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Sammanfattning  

I bakgrunden i arbetet framkommer det att tvångsvårdens utformning och regelverk har 

utvecklats i stora drag i historien. Att tvångsvårdas kan ses som integritetskränkande, förlust av 

kontroll och autonomi. Det kan även ses som en hjälp att få kontroll över sitt liv. Syftet med 

studien är att beskriva patienters erfarenheter av tvångsvård. Metoden som använts är en 

integrativ litteraturstudie. I resultatet framkommer fyra teman, ”Tvångsvård, ett nödvändigt ont”, 

” Tvångsåtgärder som övergrepp”, ”Önskan att bli bemött som en person” och ”Hårt regelstyrt 

förhållningssätt”. De olika teman som presenteras är erfarenheter som är dominanta inom studien. 

Slutsatsen av arbetet är att den psykiatriska tvångsvården generellt uppfattas som negativ och 

vidare forskning och utveckling inom flera områden behövs. 

Nyckelord i arbetet: Autonomi, bemötande, delaktighet, information, tvångsvård och 

tvångsåtgärder. 

Abstract 

One of the subjects which are discussed in the background of this essay is that configurations and 

laws regarding coercive care has developed largely in the course of history. To be under coercive 

care can be perceived as offensive to the integrity of patients and can also make patients loose 

both the sense of control and their autonomy. Coercive care can also help patients to take control 

of their lives. The purpose of this study is to describe patients experiences with coercive care. 

The method used in this study was inspired by an intergrative litteraturestudy. Four different 

themes are highlighted in the result, coercive care, a necessary evil, coercive care can be 

perceived as assaults, desire to be treated as a person and finally, strict regulations. The 

conclusion of the study is that the coercive care generally is perceived as negative and further 

research within several areas are required. 

Key words in this essey: Autonomy, personal treatment, participation, information, coercive care 

and coercive measure. 
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1. Inledning 

Att vårda psykiskt sjuka personer mot sin vilja, under tvång, är en praxis som historiskt sätt 

använts. Lagarna som hanterar den psykiatriska vårdens utformning och hur den skall utföras har 

förändrats genom historien. Under 1200-talet beskrevs i Uppsalalagstifning hur personerna i den 

drabbades närhet skulle agera när någon blivit psykisk sjuk eller ”förlorat vettet”, som psykiskts 

sjuka beskrevs då (Tännsjö, 2002).  

Idag vårdas de flesta patienter i Sverige inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av 

paragraferna inom lagen säger att patienten har rätt till självbestämmande, att vården ska vara 

frivillig och att patienternas integritet ska skyddas (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

2017:30). Vid alla patientfall räcker inte HSL till, då tillämpas istället Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT], SFS 1991:1128). Vid LPT behöver 

personalen inte ta hänsyn till att patienten vägrar vården (Regeringen, 2000). Varje år vårdas ca 

13 000 människor under tvång, både barn och vuxna med psykiska problem. År 2013 skedde ca 

9000 medicinska åtgärder med tvång, mot patienters vilja. (Socialstyrelsen, 2018)   

2. Bakgrund 

2.1 Tvångsvårdens historia   

Lagar som styr behandlingen av psykisk sjuka har förändrats med tiden. På 1300- och 1400-talet 

byggdes mentalsjukhus där tanken var att förvara psykiskt sjuka patienter på obestämd tid. 

Patienter med psykisk sjukdom vårdades inte, utan behandlades som kriminella. Patienterna 

utsattes för vad som kan liknas vid förvaring, ofta i sämre förhållanden än i fängelse. Patienterna 

utsattes för nedsövning, avskiljning och experimentella behandlingar med opiater utan att det 

fanns någon evidens för att behandlingen skulle fungera (Saya et al., 2019). 

Psykiatrin utvecklades globalt under 1960-talet och framåt, vilket resulterade i att mängden 

patienter som vårdades minskades drastiskt. Humaniseringen skedde till följd av förändring i de 

lagar som fastställde frivillig- och tvångsvård. Lagarna kom till för att förhindra det lidande som 

tidigare varit dolt men som nu har synliggjorts. De negativa effekterna av att ”långtidsvårda” 

patienterna inom stängda institutioner framkom. De symptom som patienterna uppvisade var 

regression, apatiskt beteende och förslutning inom sig själv. Patienterna som upplevde sådana 

förhållanden började få en förvrängd självbild och upplevde ett stigma av att vara psykiskt sjuk 

(Saya et al., 2019).  

Flertalet västerländska länders lagar gällande psykisk sjukdom och tvångsvård utgår ifrån två 

principer: A) att regeringen har ett ansvar över sina medborgare genom att värna deras hälsa och 

att de ska agera för att bevara samhällets välmående. B) ett ramverk för hur mycket landstinget 

ska och kan använda sluten tvångsvård, även om det inskränker på individens frihet. Med 

införandet av nya lagar och reformeringen av psykiatrin skedde det en förändring, från förvaring 

av individer till vård av patienter. Det juridiska systemet och dess makt var inte längre det som 

hade kontroll över patienterna utan blev istället en garanti för patienters rättighet. Patienter ska 

bedömas av en läkare/psykiatriker för att sedan få ett andra utlåtande av en annan läkare över 

beslutet. Patienterna ska även få möjlighet vara med och utforma en individuell vårdplan 

tillsammans med vårdpersonal (Saya et al., 2019). 
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2.2 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 

 

LPT (SFS 1991:1128) utgår ifrån om vården ska ges i antigen slutenvård eller i öppenvård. Det 

finns kriterier som ska uppfyllas för att patienterna ska kunna bli behandlade med psykiatrisk 

tvångsvård. Det första kriteriet är att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, som innebär 

är att tillståndet medför en förändrad verklighetsuppfattning och/eller en hög suicidrisk. Även 

somatiska sjukdomar kan medföra en förändrad verklighetsuppfattning, sjukdomar som 

demenssjukdomar eller olika typer av hjärnskador. Således kan tillstånd som egentligen inte 

klassas som en allvarlig psykisk störning leda till att patienter får symtom som kan beskrivas som 

allvarlig psykisk störning. Missbruk är exempelvis inte en allvarlig psykisk störning men 

missbruk kan leda till en drogutlöst psykos. Även i tillstånd utan psykotiska beteenden som hos 

missbrukare under påverkan kan lagen tillämpas. Den psykiska störningen bedöms utifrån art och 

grad. En sjukdom som schizofreni anses alltid vara en allvarlig psykisk störning relaterat till sin 

art, dock behöver den inte alltid vara allvarlig i ett lindrigt skede för patienter. En depression 

behöver inte anses vara en allvarlig psykisk störning relaterat till arten men graden av 

depressionens djup kan göra att den klassas som en allvarlig psykisk störning (Regeringen, 2000). 

Det andra kriteriet är att patienten har ett vårdbehov som kräver dygnet runt vård. I sådana 

situationer görs en bedömning på risker för patienternas liv om de inte skulle få dygnet runt vård. 

Vården ska inte heller kunna tillgodoses på något annat sätt. Patientens privatliv och hemsituation 

ska även ses över. Ifall patienten kan få tillräckligt bra vård av närstående eller av socialtjänst får 

inte tvångsvård bestämmas. Det tredje kriteriet är att patienten motsätter sig frivillig vård. Detta 

sker bland annat då patienten på grund av sin psykiska sjukdom saknar sjukdomsinsikt och inte 

kan fatta rationella beslut om sin hälsa. Det fjärde kriteriet är om patienten kan utgöra fara för sitt 

eget eller någon annans liv (Regeringen, 2000).  

Vid intagning av en patient som bedöms vara aktuell för att tvångsvårdas måste läkaren som 

beslutar om LPT skriva ett beslut om intagning. Ett beslut om intagning ska utföras inom 24 

timmar från intagningen. Är patienten i behov av LPT efter fyra veckor från intagningen ska 

chefsöverläkaren ansöka om ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens godkännande av 

fortsatt vård inom LPT är ett krav för att få fortsätta vårda patienten. Därefter får patienten 

fortsatt vårdas upp till 4 månader innan förvaltningsrätten fattar nya beslut. Efter det gäller LPT i 

6 månader i taget, patienten behöver inte vårdas hela den perioden. Om patientens tillstånd blir 

bättre kan den psykiatriska tvångsvården avskrivas tidigare (Regeringen, 2000).  

