form av vardagliga samtal och att 

personalen tog sig tid för den enskilde trots en ibland stressig arbetsmiljö (Laugharne et 

al. 2011; Wyder et al. 2015). Patienter beskrev i Chambers et al. (2014) hur en relation 

präglad av tillit till sin sjuksköterska kunde bidra till bättre mående. Patienten kände att 

om någon trodde på en och även förmedlade det genom ord och handling blev det 

lättare att själv tro på sin egen förmåga.  

I flera studier beskrevs det däremot som en negativ erfarenhet om patienter upplevde att 

vårdpersonal inte såg bortom diagnosen och inte behandlade dem som vanliga 

människor. Patienterna beskrev erfarenheten av att känna sig mindre värda, frustrerade 

och marginaliserade om de blev placerade i ett fack utifrån sin diagnos och inte 

behandlades med respekt (Andreasson & Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; Lorem 

et al. 2015; Larsen & Terkelsen 2014).  

Patienter beskrev det även som negativt för vårdrelationen om de upplevde ett 

paternalistiskt förhållningssätt eller en “vi-dem-känsla”, det vill säga att personalen stod 

på den ena sidan och patienterna på den andra. I flera studier nämnde patienterna också 

den ojämna maktbalansen som en negativ erfarenhet, att personalen ansåg sig stå högre 

än patienterna och ha rätten att utöva makten över dem. Det gjorde att patienterna kände 

sig maktlösa och att de saknade kärlek och respekt från sina vårdgivare när de var 

utsatta för tvångsåtgärder (Chambers et al. 2014; Norvoll & Pedersen 2016a; Norvoll & 

Pedersen 2016b; Terkelsen & Larsen 2016).  

 

3.4 Patienters erfarenheter av delaktighet och autonomi under tvångsvård 

Ett flertal studier beskrev patienters erfarenheter av delaktighet och autonomi i samband 

med att de tvångsvårdades (Andreasson & Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; 

Katsakou et al. 2012; Lorem et al. 2014; Laugharne et al. 2011).  

Erfarenheten av bristen på delaktighet, särskilt gällande medicinering, nämndes i flera 

studier. Patienterna beskrev dels att de upplevde att vårdgivaren inte lyssnade på deras 

synpunkter på att medicineringen inte fungerade eller att de upplevde svåra 

biverkningar, dels att deras förslag på behandlingsalternativ, som samtalsterapi, inte 

övervägdes av vårdgivaren (Chambers et al. 2014; Lorem et al. 2014; Norvoll & 

Pedersen 2016b; Nyttingnes et al. 2016). Bristen på delaktighet gjorde att patienterna 

kände sig hjälp- och maktlösa och att de inte blev tagna på allvar. Det kunde även leda 

till att patienter blev arga och frustrerade och att de använde sig av olika 
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motståndsstrategier, som att vägra ta läkemedel. Patienterna beskrev erfarenheten av att 

det i sin tur resulterade i att personalen ansåg att de hade bristande sjukdomsinsikt, när 

det i själva verket handlade om en önskan om delaktighet. 

Erfarenheten av att inte få vara delaktig i sin vård och därmed känslan av att förlora sin 

autonomi och kontrollen över sitt liv beskrevs även som något som hade konsekvenser 

på livet efter sjukhusvistelsen (Andreasson & Skärsäter 2012; Katsakou et al. 2012; 

Sibitz et al. 2011). Erfarenheten av tvångsvård, och framför allt rädslan för att 

tvångsvården skulle kunna upprepas vid ett senare tillfälle, sågs som ett konstant 

underliggande hot mot ett oberoende, autonomt liv i samhället.  

I flera studier påpekade patienterna att de generellt sett hade en önskan om större 

delaktighet, men att det inte alltid gällde just i det akuta sjukdomsskedet (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2011). Tvärtom beskrev patienterna då erfarenheten av 

att känna en lättnad över att vårdpersonal fattade avgörande beslut åt dem, eftersom de 

tvivlade på sin egen förmåga, blev stressade och var rädda för att ta felaktiga beslut. 

Men när det akuta skedet sedan stabiliserats ville patienterna återfå kontrollen och bli 

mer involverade i beslutsfattandet gällande sin behandling. Patienterna beskrev att deras 

autonomi stärktes och att de fick bättre självförtroende när de fick möjlighet att påverka 

sin vård (ibid.). Som patienter i Andreasson och Skärsäter (2012) beskrev det ökade 

känslan av delaktighet om de till exempel hade en kontaktperson som under vårdtiden 

såg till att reflektera tillsammans med dem om pågående och redan utförda 

tvångsåtgärderna. Detta för att patienten skulle kunna uttrycka sina åsikter och för att 

underlätta eller undvika eventuella framtida tvångsåtgärder. 

 

3.5 Erfarenheter av vårdmiljön ur tvångsvårdade patienters perspektiv 

Flera studier beskrev patienters erfarenheter av vårdmiljön i samband med att de 

vårdades mot sin vilja (Chambers et al. 2014; Katsakou et al. 2012; Larsen & Terkelsen 

2014; Norvoll & Pedersen 2016a; Nyttingnes et al. 2016; Terkelsen & Larsen 2016; 

Wyder et al. 2015). Patienter beskrev hur den yttre miljön, regler och rutiner på 

avdelningen påverkade deras erfarenhet av tvångsvård. I Larsen och Terkelsen (2014) 

beskrev patienter exempelvis att sjukhusmiljön i sig, även om det hade gjorts försök att 

utforma den på att välkomnande sätt, symboliserade restriktioner och övervakning 

eftersom patienterna bara kunde röra sig inom ett begränsat område.  
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Vissa patienter använde metaforer som “fängelse” för att beskriva känslan av att vara 

inlåst (Chambers et al. 2014; Larsen & Terkelsen 2014). Att personalen bar larm, låsta 

dörrar och bristen på fysiska ting, särskilt vad gäller avskiljningsområdet som beskrevs 

som kalt och avhumaniserande, förstärkte patienternas upplevelse av att vara sjuka och 

onormala. I stället för att bli lugnare kunde de bli rädda, och ibland aggressiva, vilket 

ledde till sämre mående (Larsen & Terkelsen 2014; Terkelsen & Larsen 2016). 

Det är dock inte bara den fysiska miljön som kan upplevas som invalidiserande och 

begränsande, utan även regler och rutiner. Framför allt regler som att till exempel bara 

få dricka kaffe eller röka cigaretter på bestämda tider, det vill säga regler som 

patienterna uppfattade som oviktiga och ibland orimliga, kunde skapa en känsla av 

irritation. Även att bli kroppsvisiterad och att inte få ta med personliga tillhörigheter 

beskrevs som begränsande (Larsen & Terkelsen 2014; Nyttningnes et al. 2016).  

Emellertid kunde vissa patienter känna sig trygga i sjukhusmiljön, även om de vistades 

där mot sin vilja. Patienter beskrev det som en nödvändig paus från sitt tidigare liv och 

att det gav dem chansen att återhämta sig och återfå en känsla av kontroll över 

situationen. Känslan av trygghet uppstod när patienter upplevde att miljön var trevlig, 

att det alltid fanns personal i närheten, men att de samtidigt hade möjlighet att dra sig 

tillbaka, och att det erbjöds meningsfulla aktiviteter (Andreasson & Skärsäter 2012; 

Katsakou et al. 2012). 

 

4. Diskussion 
 

 4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård inom 

den psykiatriska slutenvården. I resultatet framkom att dessa erfarenheter kunde delas in 

i följande fem kategorier: Patienters erfarenheter av tvångsvård som rätt eller fel, 

erfarenheter av kommunikation och information i samband med tvångsvård, patienters 

erfarenhet av vårdrelationen när de vårdas mot sin vilja, patienters erfarenheter av 

delaktighet och autonomi under tvångsvård och erfarenheter av vårdmiljön ur 

tvångsvårdade patienters perspektiv. Tvångsvården i sig beskrevs inte sällan som rätt 

åtgärd för att skydda patienten eller andra, men många patienter upplevde att den 

utfördes på fel sätt. Negativa erfarenheter som nämndes var brist på information, 

kommunikation och delaktighet eller att bli bemött som en diagnos av personalen. 
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Däremot beskrevs empatisk och hjälpsam personal, adekvat information om sjukdom 

och behandling, känslan av delaktighet och autonomi samt en trevlig yttre miljö och 

flexibla regler som positiva erfarenheter som gynnade tillfriskningsprocessen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Patienters erfarenheter av tvångsvård som rätt eller fel 

Det framkom i denna studies resultat att patienter beskrev tvångsvård i sig inte alltid 

som felaktig, utan kunde i efterhand se det som ett nödvändigt skydd om patienten 

riskerade att skada sig själv eller andra (Andreasson & Skärsäter 2012; Norvoll & 

Pedersen 2016a; Wyder et al. 2015). Tvångsvård sågs även som något som kunde bidra 

till återhämtningen och underlättade för patienterna att så småningom återvända till ett 

vanligt liv (Lorem et al. 2015; Sibitz et al. 2011). Det är erfarenheter som är vanligt 

förekommande enligt Arlebrink (2014), som menar att de flesta patienterna till en 

början reagerar negativt på tvångsvård, men att de blir mer positiva ju bättre de mår och 

ju mer sjukdomsinsikt de får. De erfarenheterna speglar även förutsättningen för och 

syftet med tvångsvården. Dels handlar tvångsvård om att hindra en person från att skada 

sig själv eller andra, dels syftar det till att få patienten att frivilligt medverka i 

nödvändig vård och ta emot det stöd som behövs (SFS 1991:1128). 

Den aktuella studiens resultat visade dock även att patienter ofta vittnade om 

erfarenheter av att tvångsåtgärder användes i onödan och på fel sätt, och att de 

exempelvis hade föredragit att samtala för att lösa problemet. Patienterna beskrev 

tvångsvården som en traumatisk upplevelse som kunde resultera i sämre mående, stress, 

ångest och misstro mot personalen (Katsakou et al. 2012; Larsen & Terkelsen 2014; 

Norvoll & Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011; Terkelsen & Larsen 2016; Wyder et al. 