2.3 Tvångsåtgärder 

 

När en patient vårdas under LPT finns det ett flertal tvångsåtgärder läkaren kan besluta att 

personalen ska utföra. Tvångsåtgärderna kan användas om en patient bli farlig för sig själv eller 

personalen, om patienten stör och hindrar sina medpatienter från att få sin behandling. De 

åtgärder som ordineras ska till så stor mån som möjligt vara i lag med patientens önskan (LPT, 

SFS 1991:1128).  

För att tvångsåtgärder ska få användas måste de vara rimliga mot syftet att utföra åtgärden. Det 

ska noga övervägas vilken nytta en tvångsåtgärd har för patientens hälsa gentemot det ingreppet 

mot patientens integritet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 2015). 
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2.3.1 Exempel på tvångsåtgärder. 

• Tvångsinjektioner: om patienten inte vill ta emot sina läkemedel kan personalen 

administrera läkemedlet via injektion mot patientens vilja (LPT, SFS 1991:1128).  

• Fastspänning: en patient får kortvarigt spännas fast i bältessäng ifall denne är i akut fara 

för sig själv eller någon annan. Patienten ska bedömas efter var fjärde timme av läkare. 

Detta görs för att patienten inte ska behöva ligga fastspänd längre än absolut nödvändigt. 

Det ska alltid finnas personal hos patienten som undersöker den fysiska och psykiska 

statusen. Fastspänning ska aldrig användas i bestraffningssyfte eller för att det är 

personalbrist. Så fort andra åtgärder är lämpliga ska de tas till (LPT, SFS 1991:1128).  

• Isolering: får användas om patienten har ett aggressivt eller störande beteende som 

påverkar medpatienternas vård negativt. En patient får högst hållas i åtta timmar, därefter 

ska chefsöverläkaren göra en ny bedömning (LPT, SFS 1991:1128).  

• Förbud att inneha viss privat egendom: patienten får inte inneha föremål som kan skada 

sig själv eller någon annan. Patienten får inte heller inneha narkotika eller andra 

berusningsmedel. Personalen har rätt att söka igenom patientens ägodelar och göra 

kroppsvisitation för att säkerställa att inga av dessa föremål finns i patientens ägodelar 

(LPT, SFS 1991:1128).  

 2.4 Omvårdnad inom psykiatri 

Sjuksköterskans roll inom psykiatrin är bred och inkluderar att stötta patienterna emotionellt, 

möta patienters psykiska och fysiska behov samt administrera läkemedel (Fourie, McDonald, 

Connor & Bartlett, 2005). Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin behöver vara flexibla, ha 

en förmåga att arbeta självständigt, uppvisa ett kontrollerat beteende samt behandla patienter med 

värdighet och utifrån ett bra bemötande. Som sjuksköterska inom psykiatrin är det viktigt att 

kunna arbeta tillsammans med andra sjuksköterskor och personal från andra yrkesgrupper 

(Loukidou, Ioannidi & Kalokerinou-Anagnostopoul, 2010). Sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrin kan möta patienter med bristande sjukdomsinsikt som vägrar medicinering. Våld och 

oförutsägbart beteende är något som sjuksköterskor inom psykiatrin kontinuerligt upplever 

(Jouberta & Bhagwanb, 2018). Att vårda patienter inom psykiatrin är krävande och därför 

behöver personalen konstant utbildning för att klara av våldsamma, medicinvägrande och 

utåtagerande patienter (Jouberta & Bhagwanb, 2018; Loukidou, Ioannidi & Kalokerinou-

Anagnostopoul, 2010).  

2.5 Sjuksköterskans etiska koder 

Den vård som sjuksköterskor ska bedriva bygger på respekt för mänskliga rättigheter. Det 

innebär respekt för patienters egna val, rätten till liv och att bli mött med respekt och värdighet. 

Sjuksköterskan ska tillhandahålla vård till människor som har det behovet och kontinuerligt 

utbilda sig för att behålla sin yrkeskompetens. Det ligger på sjuksköterskans ansvar att konstant 

utarbeta och implementera nya riktlinjer inom ledning, omvårdnad, utbildning och forskning. 

Sjuksköterskan ska arbeta för ett gott och respektfullt samarbete mellan kollegor (SWENURSE, 

2017). 

 2.6 Etiska problem inom psykiatrisk tvångsvård  

Ett huvudargument för att motivera användandet av tvångsvård är att det ligger i patientens bästa 

intresse och välmående. Om patienten inte tvångsvårdas kan hen komma till skada och försämras 
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i sitt sjukdomstillstånd. Etiska konflikter kan uppstå i relation till vem som bestämmer, vad 

patientens bästa är och om tvångsvård är det mest effektiva verktyg att använda för att främja 

patientens välmående och hälsa. Om beslutet fastställs att en patient ska vårdas under tvång är det 

viktigt att vårdpersonalen anser att det kommer att gynna patientens hälsa. Det kan annars skada 

patienten och leda till en försämring i patientens sjukdomstillstånd (Hem, Gjerberg, Husum & 

Pedersen, 2018). Ett etiskt dilemma som sjuksköterska kan behöva handskas med är gränsen 

mellan att utföra vård i samspel med patienterna och att utöva kontroll över patienterna. Utövar 

sjuksköterskan kontroll skapas det en strukturerad och säker miljö där patientens välmående får 

möjlighet att förbättras. Dock kan denna kontroll leda till att patienterna känner sig orättvist 

behandlad, att patienterna bestraffas och att autonomin inskränks. Uppfattning av att 

tvångsvårdas till stor del bestäms utifrån personalens inställning och attityder. Arbetar 

vårdpersonalen med en etisk medvetenhet och utför vården med respekt och välvilja kan 

patienten acceptera vården i en större utsträckning. Har patienten förståelse för tvångsvården som 

utförs ökar acceptansen för vården (Hem, Gjerberg, Husum & Pedersen, 2018). 

2.7. Problemformulering 

Historiskt sett har vård av människor med psykisk sjukdom varit problematiskt. Psykiskt sjuka 

har behandlats utan värdighet och humant tänkande. Genom LPT har vårdpersonalen rätt att 

förbise patienternas autonomi och integritet till en viss del. I sjuksköterskans egentliga 

arbetsbeskrivning förmedlas det att sjuksköterskan har som ansvar att främja patientens 

autonomi. Sjuksköterskan kan uppfatta det som en etisk konflikt då lagen delger att patientens 

autonomi i vissa fall kan vara begränsad. För att få en ökad förståelse är det viktigt att känna till 

både positiva och negativa erfarenheter hos patienterna. För att kunna följa lagen och göra 

patienterna så delaktiga som möjligt i sin vård behövs mer kunskap och förståelse hos 

vårdpersonalen om patienternas arbete. Personalen behöver känna till patienternas erfarenheter av 

att vårdas under tvång.  

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård. 

4. Metod 

4.1 Integrativ litteraturstudie 

En integrativ litteraturstudie är en metod som används för att sammanfatta tidigare forskning. 

Metoden ger författarna möjligheten att inkludera artiklar med olika design, både kvantitativa och 

kvalitativa. En integrativ litteraturstudie utformas utifrån fem steg. Det första steget är att 

formulera ett syfte, finna sökord och etablera inklusionskriterier och exklusionskriterier. Det 

andra steget är att utföra en grundlig litteratursökning. I tredje steget ska en noggrann 

genomläsning av utvalda artiklar som uppkommit i sökningen. I det fjärde steget utförs en 

kvalitetsgranskning och artiklarnas relevans bestäms. I det femte steget, som är uppdelat i tre 

delar, så analyseras primärstudierna. I den första delen så skapas data från primärstudierna, som 

sedan i del två sammanställs och sedan jämförs olikheter och likheter med varandra. I del tre 

bekräftas nya slutsatser där artiklarna inkluderas (Whittemore & Knafl, 2005). 
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4.2 Datainsamling och urval 

Först fastställdes kriterierna för artiklarna som skulle inkluderades i studien. Inklusionskriteriet 

för artiklarna var patienters erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård. De exklusionskriterierna som 

använts är, inga litteraturstudier och artiklar som enbart belyser andra personer än patienternas 

erfarenheter. Avgränsningarna som använts är Peer review, artiklarna ska vara skrivna på 

engelska och artiklarna ska inte vara äldre än 10 år gamla. Detta för att garanterna artiklarnas 

vetenskapliga relevans. De bärande begreppen i syftet är de orden som användes som sökord. För 

att finna korrekta översättningar på sökorden användes svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/). 