2015). Som Sandman och Kjellström (2018) påpekar måste tvångsåtgärderna alltid vara 

rimliga i förhållande till syftet med tvångsvård, och om tvång används ska det ske på ett 

skonsamt sätt och med så mycket hänsyn till patienten som möjligt. Enligt Laukkanen et 

al. (2019) är så dock inte alltid fallet, då sjuksköterskor sällan övervägde alternativa 

metoder i stället för tvångsåtgärder. Det trots att de själva uppgav att de försökte 

använda alternativa metoder, som samtal, först. I samma studie påpekas det också att 

vissa tvångsåtgärder, som avskiljning, ansågs vara lämpliga även i situationer där 

patienten inte betedde sig aggressivt, vilket kan tolkas som bekräftelse på patienters 

erfarenheter av att tvångsåtgärder delvis används i onödan.  



   

 

 

19 

 

 

Enligt Katie Eriksson (2018) är människan en dynamisk varelse som rymmer, och bör 

göra det, både negativa och positiva känslor och att även negativa känslor, som 

exempelvis aggression, kan påverka hälsoprocesserna positivt. För att patienter ska 

kunna se erfarenheten av att ha tvångsvårdats som rättfärdigad och vända det till en 

positiv erfarenhet krävs det att sjuksköterskan varje gång hon ställs inför ett val, 

exempelvis gällande användandet av tvångsåtgärder, frågar sig om det syftar till att 

främja hälsoprocessen eller om det ska övervägas andra alternativ.  

 

Erfarenheter av kommunikation och information i samband med tvångsvård 

Patienter beskrev i flera studier både positiva och negativa erfarenheter av 

kommunikation mellan de själva och personalen. Det beskrevs bland annat som positivt 

om personalen lyssnade på patienters synpunkter och de kunde kommunicera om till 

exempel medicinering och tvångsåtgärder (Andreasson & Skärsäter 2012; Chambers et 

al. 2014; Lorem et al. 2015; Norvoll & Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011).   

Betydelsen av fungerande kommunikation, att bli sedd och hörd som patient, betonas 

även av Katie Eriksson (2018). När patienten blev sedd och hörd och därmed bekräftad 

som människa gynnades den fortsatta kommunikationen. Om patienten däremot blev 

ignorerad eller avvisad försvårades den fortsatta kontakten och vårdlidandet förstärktes. 

Det kunde göra att patienten inte vågade söka kontakt eller öppna upp sig i framtiden 

(ibid.). Slutsatsen som kan dras är att det är viktigt att sjuksköterskan, för att kunna ge 

en god omvårdnad, ser betydelsen av kommunikation och ett lyhört bemötande. Det 

bekräftas även i annan forskning, exempelvis belyser Hem et al. (2018) att en god 

dialog mellan patient och personal kunde förebygga tvångsåtgärder.    

Den föreliggande studien visade att många patienter upplevde att de inte fick någon 

information eller bristfällig information om deras sjukdom och behandling, vilket kunde 

resultera i känslor av frustration, ilska, förvirring och maktlöshet. Patienterna uttryckte 

därför önskemål om adekvat information, som ansågs kunna öka deras förståelse och 

acceptans för tvångsvård (Andersson & Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2011; Lorem 

et al. 2014; Norvoll & Pedersen 2016b; Sibitz et al. 2011; Wyder et al. 2015).  

Även Arlebrink (2014) påpekar att patienter ofta har erfarenhet av att de antingen inte 

fick någon information, eller att de upplevde informationen som bristfällig. Det trots att 

det har visat sig att det finns ett samband mellan information om behandling och 

följsamheten, till exempel vad gäller användning av läkemedel. Även sättet som 
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informationen presenteras på är viktigt, eftersom det finns risk för att råd om behandling 

istället kan uppfattas som hot, vilket kan göra att patienten blir negativt inställd till 

behandlingen (ibid.). Enligt Katie Eriksson (2018) kan en patients lidande dessutom 

lindras genom att vara informerad och få svar på de egna frågorna.  

Med tanke på att rätten till information är lagstadgad (SFS 2014:821) är det 

anmärkningsvärt att det inte efterlevs i större utsträckning. En informerad patient kan ta 

större ansvar, vilket ökar chansen för en framgångsrik behandling och därmed förbättrad 

psykisk hälsa. Att sjuksköterskor som jobbar inom den psykiatriska slutenvården 

behöver bli bättre på att informera patienter på ett bra sätt framgår också av Olofsson 

och Norberg (2001), där patienter beskrev det som besvärligt att inte får veta varför de 

utsattes för tvångsåtgärder eller hur den fortsatta vårdplaneringen såg ut.  

 

Patienters erfarenheter av vårdrelationen när de vårdas mot sin vilja 

Det framkom i den aktuella studiens resultat att relationen till vårdpersonalen var av stor 

vikt för patienterna och avgörande för om vårdtiden upplevdes som en positiv eller 

negativ erfarenhet (Andreasson & Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; Laugharne et 

al. 2011; Wyder et al. 2015). Att bli sedd som en människa och inte som en diagnos, att 

kunna samtala om både vardagliga saker och sjukdomen, behandlingen och 

tvångsåtgärder samt att ha lyhörd och empatisk personal som inte utnyttjade sin 

maktposition ansågs som positivt. Erfarenheten av att inte bli lyssnad på, ett 

paternalistiskt förhållningssätt och att personalen inte stod på patienternas sida 

resulterade i en känsla av att patienterna saknade kärlek och respekt (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; Laugharne et al. 2011). 

Enligt Katie Eriksson (2018) är syftet med vårdrelationen att förmedla kärlek, bjuda in 

patienten i en gemenskap och därigenom främja patientens hälsoprocess. I relationen till 

vårdaren ska patienten ha möjlighet att berätta om sina problem och behov, vilket 

förutsätter tillit. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar på 

patienten för att kunna skapa en tillitsfull relation. I praktiken tar sig personalen dock 

inte alltid den tiden, vilket framkom i den föreliggande studiens resultat (Chambers et 

al. 2014; Laugharne et al. 2011; Wyder et al. 2015).   

Som ovan nämnts upplevde patienterna det som viktigt att bli sedd som människa. Även 

det speglas i Erikssons (2018) syn på vårdandet. Om patienten inte känner sig sedd som 

människa och har erfarenhet av att inte bli behandlad med respekt så kan vårdlidandet 
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förstärkas. Målet med sjuksköterskans omvårdnad ska dock alltid vara att lindra 

lidandet (ibid.).  

Lilja och Hellzén (2014) påpekar att den psykiatriska vården har utvecklats under de 

senaste decennierna. Tidigare var det vanligt att likställa patienten med sin diagnos, 

medan ambitionen idag är att ha ett relationsinriktat förhållningssätt och rollen som 

patientens advokat. Som den föreliggande studiens resultat visar upplever många 

patienter dock fortfarande att de ses som sin diagnos (Andreasson & Skärsäter 2012; 

Chambers et al. 2014; Lorem et al. 2015; Larsen & Terkelsen 2014). Enligt Lilja och 

Hellzén (2014) riskerar en sådan syn att leda till att även patienten själv identifierar sig 

med sin diagnos, vilket kan leda till ökad ohälsa. En sådan internalisering av negativa 

stereotyper kan resultera i själv-stigmatisering, vilket är problematiskt då det har visat 

sig att själv-stigmatisering, som är intimt förknippat med känslor av skam och 

självförakt, utgör ett hinder för återhämtning (Xu et al. 2019). Själv-stigmatiseringen 

påverkade patienternas återhämtning och deras egenmakt även på längre sikt, vilket 

kunde ses när forskarna följde upp patienterna två år senare (ibid.). Inte minst därför är 

det av stor vikt att sjuksköterskan både är medveten om sina egna attityder och hur hon 

bemöter patienten, och att sjuksköterskan strävar efter att se individen.  

 

Patienters erfarenheter av delaktighet och autonomi under tvångsvård 

Den föreliggande studien visade att patienterna beskrev det som en viktig erfarenhet att 

få vara delaktig och därmed kunna behålla en del av sin autonomi trots att de vårdades 

mot sin vilja (Andreasson & Skärsäter 2012; Chambers et al. 2014; Katsakou et al. 

2012; Lorem et al. 2014; Laugharne et al. 2011).  

Vård ska, enligt lagen (SFS 2017:30), bygga på patienters autonomi, det vill säga 

självbestämmande. För att kunna vara autonom krävs det att patienten bedöms ha både 

beslutskompetens och handlingseffektivitet, det vill säga att patienten kan omvandla 

önskningar till beslut och handlande. Under sjukdomsförvirring, drogpåverkan eller 

djupa depressioner kan det vara svårt för patienterna att veta om dessa önskningar 

verkligen är deras egna, autentiska önskningar. I samband med tvångsvård anser 

vårdgivaren därför att patienten saknar beslutskompetens, och att det då kan vara rätt att 

begränsa autonomin tillfälligt (Sandman & Kjellström 2018).   

Som det framkom i denna studies resultat kunde patienter i det akuta sjukdomsskedet 

känna en lättnad om vårdpersonal fattade avgörande beslut åt dem. Samtidigt beskrev 
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patienterna att deras autonomi stärktes när de sedan gradvis blev mer delaktiga i 

vårdförloppet och att självförtroendet ökade när de fick möjlighet att påverka sin vård 

(Andreasson & Skärsäter 2012; Laugharne et al. 2011). Som sjuksköterska är det därför 

viktigt att respektera patientens autonomi i den mån det är möjligt. Annan forskning har 

påvisat att respekt för patienters autonomi kunde reducera förekomsten av 

tvångsåtgärder eller leda till minskat obehag i de fall tvångsåtgärder ändå ansågs som 

nödvändigt, vilket ökade vårdkvalitén (Hem et al. 2018). 