Sökorden som använts är: involuntary treatments, compulsory care, involuntary psychiatric care, 

coercion, experience, perception och patient (bilaga 1).  

Sökningarna utfördes i två databaser som ansågs relevanta. Först utfördes en sökning i CINAHL 

och sedan i PsycInfo. CINAHL som är en omfattande databas inom vårdvetenskap och PsycInfo 

som är en databas inom ämnet psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Målet med 

sökningen var att finna ca 10 relevanta artiklar. Totalt inkluderades 4 artiklar från CINAHL och 6 

från PsycInfo i studien. 

4.3 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som bedömdes som relevanta att inkludera i arbete genomgick en kvalitetsgranskning. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) metodbok och SBU´s granskningsmallar. Kvalitetskriterierna som finns är hög, medelhög 

och låg (SBU, 2017). Artiklar som bedömts som hög eller medelhög kvalitet är de som 

inkluderats i resultatet (Rosen, 2017). Författarna valde att granska artiklarna som är med i 

studien utifrån SBU´s granskningsmallar och graderade dem utifrån en tregradig skala med 

kriterierna: låg 0-49% , medelhög 50-74% och hög 75–100%. Svarsalternativen i 

granskningsmallen var ja, nej och oklart. Varje ja innebar 1 poäng och nej/oklart gav 0 poäng. 

Artikelns kvalitet avgörs utifrån hur många procent av den totala poängen som studien fick. 

4.4 Etik 

De artiklar som är inkluderade i arbetet baseras på studier som är etiskt godkända. För att en 

studie ska anses vara etiskt godkänd ska den genomgått etisk prövning och eller godkänts av en 

forskningsetisk kommitté. Forskarna ska även visa på ett etiskt resonemang angående deltagarna 

och forskning. Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna behöver vara tydligt formulerade 

och deltagarna i de ingående studierna skall ha fått information, samt lämna sitt samtycke (SBU, 

2017). Arbeten på grundläggande nivå behöver inte genomgå någon etisk prövning (Kristensson, 

2014). Samtliga artiklar som återfinns i arbetets resultat har genomgått en etisk prövning. Det går 

att finna ett etiskt resonemang i dem. 

4.5 Dataanalys 

I analysdelen ska författarna finna data ur de utvalda artiklarna för att identifiera mönster, 

variationer, teman, olikheter och likheter. Liknande data sammansätts och kategoriseras 

tillsammans (Whittemore & Knafl, 2005). Båda författarna läste enskilt igenom de artiklar som 

valts ut för att inkluderas i studien. Båda författarna satt sedan tillsammans och utförde en 

granskning, översättning och sammanställning av artiklarnas resultat. Analysdelen i den 

integrativa litteraturstudien är uppdelad i tre olika delar. I den första delen ska artiklarna granskas 

och data från de olika primärkällorna ska lyftas ut (Whittemore & Knafl 2005). Författarna lyfte 

ut relevant data från de utvalda artiklarnas resultat. Under processen fanns en noggrannhet med 

https://mesh.kib.ki.se/
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källhänvisning för att inte blanda ihop resultaten från de olika artiklarna. Sedan sammanställdes 

data från primärkällorna och strukturerades upp. I steg två ska den data som som lyftes ut från de 

enskilda artiklarna sammanställas till en text som innehåller data från flera primärkällor. Detta 

ska struktureras runt olika teman eller undergrupper, för att jämföra likheter och skillnader 

(Whittemore & Knafl 2005). Författarna sökte efter likheter och olikheter mellan data från de 

olika studierna. Därefter kategoriserades och strukturerade författarna den data som liknade 

varandra under olika teman. I del tre så bekräftas nya slutsatser (Whittemore & Knafl 2005). I 

studien har författarna sammanställt de nya slutsatserna som ett resultat, som redovisas under fyra 

teman. 

5. Resultat 

I studien framkom fyra teman som presenteras i följande tabell 

Tematabell  

Artiklar som ingår Tvångsvård, ett 

nödvändigt ont. 

Tvångsåtgärder som 

övergrepp 

Önskan om att bli 

bemött som en person  

Hårt och regelstyrt 

förhållningssätt 

Andreasson, E., & 
Skärsäter, I. (2012) 

x  x x 

Bergk, J., Einsiedler, B., 

Flammer, B., & Steinert, 

T. (2011) 

 x   

 Guzman, J., Aguilera-

Serrano, C., Antonio 

Garcıa, J., 1 Edgar Garcıa, 
S., Torres-Campos, D., 

Marıa Villagran, J., 

Moreno-Kustner, B., & 

Mayoral-Cleries, F. (2019) 

 x   

Larsen, I., & Terkelsen, T. 

(2013) 

x x  x 

Mcguinness, D., Dowling, 
M., & Trimble T. (2012) 

x x x x 

Nyttingnes, O., Ruud, T., 

& Rugkåsa, J. (2016) 

 x  x 

Sibitz, I., Scheutz, A., 
Lakeman, R., Schrank, B., 

Schaffer, M. & Amering, 

M. (2011). 

x x   

Soininen, P., Välimäki, 

M., Noda, T., Puukka, P., 

Korkeila, J., Joffe, G & 
Putkonen, H. (2012). 

x x  x 

Strauss, J., Zervakis, J., 

Stechuchak, K., Olsen, M., 

Swanson, J., Swartz, M., 
Weinberger, M., Marx, C., 

Calhoun, P., Bradford, D., 

Butterfield, M., & 
Oddone, E. (2012) 

x    

 O’Donoghue, B., Lyne, J., 

Hill, M., Larkin, C., 
Larkin, F., & O’Callagha, 

E. (2009).  

x    

5.1 Tvångsvård, ett nödvändigt ont 

 

Att vårdas under psykiatrisk tvångsvård kunde uppfattas och accepteras olika bland patienterna. 

Vissa patienter medgav att tvångsvården var nödvändig. Patienternas acceptans av tvångsvården 

kunde relateras till graden av sjukdomsinsikt. Patienterna som förstod situationen de befann sig i 

och förstod syftet med tvångsvården kunde acceptera vården och de olika tvångsåtgärderna bättre 
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(Donoghue, Lyne, Hill, Larkin, Feeney & Callagha, 2009; Larsen & Terkelsen, 2013). 

Patienterna kunde se tvångsvården som ”ett nödvändigt ont”. Det kunde relateras till att 

patienterna såg sitt liv som okontrollerat och att det var omöjligt att återfå kontrollen. Patienterna 

ansåg att tvångsvården hjälpte till att återta kontrollen över sina liv. Patienterna uttryckte att 

metoderna som användes, tvångsåtgärderna, var svåra att acceptera. Tvångsåtgärderna var ofta 

obehagliga att utsättas för, men acceptansen för tvångsåtgärderna ökade om patienterna kände 

tillit till personalen som utförde tvångsåtgärderna (Larsen & Terkelsen, 2013; Sibitz, Scheutz, 

Lakeman, Schrank, Schaffer & Amering, 2011). 

Hur hög acceptansen av tvångsvård kunde erfaras av patienterna kunde bero på olika aspekter. 

Antalet tvångsinläggningar på psykiatrisk avdelning kunde påverka patienternas välbefinnande. 

Ett högre antal inläggningar sänkte tillfredsställelsen hos patienten. Patienter som vårdades första 

gången under tvång kände generellt högre grad av tillfredsställelse (Strauss, Zervakis, 

Stechuchak, Olsen, Swanson, Swartz, Weinberger, Marx, Calhoun, Bradford, Butterfield & 

Oddone, 2013). Vårdtidens längd kunde även påverka erfarenheten av tvångsvården. Vårdtiden 

kunde uppfattas som onödigt lång. Patienterna kunde acceptera tvångsvården till en början men 

då vårdtiden blev längre än väntat och längre än vad patienterna kände att de var i behov av så 

minskade tillfredsställelsen. Patienter kunde uttrycka att den långa vårdtiden förvärrade deras 

hälsotillstånd och gjorde ingen nytta (Larsen & Terkelsen, 2013; Sibitz, Scheutz, Lakeman, 

Schrank, Schaffer & Amering, 2011).  