Även patienters delaktighet är av stor betydelse för en god omvårdnad. Det är dock 

intressant att sjuksköterskor och patienter ofta uppfattar delaktighet på olika sätt 

(Sandman & Kjellström 2018). Sjuksköterskor ansåg att delaktighet är något som 

patienterna kan aktiveras till, och de överskattade ofta i vilken grad patienter ville vara 

aktiva. Patienter däremot beskrev delaktighet i själva verket mer som möjligheten att få 

ta ansvar samt att bli sedda (ibid.). Trots de skilda uppfattningarna står det dock klart att 

delaktighet är en viktig aspekt inom vården. Den föreliggande studiens resultat visade 

bland annat att patienter beskrev att bristen på delaktighet under vårdförloppet kunde 

påverka livet efter utskrivningen negativt (Andreasson & Skärsäter 2012; Katsakou et 

al. 2012; Sibitz et al. 2011). Det styrks av Sandman och Kjellström (2018), som betonar 

att delat beslutsfattande leder till att patienten i större grad fortsätter behandlingen som 

utformats under vårdtiden. Även Katie Eriksson (2018) beskriver delaktighet som ett av 

människans centrala behov. Därför är det viktigt att sjuksköterskor strävar efter att göra 

patienter delaktiga i den mån det är möjligt, och låta dem ta egna beslut för att stärka 

deras känsla av autonomi under vårdtiden.  

 

Erfarenheter av vårdmiljön ur tvångsvårdade patienters perspektiv 

Det framkom i studiens resultat att vårdmiljön upplevdes som positiv om den yttre 

miljön var trevlig och om regler och rutiner uppfattades som rimliga (Andreasson & 

Skärsäter 2012; Katsakou et al. 2012). Men den slutna vårdmiljön beskrevs även många 

gånger som avhumaniserande och begränsande, vilket hade en negativ effekt på 

patienternas mående (Larsen & Terkelsen 2014; Terkelsen & Larsen 2016).  

I slutenvårdsmiljöer är det viktigt att skapa en hemlik miljö som bidrar till en känsla av 

trygghet hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Avdelningens utformning 

har också betydelse, exempelvis upplever patienter långa korridorer som opersonliga 

och de efterlyser gemensamma mötesplatser för en ökad social samvaro. Det upplevdes 
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som hälsofrämjande av patienten att få ha tillgång till sina egna kläder och saker 

(ibid.). Denna studies resultat bekräftar detta, exempelvis framkom det i Nyttningnes et 

al. (2016) att patienter beskrev det som begränsande och negativt att inte få ta med 

personliga tillhörigheter på den slutna avdelningen.  

Begreppet miljö beskriver såväl den psykosociala som den fysiska delen (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010). Den psykosociala vårdmiljön är en subjektiv upplevelse 

som påverkas av patientens tidigare erfarenheter av vårdsituationer, värderingar, 

uppfattningar eller eventuella sinnesnedsättningar. Den fysiska miljön på ett sjukhus, 

som ljussättning, färger, temperatur och möblemang, beskriver patienter ofta som sterilt 

och anonymt (ibid.). Den upplevelsen speglas även i denna studies resultat, som har 

visat att patienter beskrev hur bristen på fysiska ting, inte minst i avskiljningsområdet 

som upplevdes som kalt och avhumaniserande, bidrog till patienternas upplevelse av att 

vara sjuka och onormala (Larsen & Terkelsen 2014; Terkelsen & Larsen 2016). 

Regler och rutiner som ansågs vara orimliga kunde också ha en negativ påverkan på 

patienters hälsa och tillfriskningsprocessen (Chambers et al. 2014; Larsen & Terkelsen 

2014; Terkelsen & Larsen 2016). Tidigare forskning har visat hur regler och rutiner som 

upplevdes som orimliga kunde leda till aggressivt beteende hos patienter, och ibland 

resultera i tvångsåtgärder (Bowers, Wright & Stewart 2014). Ett exempel i studien 

handlade om en patient som nekades sin deodorant tidigt på morgonen, vilket ledde till 

en våldsam incident (ibid.). Fallet illustrerar väldigt väl hur till synes triviala saker eller 

önskemål kan leda till frustration och aggression, och frågan är om inte både patienter 

och vårdpersonal skulle tjäna på mer flexibla regler för att undvika onödiga konflikter.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Som design för den aktuella studien valdes en beskrivande litteraturstudie. Designen är 

lämplig i studier som fokuserar på att beskriva och analysera mänskliga erfarenheter av 

olika fenomen (Polit & Beck 2017). Eftersom den aktuella studien handlar om 

patienters erfarenheter av tvångsvård kan designen ses som en styrka.  

Sökningar av artiklar till studien gjordes i tre olika databaser (MedLine via PubMed, 

Cinahl och PsycINFO) med relevans för ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2017) för att 

få ett så stort urval som möjligt. Att genomföra en bred sökning är en styrka med 

studien. För att få fram lämpliga sökord på engelska tog författarna hjälp av Svensk 

Mesh (Medical subject headings) ordlista. En styrka med att använda sig av Svensk 
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Mesh är att sökorden kan antas vara korrekt översatta. I samtliga databaser söktes 

artiklar med hjälp av så kallade Mesh-termer eller subject headings för att få ett både 

omfattande och samtidigt ämnesbundet resultat. Det kan tolkas som en svaghet att inte 

ha sökt på termen erfarenhet eftersom det specifikt ingår i syftet, men en provsökning 

som inkluderade ordet erfarenhet visade att många relevanta artiklar då föll bort. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det viktigt att ha goda kunskaper om databassökningar för att 

få fram relevanta resultat. Med tanke på det kan det ses som en svaghet att författarna, 

trots att de tog hjälp av en bibliotekarie, känner att de har ofullständiga kunskaper 

gällande databassökningar.  

Begränsningar som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, handla om 

vuxna patienter, vara peer-reviewed eller uppbyggda enligt IMRAD-strukturen, inte 

vara äldre än tio år och vara fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle. Anledningen till att 

artiklarna inte skulle vara äldre än tio år var att litteraturstudien skulle bygga på den 

senaste forskningen. Författarna ansåg att de trots tidsbegränsningen fick ett lämpligt 

antal relevanta artiklar, samtidigt som det inte kan uteslutas att det finns äldre artiklar 

med relevans för studiens syfte som missades på grund av begränsningen.  

En svaghet var det faktum att samtliga artiklar är skrivna på engelska, eftersom detta 

inte är författarnas modersmål kan det innebära feltolkningar i översättningen. För att 

minimera risken för detta använde sig författarna av en svensk-engelsk ordlista. 

Ytterligare en svaghet är att det bara gick att använda artiklar som var fritt tillgängliga, 

då relevanta artiklar på så sätt kan ha fallit bort.  

Artiklar med kvantitativ ansats valdes bort i urvalsprocessen eftersom artiklar med 

kvalitativ ansats anses mer lämpligt att besvara studiens syfte, att beskriva erfarenheten 

av ett fenomen (Polit & Beck 2017). Detta resulterade i att 13 kvalitativa artiklar valdes 

ut till litteraturstudien. Tre artiklar inkluderar både patienters och andras (personal och 

anhöriga) erfarenheter av tvångsåtgärder, men eftersom det tydligt framgick vilken 

grupps erfarenheter det handlade om togs artiklarna med i resultatet.  

Vad gäller urvalsprocessen redovisade författarna inte i detalj varför vissa artiklar föll 

bort efter att ha läst rubriken och sammanfattningen, vilket kan ses som en 

metodologisk svaghet eftersom en mer detaljerad redovisning hade ökat resultatets 

tillförlitlighet. Författarna använde sig av Högskolan i Gävles mallar för 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning (se bilaga 1 och 2), vilket kan ses som en 

styrka. Som Polit och Beck (2017) påpekar finns det visserligen svårigheter med den 
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typen av formulär, exempelvis väger vissa frågor, som metodologiska, tyngre än andra 

för att bedöma en studies kvalitet, tillförlitlighet och evidens. Sammanlagt anses det 

dock kunna ge en indikation om en studies styrka (ibid.).   

Artiklarna redovisas i två översiktstabeller (se bilaga 3 och 4). I litteraturanalyser är det 

önskvärt att kategorisera data på ett tydligt och strukturerat sätt (Polit & Beck 2017). 

Författarna läste artiklarna först var för sig och tog fram förslag på kategorier, som 

sedan jämfördes och diskuterades till de var överens om kategorier. Det är en styrka 

med studien, då det ökar resultatets trovärdighet. Författarna har använt sig av olika 

huvudkategorier för att redovisa sitt resultat, men en svårighet var att det inte alltid går 

att särskilja olika kategorier på ett tydligt vis eftersom de delvis överlappar varandra. 

Författarna tog hänsyn till de etiska riktlinjerna samt strävade efter att bearbeta 

artiklarna så förutsättningslöst och opartiskt som möjligt för att förhindra missvisande 

tolkning av artiklarnas innehåll.  

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige vårdas cirka en av fem patienter mot sin 

vilja och det genomförs tusentals tvångsåtgärder varje år (Socialstyrelsen 2019). Det 

kan innebära både ett stort lidande för patienten och etiska dilemman för 

sjuksköterskan. Den föreliggande studien vill bidra till en större förståelse för patientens 

erfarenheter av tvångsvård, vilket kan öka sjuksköterskans kunskaper och möjligheter 

att använda andra alternativ än tvång. Det resulterar i en bättre omvårdnad och minskat 

vårdrelaterat lidande hos patienten.  

Som den föreliggande studiens resultat har visat upplever patienter inte sällan en 

diskrepans mellan deras erfarenheter av tvångsvård och vårdpersonalens syn och 

agerande. Det är problematiskt eftersom det både kan leda till missförstånd och 

användande av tvångsåtgärder. För att belysa problematiken mer och undersöka om den 

upplevda diskrepansen finns kvar än idag, trots att den psykiatriska vården har gått 

igenom förändringar under de senaste decennierna, behövs det mer forskning om både 

patienters erfarenheter av tvångsvård och sjuksköterskans attityder till tvångsvård. Det 

skulle även behövas mer långsiktiga, uppföljande studier för att undersöka om och i så 

fall hur tvångsvården påverkar patienterna senare i livet.  
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4.5 Slutsats 

De erfarenheter som patienter har av tvångsvård beskrevs som både bra och dåliga. 

Tvångsåtgärder kunde ses som en nödvändig broms när patienter själva inte hade 

kontroll över situationen och var därför ett slags trygghet i det akuta sjukdomsskedet. 