En kritik som framfördes är att psykiatrin upplevdes vara utformad utifrån naturvetenskaperna 

och strikt vetenskap. Vissa patienter upplevde att deras spirituella och moraliska aspekter 

åsidosatts. Patienter som tidigare vårdats under tvång har efter tvångsinläggningen uppskattat sin 

livssituation mer än tidigare. De beskrev att de tog sin sjukdom på större allvar och var mer 

uppmärksamma på kroppens signaler och arbetade hälsofrämjande för att inte behöva vårdas 

under tvång igen i framtiden. Patienterna har även fått en större förståelse för andra personer med 

likande problematik och beskrev sig som mer ödmjuka till andra människor (Sibitz, Scheutz, 

Lakeman, Schrank., Schaffer & Amering, 2011). Det var viktigt att patienter som tvångsvårdas 

fick behålla sin känsla av autonomi (Andreasson & Skärsäter, 2012). Upplevde sig patienterna 

delaktiga i sin vård och planering av framtida vårdinsatser ökade acceptansen och 

tillfredsställelsen av vården (Mcguinness, Dowling & Trimble, 2012; Andreasson och Skärsäter 

2012; Soininen, Välimäki, Noda, Puukka, Korkeila, Joffe & Putkonen, 2013). En faktor som 

ökade acceptansen av tvångsvården hos patienterna var att patienterna var välinformerade om sin 

situation och vilka rättigheter de hade (Donoghue, Lyne, Hill, Larkin, Feeney & Callagha, 2009). 

5.2 Tvångsåtgärder som övergrepp  

 

De olika tvångsåtgärderna kunde uppfattas som olika allvarliga beroende på patienternas 

preferenser. Tvångsåtgärderna kunde uppfattas och beskrivas med liknelser till en behandling 

som nazister och kommunister skulle utföra. Patienterna använde sig av starka begrepp för att 

beskriva vården som påvisar att de blivit utsatta för övergrepp och att de blivit fråntagna sin 

känsla av kontroll och värdighet. Vissa patienter förstod att det fanns en naturlig form av makt 

mellan vårdpersonal och patienter, men de ansåg att makten kunde missbrukas (Nyttingnes, Ruud 

& Rugkåsa, 2016). Tvångsåtgärder kunde också upplevas som begränsande till patienternas 

mänskliga rättigheter (Bergk, Einsiedler, Flammer & Steinert, 2011). 

Den negativa synen som patienter hade gentemot tvångsvården grundar sig i att patienterna 

betraktades av personalen utifrån sin diagnos istället för att betraktas som en enskild individ. 

Patienterna upplevde att de blev sin diagnos och behandlades utifrån sjukdomen. De tvingades 
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eller pressades att ta emot den medicinering som personalen erbjöd, trots att patienterna själva 

ansåg var för stor dos, onödig eller ha för stora biverkningar. Det kunde påverka patientens liv i 

stor utsträckning (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa, 2016). 

Att förlora kontroll grundade sig i att inte få väsentlig information om patienternas egna 

behandling och vård. Patienterna uppgav sig inte fått information om vilka åtgärder personalen 

kommer använda om patienterna vägrar ta emot medicinering. Patienterna uppgav att de inte fått 

någon information om de olika tvångsåtgärderna och vid vilka tillfällen de kan användas. Detta 

medförde att tvångsåtgärder utfördes då det blivit ett missförstånd och att patienterna inte blivit 

tillräckligt informerade (Mcguinness, Dowling & Trimble, 2012). 

Patienterna beskrev erfarenheter av att bli dåligt informerade, framförallt under de första dagarna 

av vården. De fick bristande svar på frågor angående deras situation och planering av behandling. 

Patienterna beskrev att det var svårt att förstå varför de skulle bli behandlade med tvångsvård och 

att det var svårt att komma ihåg den informationen som gavs relaterat till deras sjukdomstillstånd. 

Patienterna uppgav att de vid vissa tillfällen inte fått information om att de vårdas under tvång. 

(Mcguinness, Dowling & Trimble, 2012).  

Patienterna ansåg att personalen inte var helt ärliga om patienternas situation och att de undanhöll 

information. De uppgav att om de hade fått information om vad som kommer kunna ske dem 

relaterat till deras sjukdomstillstånd ifall de inte tar emot medicin, hade de inte behövt 

tvångsinjeceras. Patienterna uppfattade det som att personalen var rädda och de inte vågade prata 

med patienterna om allvarliga saker och att det istället tog till tvångsmedicinering (Sibitz, 

Scheutz, Lakeman, Schrank., Schaffer & Amering, 2011) 

Att få en medicinsk diagnos påverkade i vissa fall patienterna negativt, då de ansåg att diagnosen 

hade en påverkan på deras självbild, självförtroende och världsbild. Det kunde upplevas som en 

livskris och det kunde leda till att patienterna även misstror den somatiska vården (Nyttingnes, 

Ruud & Rugkåsa, 2016). Patienterna beskrev perioden då de tvångsvårdats som en upplevelse 

som förändrat deras liv. Deras självkänsla försämrades och de upplevde sig mer utsatta. 

Tvångsvården påverkade relationen med vänner och familj. Patienterna vågade inte längre 

uttrycka sina tankar och känslor då de kände sig övervakade av sin familj. Patienterna kände en 

ensamhet då de inte kunde prata med sina närstående om deras erfarenheter för att de närstående 

inte kunde hantera och förstå det de varit med om och upplevt (Sibitz, Scheutz, Lakeman, 

Schrank, Schaffer & Amering, 2011). 

Den generella synen på tvångsvården hos patienterna som tvångsvårdas på en sluten avdelning 

påverkades av valet av specifika tvångsåtgärder. Användes flera tvångsåtgärder samtidigt, tex 

bältning och tvångsmedicinering, ledde det till ett större obehag hos patienterna och i vissa fall 

symptom av post traumatic stress syndrome (PTSD) (Guzman-Parra et al. 2019). Den 

tvångsmedicineringen patienterna utsattes för kunde medföra biverkningar som minskade 

patienternas egenvärde som människa. Patienterna uppgav att det var viktigt att få känna sig som 

en människa även när de vårdades under tvång på den slutna avdelningen. Patienterna 

associerade medicineringen med att förlora sin känsla av att vara människa då den medförde att 

patienternas känslomönster förändrades och även deras talförmåga och rörelseförmåga (Larsen & 

Terkelsen, 2013). Andra patienter ansåg att de tvångsåtgärder som skapade mest obehag och 

missnöje gentemot vården är avskiljning och fasthållning. Avskiljning och fasthållning hade varit 

mer accepterat om patienten fått vara delaktig i beslutet (Soininen, Välimäki, Noda, Puukka, 

Korkeila, Joffe & Putkonen, 2013; Bergk, Einsiedler, Flammer & Steinert, 2011).   
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5.3 Önskan om att bli bemött som en person  

 

Det patienterna påtalade som viktigt var att bli behandlade som en person och inte som en patient. 

De uppskattade när personalen förde vanliga konversationer och använde sig av humor. Det fick 

dem att tänka på annat än bara sjukvården. Patienterna ville även bli behandlade som en 

människa utanför avdelningen om de stötte på en av personalen vid ett annat tillfälle ville de inte 

osynliggöras. Patienterna kände trygghet till personalen när de tog sig tid och informerade 

grundligt. Om patienterna fick den informationen de behöver kunde tvångsåtgärderna minskas i 

antal (Andreasson & Skärsäter, 2012) 

Vissa patienter ansåg sig dock vara nöjda med personalens bemötande. De upplevdes ha blivit 

behandlade med respekt och som en människa och inte sin sjukdom. Personalen hade även 

avsaknad av förutfattade meningar och de behandlade inte patienter med samma diagnos likadant 

(Mcguinness, Dowling & Trimble, 2012). 

Patienterna upplevde att det krävdes god information för att kunna fatta kloka och korrekta 

beslut. Fick patienterna anpassad information utifrån sin kunskapsnivå och sjukdomstillstånd 

förbättrades deras förståelse om deras nuvarande situation och varför de tvångsvårdas. 

Misslyckades personalen med det kunde det leda till ångest hos patienterna (Andreasson & 

Skärsäter, 2012).  

5.4 Hårt och regelstyrt förhållningssätt  

 

Patienterna beskrev situationen på avdelning som att det fanns regler som patienterna skulle följa 

och att vårdpersonalen agerade som ”vakter”. Patienterna förstod att det behövde finnas regler 

och struktur för att få en struktur i patienternas liv. Men att personalen tolkade reglerna väldigt 

hårt och kunde använda sin makt på fel sätt och neka patienterna de mest simpla tingen, tex en 

kopp kaffe. En annan aspekt av hårt tolkande regler gällde vårdmiljön och patienternas ägodelar. 