Medan tvångsåtgärder när situationen lagt sig kunde beskrivas som en traumatisk 

upplevelse för många patienter. För att förhindra detta är det viktigt att sjuksköterskan 

förstår vikten av att patienten känner sig sedd som en människa och inte en diagnos. För 

att få känna sig delaktig i vården krävs det att patienten får korrekt information och blir 

inbjuden till en vårdgemenskap med hjälp av fungerande kommunikation. Patienter med 

psykisk ohälsa kan uppleva både sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande och 

genom djupare kunskap om patienters erfarenhet av tvångsvård kan sjuksköterskan ge 

en bättre omvårdnad och på så sätt minimera vårdlidandet.  
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fram innan intervjuerna 

genomfördes.  

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Fenomenologisk 

inspirerad 

tematisk 

innehållsanalys 

enligt Malterud. 
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Norvoll, R. & 

Pedersen, R. 

(2016b), Norge 

 

 

Patients moral 

views on 

coercion in 

mental 

healthcare 

Deskriptiv 

design, kvalitativ 

ansats 

24 deltagare (10 

kvinnor och 14 män) 

mellan 22 och 60 år. 

Alla har olika typer av 

psykisk ohälsa, t ex 

schizofreni och 

ångest, och har 

erfarenhet av 

tvångsvård.  

 

Gruppintervjuer/enskilda 

intervjuer med fyra 

huvudfrågor. 

 

Transkription och 

kodning. 

Tematisk 

innehållsanalys 

enligt Malterud. 

 

Nyttingnes, O., 

Ruud, T. & 

Rugkåsa, J. 

(2016), Norge 

`It’s 

unbelievably 

humiliating´ - 

Patients’ 

expressions of 

negative 

effects of 

coercion in 

mental health 

care 

Deskriptiv 

design,  

kvalitativ ansats 

17 seminarier med 

totalt 100 deltagare, 

varav cirka 35 

patienter och fd 

patienter med 

erfarenhet av 

tvångsvård. Till 

analysen togs bara 

patienters svar. 

En forskare gjorde 

anteckningar under varje 

seminarium.  

Transkription och 

kodning. Tematisk 

innehållsanalys 

(Fält-

)Anteckningarna 

renskrevs och 

skickades till 

deltagarna för 

godkännande.  

Sedan gjordes en 

tematisk analys av 

transkriptionen. 
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Sibitz, I., 

Scheutz, A., 

Lakeman, R., 

Schrank, B., 

Schaffer M. & 

Amering, M. 

(2011), 

Österrike 

Impact of 

coercive 

measures on 

life stories: 

qualitative 

study 

Deskriptiv 

design  

Kvalitativ ansats 

15 patienter (sju 

kvinnor, åtta män) 

med erfarenhet av 

tvångsvård  

Individuella, semi-

strukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Intervjuerna tog mellan 

30 min och 2 timmar. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk 

innehållsanalys.  

Terkelsen, T.B 

& Larsen, I.B. 

(2016), Norge 

 

 

 

 

Fear, danger 

and 

aggression in 

a Norwegian 

locked 

psychiatric 

ward: 

Dialogue and 

ethics of care 

as 

contributions 

to combating 

difficult 

situations 

Deskriptiv 

design 

Kvalitativ ansats 

 

Totalt 12 patienter (9 

män, 3 kvinnor) 

mellan 17 och 53 år. 

Pat har olika 

diagnoser, som t ex 

schizofreni och 

bipolaritet, och har 

erfarenhet av 

tvångsvård.  

22 vårdgivare (14 

män och 8 kvinnor) 

mellan 25 och 60 år 

deltog. 

 

Avdelningen besöktes 

48 gånger under en 4-

månadersperiod. I snitt 3 

gg/vecka, 2-7 tim. 

Dessutom enskilda 

samtal med både 

patienter och personal.  

Skriftligt material 

bearbetades och 

sorterades till tre 

teman. 
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Wyder. M., 

Bland, R., 

Blythe, A., 

Matarasso, B. 

& Crompton, 

D. (2015), 

Australien 

Therapeutic 

relationships 

and 

involuntary 

treatment 

orders: 

Service 

users 

interactions 

with health-

care 

professionals 

on the ward 

Deskriptiv 

design  

Kvalitativ ansats 

25 deltagare (14 män 

och 11 kvinnor) i 

åldrarna 24-65. Olika 

inläggnings orsaker 

men samtliga 

vårdades under 

psykiatrisk 

tvångsvård. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna tog 

mellan 20 minuter och 

två timmar.  

Bearbetning av 

data i flera steg. 

Rekonstruktion, 

transkription och 

summerat i teman, 

därefter kodning 

av resultatet 

till 

underkategorier 

och nyckelord. 
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Bilaga 4: Resultatöversikt över valda artiklar (tabell 3) 
 

 

Artikelns författare Syftet med studien Resultat 

Andreasson, E. & 

Skärsäter, I.  

Att beskriva patienters uppfattningar och 

upplevelser av tvångsvård till följd av akut 

insjuknande i psykos. 

Två huvudkategorier (samt ett antal underkategorier) framkom i 

studien: Att få det stöd som behövs samt att uppleva vården som 

respektfull. 

Chambers, M., 

Gallagher, A., 

Borschmann, R., 

Gillard, S., Turner, 

K. & Kantaris, X.  

 

 

Att undersöka patienters upplevelse av 

tvångsvård  

Fem huvudkategorier (samt ett antal underkategorier):  

Att känna sig sedd och hörd, att vara delaktig i vården, att få 

information om planerad vård, att få mer tillgång till samtalsterapi samt 

fysisk miljö/dagliga aktiviteter 

Katsakou, C., Rose, 

D., Amos, T., 

Bowers, L., 

McCabe, R., Oliver, 

D., Wykes, T. & 

Priebe, S.  

Att undersöka vad patienter i efterhand anser 

om att ha tvångsvårdats: var det rätt eller fel? 

Patienter kan indelas i tre grupper: de som anser att tvångsvården var 

rätt, de som anser att det var fel och de som är ambivalenta 

Larsen, I.B. & 

Terkelsen, T.B  

Att undersöka hur patienter och personal på 

en psykiatrisk slutenvårdsavdelning upplever 

tvångsåtgärder 

Fyra huvudteman framkom: bestraffning (tillrättavisning) och regler, 

tvång som nödvändig åtgärd, betydelsen av den fysiska miljön och att 

bli behandlad som en människa 
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Laugharne, R., 

Pribe, S., McCabe, 

R., Garland, G. & 

Clifford, D.  

Att beskriva psykospatienters upplevelse av " 

trust, choice 

and power" i psykiatrin. 

Resultatet presenteras i underkategorier där faktorer som bidrar till 

positiva respektive negativa upplevelser visas. 

Lorem, G.F., 

Frafjord, J.S., 

Steffensen, M. & 

Wang, C.EA.  

 

 

 

 

Att belysa patientens upplevelse av 

behandling med antipsykotiska läkemedel och 

i vilken grad de känner 

sig delaktiga i behandlingen. 

 

LM sågs överlag som hjälpsamt för tillfrisknandet men 

det medförde negativa erfarenheter som tvång och 

biverkningar. Deltagarnas erfarenheter presenteras i en 

översiktstabell där det även ges förslag till förbättring. 

Lorem, G.F, Hem, 

M.H. & Molewijk,B.  

 

 

 

 

Att belysa patientens upplevelse av tvång, vad 

ses som bra/dåligt utförda tvångsåtgärder och 

vad gör dem till det? Detta för att i framtiden 

kunna ha ett bättre 

förhållningssätt och på så vis bespara 

patienter från negativa 

upplevelser i allra högsta mån. 

 

Resultatet blev aldrig neutralt utan drog antingen åt det 

positiva eller negativa hållet. Positivt var medmänskligt bemötande 

och när vårdgivaren ingav en trygghet medan negativa erfarenheter 

ofta 

berodde på brist på information. Då blev tvångsåtgärderna svårare att 

acceptera. 



   

 

 

9 

 

 

Norvoll, R. & 

Pedersen, R.  

Att få en djupare insikt i begreppet tvångsvård 

genom att utforska tvångsvård ur 

tvångsvårdade patienters perspektiv 

Fyra huvudkategorier: tvångsvård som ett brett fenomen, tvångsvård 

som frihetsberövande, tvångsvård som maktförhållanden och 

tvångsvård som sociala och existentiella livshändelser 

Norvoll, R. & 

Pedersen, R.  

 

Att beskriva patienters syn på tvång 

 

Presenteras i 7 teman där både etik och lagstiftning berörs. 

Nyttingnes, O., 

Ruud, T. & Rugkåsa, 

J.  

Att öka förståelsen för/kunskapen om 

tvångsåtgärders effekter 

Resultatet presenteras i fem olika kategorier, som ”psykiatri som 

krig/missbruk”, personal som ignorerar patienter, tvångsmedicinering 

och mindre dramatiska tvångsåtgärder. 

Sibitz, I., Scheutz, 

A., Lakeman, R., 

Schrank, B., 

Schaffer M. & 

Amering, M.  

Att etablera en typologi av perspektiv på 

tvångsvård och hur de integreras i 

livshistorier 

Tre olika perspektiv på tvångsvård: en nödvändig nödbroms, en onödig 

överreaktion, en praxis som behöver förbättras. 

Tre typer av hur erfarenheten integreras i livshistorien: En episod som 

är slut och som inte ska upprepas, en livsförändrande erfarenhet och 

motivation att engagera sig politiskt. 

Terkelsen, T.B & 

Larsen, I.B.  

 

 

 

Tvångsåtgärder startar ofta med en aggressiv 

eller skrämmande 

situation, denna studie undersöker huruvida 

patienter och vårdgivare 

uppfattar dessa situationer olika i ett försök 

till att med ökad 

kunskap kunna minska antalet tillfällen när 

tvång blir valet. 

Olika triggers för att öka risken för att använda 

tvångsåtgärder uppmärksammas genom att ligga som en känsla i luften 

eller omgivningen. Ofta beroende på vårdarens förväntan på en viss typ 

av patient. Tex beroende på dess diagnos. 
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Wyder. M., Bland, 

R., Blythe, A., 

Matarasso, B. & 

Crompton, D.  

Att beskriva patientens upplevelse av hur 

vårdrelationen till 

sin vårdgivare påverkas av tvångsvård. 

Oavsett om patienten uppgav en positiv eller negativ vårdtid så 

framkommer det i resultatet att vårdgivarens attityd och bemötande 

hade en väldigt stor inverkan. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