Vårdmiljön upplevdes som avskalad och opersonlig. Personalen hade bestämt tydliga regler som 

patienterna var tvungna att följa, annars skulle de utsättas för någon form av tvångsåtgärd (Larsen 

& Terkelsen, 2013). Det upplevdes även som att personalen inte arbetade för patientens bästa och 

att de behandlades respektlöst. Det upplevdes som att personalen utnyttjade sin maktposition 

gentemot patienterna (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

Patienterna uttryckte att de har känt en ignorans från personalens sida. De upplevde att de inte 

fick personalens tid och att de inte lyssnade. Patienterna fick möjlighet att uttrycka sina önskemål 

gällande behandlingen, vilka oftast inte gick igenom. Detta berodde inte på personalens 

bemötande mot patienten utan att patienternas argument inte togs hänsyn till i beslutsfattandet av 

behandlingsform (Soininen, Välimäki, Noda, Puukka, Korkeila, Joffe & Putkonen, 2013). 

Patienterna upptäckte ett samband, att de framförallt blev ignorerade när de uttryckt en åsikt som 

ansågs vara negativ (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa, 2016). Patienterna har även uttryckt en känsla 

av att personalen nedvärderat dem och behandlat dem som barn (Mcguinness, Dowling & 

Trimble, 2012).  

5.5 Resultatsammanfattning 

 

I resultatet finns varierade erfarenheter av tvångsvård hos patienterna. Därav har resultatet 

utformats av fyra olika teman ”Tvångsvård, ett nödvändigt ont”, ” Tvångsåtgärder som 
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övergrepp”, ”Önskan bli bemött som en person” och ”Hårt regelstyrt förhållningssätt”. Dessa 

teman beskriver upplevelser som påverkat patienternas erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård.  

Tvångsvård, ett nödvändigt ont, belyser olika faktorer som påverkar patientens grad av 

tillfredsställelse gentemot att vårdas under tvång. Det är faktorer som grad av sjukdomsinsikt, 

vårdtidens längd och grad av autonomi. Det resulterar även i att patienter som vårdats under 

tvång anser sig få högre sjukdomsinsikt efter vårdtiden än vad de hade innan.  

Att utsätts för tvångsåtgärder gav övergripande negativa erfarenheter hos patienterna, detta 

presenteras under temat tvångsåtgärder som övergrepp. Vissa patienter hade väldigt starka, 

negativa erfarenheter vilket även påverkat dem genom hela livet. Patienterna beskrev att 

tvångsåtgärderna har orsakat stort lidande hos en del patienter och även medfört diagnosen 

PTSD. Patienterna utryckte även att de fått bristfällig information och att personalen inte velat 

delge information relaterat till rädsla. 

Önskan att bli bemött som en person är något som patienterna la stor vikt vid när det gällde 

tillfredställelse av vården. De ville bli behandlade utifrån den enskilda individen och inte som sin 

diagnos. De ville även att vården skulle ske på ett personcentrerat sätt så att de till så stor del 

förstod och kunde vara delaktiga i vården.  

Maktskillnader mellan personal och patient, och ett Hårt regelstyrt förhållningssätt var något 

som patienterna belyste som negativt. De var införstådda med att regler behövs för att skapa 

struktur och trygghet men de menade att personalen missbrukar dessa regler. Patienterna kunde 

även känna sig ignorerade i samtal med personal och inte känna att de får gehör för sina åsikter.  

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Vid den första sökningen efter vetenskapliga artiklar påträffades artiklar som använt varierade 

metoder, både kvantitativa och kvalitativa av tillsynes hög kvalité som svarade på syftet. Valet 

hamnade därför på den integrativ litteraturstudie som metod för denna studie. Den integrativa 

litteraturstudien tillåter att resultatet baseras på artiklar som baseras på både kvalitativ och 

kvantitativ metod (Whittemore & Knafl, 2005). Det visade sig vara ett val, som gav materialet 

och resultatet både djup och bredd. I problemformuleringen formulerades en önskan att finna 

information som kan hjälpa sjuksköterskan att få en djupare förståelse hur patienter upplever 

tvångsvården. Detta är en fördel med den integrativa litteraturstudien då metoden presenterar 

fakta som framtagits utifrån olika vetenskapliga perspektiv, vilket möjliggör att resultatet kan 

bidra till evidensbaserad praxis för sjuksköterskan att använda i det dagliga arbetet (Whittemore 

& Knafl, 2005). Författarna anser att studiens resultat har en viss överförbarhet, då flera artiklar 

presenterade liknande resultat.  

En annan metod som kan ha varit passande att använda i detta arbete är kvalitativ 

innehållsanalys. Denna metod söker mönster, skillnader och likheter i texter, intervjuer och 

observationer. Resultatet kodas och struktureras upp i olika kategorier och underkategorier 

(Kristensson, 2014). Då denna metod görs i flera steg ansåg författarna denna metod som mer 

komplicerad. Då metoden skulle kräva mer rent kunskapsmässigt.  

Enligt den integrativa studien ska all relevant litteratur som handlar om problemet eller ämnet 

inkluderas i arbetet. Detta är dock tidskrävande och svårt (Whittemore & Knafl, 2005). I denna 

studie har 10 artiklar inkluderats i resultatet, relaterat till uppsatsen omfång, och utsatt tid. Vilket 
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kan resulterat i att vissa artiklar uteblivit. Motiveringen till att begränsa antalet artiklar var 

tidsbrist och att det skulle bli en allt för stora datamängd att hantera. En annan aspekt som kan ha 

lett till att artiklar som svarar på syftet har missats är att artikelsökningar enbart har utförts i två 

databaser. Trots detta anser författarna att sökningarna med använda sökblocken i de utvalda 

databaserna ledde fram till relevanta studier. För att garantera korrekt översättning av sökorden 

användes svensk MeSH, som visade sig vara ett bra verktyg. 

Då olika metoder har olika kvalitetskriterier går det inte att bedöma alla utifrån samma 

ståndpunkt (Whittemore & Knafl, 2005). Olika granskningsmallar användes beroende på om 

artikeln var av kvalitativ eller kvantitativ metod (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskningen 

utfördes utifrån SBU:s metodbok. Författarna ansåg denna att det var en tydligt strukturerad 

granskningsmall. Då flera av artiklar visade på samma slutsats anser författarna att det stärker 

resultatet i denna studie. Båda författarna har i viss mån kommit i kontakt med psykiatrin och 

tvångsvården. Det var viktigt att lägga undan förförståelsen och under hela analysprocessen 

analysera artiklarna med kritiska ögon. 

Då syftet avser människor som ofta kan vara i utsatta situationer och uppleva svåra perioder i sitt 

liv är det viktigt att de har behandlats etiskt korrekt av forskarna. Därför fanns det en noggrannhet 

att enbart inkludera artiklar i resultatet som genomgått en granskning av en etisk kommitté och 

fått ett godkännande. Vidare finner författarna att det finns ett etiskt resonemang i artiklarna 

gällande deltagarnas möjlighet att lämna samtycke att delta i studien och en respekt för deras 

autonomi. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Tvångsvård, ett nödvändigt ont 

Historiskt har ett problem inom psykiatrin varit långa vårdperioder som patienterna fått 

genomlida vilket resulterade i att patienternas hälsa i vissa fall försämrades (Saya et al., 2019). 

Vården sågs både som integritetskränkande och att patienternas röster inte blev hörda. Vid en 

studie gällande patienters erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård påvisades det motsatta. 

Patienterna menade att de blivit behandlade med respekt och att de fått möjligheter att ta ansvar 

för sin egen hälsa (Johansson & Lundman, 2002). Vårdperioderna upplevdes fortfarande som 

långa och att de gjorde mer skada än nytta (Larsen & Terkelsen, 2013; Sibitz, Scheutz, Lakeman, 

Schrank, Schaffer & Amering, 2011). Eriksson (1994) skrev i sin teori om lidande, vilket kan 

relateras till de långa vårdperioderna. Långa vårdperioder kan leda till en kroppslig smärta, en 

form av sjukdomslidande. Sjukdomslidande är en form av lidande som kan uppstå av både 

sjukdom och behandling. Smärtan är inte enbart kroppslig utan kan påverka människan som 

helhet. Denna smärta kan ta upp en stor del av människans tankeverksamhet (Eriksson, 1994).  

Att patienten mår dåligt och lider utav sin sjukdom är förståeligt. Ett antagande som kan göras är 

att vissa psykiatriska tillstånd kräver långa behandlingstider då medicineringen behöver prövas 

fram för att uppnå den bästa behandlingen. Att utsättas för olika behandlingsmetoder kan orsaka 

lidande då patienten kan uppleva sig som ett försöksobjekt. Vilket kan leda till ett vårdlidande 

som försvårar situationen för patienten men också för dennes familj.  

Det finns också resultat som motsäger antagandet att långa vårdtider bara är negativt. I en studie 

gällande vårdtidens längd belyses att patienter med en vårdtid över tre månader, generellt var mer 

nöjda med vården än patienter som vårdats mellan en till tre månader (Kuosmanen, Hätönen, 

Jyrkinen, Katajisto & Välimäki, 2006).  
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Författarna undrar om patienterna som var nöjda efter den långa vårdtiden har kanske fått ett 

bemötande från personalen som gjort att de känt sig sedda och trygga. Det kan även vara så att de 

kommer från svåra förhållanden utan anhöriga och utan ett socialt nätverk. Då kan sjukhusvården 

ge dem möjlighet att vara med i ett sammanhang och uppleva omvårdnad på en nivå som de inte 

alls varit vana vid tidigare. Det är förståeligt att patienter inte är nöjda med långa vårdtider inom 

psykiatrin. Det är viktigt att som patient försöka förstå att psykiatrin har som uppgift att skydda 

patienterna från den fara de kan utsättas för när deras psykiska sjukdom inte är hanterbar.  

Detta står även i LPT (LPT, SFS 1991:1128) och den har överläkaren skyldighet att följa. Att 

avskriva ett LPT trots att överläkaren inte anser detta som bäst för patienten skulle resultera i ett 

regelbrott från överläkarens sida och fara för patienten och allmänheten. Ett etiskt dilemma som 

uppstår för vårdpersonal är gränsen mellan att utöva makt över patienten och utöva säker vård för 

patienten och samhället (Hem, Gjerberg, Husum & Pedersen, 2018). Sjuksköterskan ska bedriva 

vård som bejakar patienternas mänskliga rättigheter, behandla de med respekt och värdighet för 

att respektera deras autonomi (SWENURSE, 2017). Författarna anser att i de fall där patientens 

säkerhet inte är förenligt med dennes önskningar behöver vårdpersonalen förbise patientens 

önskningar. God omvårdnad vid sådana tillfällen är att sätta gränser, även om gränssättningen av 

ovan personal kan upplevas som kränkande. 

I artikeln av Ryan, Callaghan och Large (2012) skriver de om patientfall, där personer med 

psykisk sjukdom har varit våldsamma och även dödat människor i sin omgivning till följd av att 

de blivit inkorrekt bedömda av läkare. Läkarna har förbigått lagen och istället lyssnat på 

patienternas önskningar, att de inte vill tvångsvårdas (Ryan, Callaghan & Large, 2012).  Detta 

tolkar författarna som att det kan vara en svår men viktig balansgång mellan att uppfylla 

patienternas önskningar och skapa en trygghet för patienterna och samhället. För att patienterna 

ska kunna acceptera de långa vårdtiderna anser författarna att tilliten för läkaren behöver 

förstärkas. Dock kan detta relateras till en ytterligare anledning till patienternas missnöje med 

vården, deras i många fall bristande sjukdomsinsikt. Få människor som ser sig som fullt frisk 

skulle acceptera att tvångsvårdas. Få människor skulle även känna tillit till den person som 

tvingar dem att tvångsvård trots att de inte, enligt dem är sjuka (Donoghue, Lyne, Hill, Larkin, 

Feeney & Callagha, 2009; Larsen & Terkelsen, 2013). 

Genom att patienterna får vård av olika professioner kan de kanske känna tillit för någon personal 

i teamet och på så sätt få tillit och acceptera vården (Loukidou, Ioannidi & Kalokerinou-

Anagnostopoul, 2010). Författarna anser att vårdpersonalen inte kan räkna med att patienterna 

ska känna tillit för alla professioner. Det är som i alla situationer i livet, alla människor fungerar 

inte och har inte tillit till alla. Genom att ha ett starkt team där patienterna känner tillit till någon i 

personalgruppen kan den vården och informationen som behövs förmedlas till patienterna till stor 

del genom den specifika personalen.  

En förklaring till att patienterna anser att deras sjukdomstillstånd förvärrats under tiden de vårdats 

med tvångsvård kan relateras till att patienterna kommer ur sitt akuta stadie av psykossjukdom. 

När det akuta stadiet är över kan de börja få en större förståelse för verkligheten. Den 

verklighetsuppfattningen kan uppfattas som skrämmande och de kan må sämre än vad de gjorde i 

den akuta fasen av psykossjukdomen. Det är en stor risk att drabbas av en depression i 

stabiliseringsfasen, den fasen som kommer efter akutfasen (Region Örebro län, 2014). Författarna 

tänker att det kan även grunda sig i att de känner sig frihetsberövade och att deras autonomi har 

tagits ifrån dem. Patienterna anser författarna kan ha svårt att se helheten gällande sin vård.  
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6.2.2 Tvångsåtgärder som övergrepp 

I resultatet beskrevs tvångsåtgärderna med starka ord. Tvångsåtgärderna var väldigt obehagliga 

för patienterna (Nyttingnes, Ruud & Rugkåsa, 2016). I LPT (SFS 1991:1128) står det att 

tvångsåtgärder får användas om patienterna motsätter sig medicinering eller andra åtgärder som 

behövs ifall patienterna är en fara för sig själv eller personalen. De får användas om de svarar för 

syftet med behandlingen och att de överväger det negativa som skulle kunnat ske utan 

behandling. Vissa patienter har fått diagnosen PTSD efter att ha blivit behandlade med 

tvångsåtgärder (Guzman-Parra et al. 2019). Författarna funderar på resultatet av denna studie, om 

det verkligen förhåller sig på detta sätt behöver området forskas inom ytterligare. Lagen är tydlig, 

skulle delar av den psykiatriska vården verkligen orsaka PTSD, lidande som kan kvarstå under 

hela patientens liv och även öka samhällskostnaderna behöver en förändring komma till stånd. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) kostade behandlingen för alla med PTSD mellan åren 2009–2012 

samhället ca 70 miljoner kronor (Socialstyrelsen, 2013). Att behandlas med tvångsåtgärder kan 

bevisligen inte bara medföra bestående men hos patienterna utan även en stor kostnad för 

samhället. Att som personal respektera patienternas viljor och önskningar till så stor del som 

möjligt kan spara in på samhällskostnaderna långsiktigt. Det kan krävas mer pengar och resurser 

kortsiktigt i form av personalkostnader men långsiktigt kan det minska samhällskostnaderna. 

Att patienterna upplevde vården som obehaglig och traumatisk går att relatera till Erikssons 

(1994) teori om lidande, en form av vårdlidande. Behandling som upplevs kränkande och 

nedvärderande kan resultera i att patienten får svårt att använda sina hälsoresurser. Det kan 

innebära att patienten fråntas möjligheten att känna sig som en hel människa. Patienter som 

behandlas under en längre tid under tvång och som utsätts för vårdåtgärder som anses kränkande. 

Det kan i vissa fall leda till ett livslidande, ett lidande som går på djupet och blir en del av hela 

patientens hela livssituation (Eriksson, 1994).   

Författarna tror att patienter som har långa vårdtider och utsätts för omvårdnadsåtgärder mot sin 

vilja kan ha svårt att hitta tillbaka till ett självständigt liv efter vårdtiden. När patienterna blivit 

styrda av vårdpersonalen under en lång tid kan de få svårt att ta till egna initiativ och att ta hand 

om sin hälsa. Detta på grund av att deras hälsa blivit kontrollerade av andra under en lång period. 

Författarna ställer sig frågan om detta kan leda till att patienternas förmåga av att ta hand om sig 

själva går tillbaka i utvecklingen till ett stadie som fanns under uppväxten. Vårdpersonalens roll 

av att kontrollera deras hälsa kan efterliknas med en förälder som hjälper de med den vardagliga 

hälsan. Detta kan resultera till att patienterna kan ha svårt att anpassa sig till livet i hemmet där de 

förväntas ta hand som sin hälsa som en vuxen person.  

I en studie gällande genusperspektivet av Schön (2013) framkommer det att kvinnor i större grad 

än män tar illa vid sig av att behandlas med tvångsåtgärder. Kvinnorna ansåg att de inte behövde 

behandlas med hjälp av tvångsåtgärder. De ansåg att metoderna var förtryckande och 

traumatiska. Män hade en mer avslappnad inställning till tvångsåtgärder. De ansåg det vara en 

nödvändig del av tvångspsykiatrien som de enbart accepterade. I vissa fall ansågs det vara något 

de behövde och som lugnande dem (Schön, 2013). Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att 

män i större grad accepterar att utsättas för tvångsåtgärder. Kvinnor pratade i större grad om sina 

känslor medan männen behöll sina egna tankar för sig själva, då de ansåg att de var tvungna att 

”ta hand om sig själva” (Schön, 2013). Män kanske hade samma förakt mot åtgärderna som 

kvinnor, men behöll dessa känslor och tankar inom sig. Män ansåg att bli ”inlåst” som ett 

nederlag och de såg sig själva som misslyckanden. De ansåg att traditionella normer krävde av 

männen att de ska upplevas som starka och kunna ta hand om sig själva (Schön, 2013).  
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Författarna tänker att möjligen kan nuvarande normer om hur män och kvinnor ”ska” vara och 

agera skada individer. Att uttrycka sina känslor är viktigt och något alla borde få möjlighet till 

oavsett kön.  

Detta går att reflektera utifrån Erikssons (1994) teori om lidande. En form av sjukdomslidande är 

det själsliga och andliga lidandet. Detta lidande uppkommer från den skam, skuld och förnedring 

som patienten upplevde i relation till sin sjukdom. Lidandet kan komma från fördömande 

attityder från vårdpersonalen eller att patienten själv upplever ett socialt lidande. Patienter som 

upplever skam upplever att hen är sämre än hen hoppats på och uppnår inte sina egna ideal. Skuld 

uppkommer om människan upplever sig ha överträtt vissa gränser och att man själv förorsakat 

lidande och sjukdom utifrån ens levnadsvanor. (Eriksson, 1994).  

I resultatet uppgav patienterna att informationen de fått från personalen är bristfällig. De 

uppfattade det även som att personalen undanhöll dem information. Patienterna fick 

uppfattningen av att personalen var rädda för att säga sanningen och att de inte klarade av att 

prata om jobbiga och allvarliga saker (Sibitz, Scheutz, Lakeman, Schrank, Schaffer & Amering, 

2011).  Det fanns ingen skillnad mellan könen när det kommer till vikten av att få information om 

vården när patienterna först kom till tvångsvårdsavdelningen (Schön, 2013). LPT (SFS 

1991:1128) belyser att personalen ska arbeta personcentrerat. Författarna anser att i vissa fall är 

inte patienten mottaglig för all information vid ett enda tillfälle utan det kan vara bättre för 

patienten att få informationen succesivt under vårdtiden. Det kan skapa onödig oro att delge 

information som inte kommer ställas i verk inom en snar framtid. Information är ett verktyg som 

sjuksköterskan har för lugna och skapa trygghet hos patienten.  

6.2.3 Önskan att bli bemött som en person 

Resultatet beskriver patienternas erfarenheter av att personalen agerade som vakter och är väldigt 

bestämda med de reglerna som finns på avdelningen. Det fanns en struktur på avdelningen som 

patienter inte kunde ändra på (Larsen & Terkelsen, 2013). Inom psykiatrin är personalen utsatta 

för en risk för våld och för att minska den risken behöver sjuksköterskan visa att det är denne 

som har kontrollen, men samtidigt behandla patienterna på ett respektfullt sätt (Jouberta & 

Bhagwanb, 2018; Hem, Gjerberg, Husum & Pedersen, 2018). Författarna menar att inom 

psykiatrin möter personalen många olika typer av beteenden. För att kunna hantera detta som 

personal behöver det finnas en tydlig struktur och förhållningssätt gentemot alla patienter.  

6.2.4 Hårt och regelstyrt förhållningssätt  

Vissa patienter beskrev det som att personalen kunde neka dem de mest simpla tingen som en 

kopp kaffe (Larsen & Terkelsen, 2013). Detta kunde ses som en form av straff vilket går att 

härleda till Erikssons (1994) teori om vårdlidandet. Vårdpersonalen med sin expertis ansåg sig 

veta vad som är bäst för patentens hälsa. Utifrån sin expertis avgjorde vårdpersonalen vad som 

var rätt eller fel angående patientens vård utan att ta med patienternas önskemål i bedömningen. 

Utifrån patienternas synvinkel kunde detta ses som en bestraffning (Eriksson, 1994).  

Det som kan diskuteras är att om det endast är patienterna som uppfattade sig som friska och inte 

är i behov av vård (Jouberta & Bhagwanb, 2018). Författarna menar att patienterna kanske 

egentligen behövde den behandling som de fick av personalen. Det kan även vara så att 

personalgruppen bestämt att alla patienter skulle behandlas lika, oavsett sjukdom eller hur deras 

personligheter är.  
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Sjuksköterskan behöver visa att denne har kontroll och kanske därmed behandlar alla lika för att 

minska risken för oförutsägbara händelser (Loukidou, Ioannidi & Kalokerinou-Anagnostopoul, 

2010). Det kan även diskuteras om det är ett beteende som kan medföra mer våld. Att neka en 

person en kopp kaffe som behandlas för sin depression, bara för att man nekar en person i sitt 

maniska stadie en kopp kaffe. Detta kanske kan medföra att personen med depression känner sig 

ignorerad och blir upprörd över behandlingen från personalen. Författarna anser att 

vårdpersonalen inte kan utgå ifrån att alla personer med samma sjukdom inte är likadana och det 

ska vårdpersonalen acceptera. 

Detta kan ses som en form av maktutövning som enligt Erikssons (1994) teori är en form av 

vårdlidande. Vårdpersonalen utövar makt över patienten vilket fråntar hen sin frihet och 

självbestämmande. Patienten tvingas att leva på ett vis som de själva inte valt (Eriksson, 1994).  I 

LPT (SFS 1991:1128) står det även att trots att patienterna vårdas under tvång så ska de få vara 

delaktiga till så stor del som möjligt. Att behandla alla lika kan även vara problematiskt då 

kvinnor upplevde i högre grad än män ett känslomässigt behov att få stöttning och känna 

förtroende för personalen (Schön, 2013). Författarna tror att även detta kan bero på rådande 

normen samt hur de manliga patienterna vill uppfattas. Att det finns “krav” på dem att upplevas 

som hårda och tuffa. 

7. Slutsats   

 

Den psykiatriska tvångsvården kan generellt uppfattas som problematiskt. Tvångsvård kan 

upplevas som en traumatisk upplevelse. Tvångsvård kan ses som ett övergrepp och inskränkande 

på ens autonomi. Tvångsvård kan dock accepteras av patienterna om vårdpersonalen behandlar 

dem med respekt och värdighet mottas vården bättre och uppfattning av tvångsvården förbättras. 

Slutsatsen är vidare att forskning angående personalens bemötande av patienter som tvångsvårdas 

är nödvändig. Personalen behöver få djupare kunskap och förståelse av vikten att arbeta utifrån 

patientens förutsättningar. Lagen som styr tvångsåtgärderna behöver utvecklas och det är viktigt 

att eventuella förändringar sker utifrån ny forskning. Det framkommer från patienterna att 

tvångsåtgärderna är traumatiska och en möjlig lösning för detta är en tydligare och förnyad 

lagstiftning.  
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Treatments"  
1     

 S.2"compulsory 

care"  
14     

 S.3"Involuntary 

psychiatric care" 
6     

 S.4"Coercion" 1937     

 S.5 

S1 OR S2 OR 

S3 OR S4 

1955     

 S.6"Experience" 137,724 
 

   

 S.7"perception" 58,911     

 S.8”Patient” 535,749     

 S.9 

S.6 OR S.7 

190,396     

 S.5 AND S.9 

AND S.8 

96 96 19 7 4 

 
      



 

 

PsycInfo 

2019-11-12 

Kl: 09:00 

Begränsningar: 

• Engelska 

• Max 10 

år 

gammal 

• Peer 

reviw 

S.1"Involuntary 

Treatments" 

7     

 S.2 "compulsory 

care" 
27     

 S.3"Involuntary 

psychiatric care" 
2     

 S.4"Coercion" 2,390     

 S.5 

S.1 OR S.2 OR 

S.3 OR S.4 

 

2,421     

 S.6 
"Experience" 

135,336     

 S.7"perception" 131,752     

 S.8  

S.6 OR S.7 

252,737     

 S.9 ”Patient” 134,867     

 S.5 AND S.8 

AND S.9 

108 108 14 8 6 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
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Författar

e, år, titel, 

tidskrift, 

sidnr och 

land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Strauss., J 

Zervakis., 

J.Stechuch

ak., K. 

Olsen., M. 

Swanson., 

J. Swartz., 

M. 

Weinberge

r., M. 

Marx., C. 

Calhoun., 

P. 

Bradford., 

D. 

Butterfield

., M. 

Oddone., 

E. (2012) 

Adverse 

Impact of 

Coercive 

Treatment

s on 

”The 

study 

examines 

associatio

ns in a 

psychiatri

c 

inpatient 

sample 

between 

objective 

and 

subjective 

indices of 

coercive 

treatment

s, and 

satisfactio

n with 

care” 

Inklusionskriterier: 

Patienter som diagnosticerats 

med: allvarlig psykisksjukdom, 

schizofreni, schizoaffektiv 

sjukdom, bipolär 1, depression 

med psykos och PTSD. 

Exklusionskriterier 

Patienter som inte förmågan att 

genomföra intervjun.  

Urvalsförfarande: 

Randomisering  

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval : 

323 potentiella deltagare. 30 av 

dem blev exkluderade. 51 

personer gav ej samtycke. 2 

bortfall 240 deltog i studien. Av 

de som deltog i studien var: 

Medelåldern var 50.48 år. 87,92 

% var män 

Datainsamlingsmetod 

Strukturerade bedömning 

intervjuer. 

Styrkor:  

Randomiseri

ng,  

Svagheter: 

Urvalet 

kommer 

enbart från 

ett sjukhus. 

Medelhög 

kvalitet 

Studiens huvudfynd: 

Lägre upplevd tillfredställelse kunde kopplas till 

tvånginläggning, uppfattad tvång och en tidigare 

historia av tvångsvård. 

 



 

Psychiatri

c 

Inpatients

’ 

Satisfactio

n with 

Care. 

Communit

y Ment 

Health 

S.457–

465. USA. 

 

Analysmetod Cronbach’s alpha  

Kvalitativ metod 

 

 

Bergk., J. 

Einsiedler.

, B. 

Flammer., 

B och 

Steinert., 

T (2011). 

A 

Randomiz

ed 

Controlled 

Comparis

on of 

Seclusion 

and 

Mechanic

al 

Restraint 

in 

”compare 

the 

restrictive

ness of 

these 

interventi

ons from 

patients’ 

point of 

view” 

Inklusionskriterier: 

Måste var över 18 år. Ha en 

DSM-IV diagnos av schizofreni, 

affektivsjukdom eller 

personlighetsstörning. 

 

Exklusionskriterier: 

Vägra lämna samtycke. Varit 

med i liknande studier tidigare. 

Frivillighet bett om S/ R. 

Språksvårigheter. 

Urvalsförfarande 

Randomisering “envelope-

method”. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval: 

233 potentiella deltagare.125 

deltagare exkluderades pga inte 

uppfyllde kriterierna.108 

Styrkor:  

Lågt bortfall 

av deltagare.  

Svagheter:  

Studien var 

tvungen att 

avslutas i 

förtid, vilket 

resulterade i 

att 

stickprovssto

rleken vart 

något liten. 

Medelhög 

kvalitet. 
 

Patienterna upplevde att deras mänskliga rättigheter 

och upplevde tvång inskränktes oavsett val av 

tvångsåtgärd. Det är därför viktigt att anpassa vården 

utifrån patientens vilja 



 

Inpatient 

Settings. 

Psychiatri

c services. 

S.1310-

1317. 

Tyskland. 

 

 

 

 

samtyckte att vara med. 6 

deltagare försvann under studiens 

gång.102 personer deltog i 

studien. 

Medelåldern 41,5 år. Män 40 

stycken. Datainsamlingsmetod: 

Omfattande kohortstudie med 

valfri randomisering.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Kvalitativ metod 

 

Larsen., I. 

och 

Terkelsen.

, T (2013). 

Coercion 

in a 

locked 

psychiatri

c ward: 

Perspectiv

es of 

patients 

and staff. 

Nursing 

Ethics. S 

426–436. 

Norge.  

 

” How do 

patients 

and staff 

in a 

Norwegia

n locked 

psychiatri

c ward 

experienc

e 

coercion?

” 

Inklusionskriterier: 

Patienter som var tvångsinlagda 

på avdelning. Samt personal som 

arbetade på avdelningen. 

Exklusionskriterier: 

De som inte lämnade samtycke 

att delta i studien. 

Urvalsförfarande: 

Observationer av individer på 

befolkningen. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval: 

34 deltagare, 12 patienter och 22 

personal. Av patienterna var 9 

Män och 3 kvinnor. Yngsta 

deltagaren var 17 år och äldsta 

53. 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagande observationer och 

intervjuer.  

Styrkor:  

Resultatet 

baseras på ett 

stort antal 

observatione

r. 

Svagheter: 

Urvalsproces

s kunde 

beskrivits 

tydligare. 

Medelhög 

kvalitet 

 

Studien finner att det finns varierande åsikter kring 

användandet av tvångsvård. 



 

Dataanalys: Fenomenologisk 

analys. 

Kvalitativ metod 

 

Guzman., 

J. 

Aguilera-

Serrano., 

C. 

Antonio 

Garcıa., J. 

1 Edgar 

Garcıa., S. 

Torres-

Campos., 

D.  Marıa 

Villagran., 

J. Moreno-

Kustner., 

B. och 

Mayoral-

Cleries., F. 

(2019). 

Experienc

e 

coercion, 

post-

traumatic 

stress, and 

satisfactio

n with 

”objectiv

e of this 

study was 

to analyse 

the 

patients’ 

perceived 

coercion, 

symptom

s of post-

traumatic 

stress, 

and 

subjective 

satisfactio

n with the 

hospitaliz

ation 

treatment 

associate

d with the 

use of 

different 

coercive 

measures 

during 

psychiatri

Inklusionskriterier: Ålder 

mellan 18-65. 

Utvecklingsstörning. Förstå det 

spanska språket. Ge samtycke att 

delta i studien.   

Exklusionskriterier: 

Ha en utvecklingsstörning. De 

som enbart upplevt avskiljning. 

Urvalsförfarande: 

Randomisering. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) 

Urval:128 tillfrågades att delta. 

14 ville ej delta i studien. 3 

personer uteslöts utifrån 

exkluderingskriterierna. 111 

personer deltog i studien. 

Medelåldern var 37,8 år. 68.5 % 

var män.  

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerade intervjuer.  

Analysmetod: 

Multivariantanalys 

Kvantitativ metod 

 

 

Styrkor: 

Bra beskrivet 

urval. 

Svagheter: 

Gick inte att 

generalisera. 

Medelhögkv

alitet 

 

Användandet av tvångsmedicinering och 

tvångshållning ledde till en lägre upplevde 

tillfredsställes av vården och i vissa fall symptom av 

PTSD 



 

treatment 

associated 

with 

different 

coercive 

measures 

during 

psychiatri

c 

hospitaliz

ation. 

Internation

al Journal 

of Mental 

Health 

Nursing. S 

448–456. 

 

c hospital 

stay, 

particular

ly the use 

of 

involunta

ry 

medicatio

n, 

mechanic

al 

restraint, 

or a 

combinati

on of 

these 

measures.

” 

Mcguinne

ss., D. 

Dowling., 

M. och 

Trimble., 

T. (2012). 

Experienc

es of 

involuntar

y 

admission 

in an 

approved 

mental 

The aim 

of this 

qualitativ

e study 

was to 

gain an 

understan

ding of 

what it 

means to 

have an 

involunta

ry 

hospital 

Inklusionskriterier: Över 18 år. 

Gått från att tvångsvårdas till att 

vårdas frivilligt 

Exklusionskriterier: 

Urvalsförfarande: 

Målmedvetet urval. Beskrivning 

slutlig studiegrupp (antal, 

ålder, kön etc.) Urval: 

6 patienter deltog.4 män och 6 

kvinnor. Medelåldern är 38,3 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: 

Positivt: 

Tydligt 

beskriven 

metod. 

Negativt: 

Avsaknad av 

exlusionskrit

erier. Studien 

har utförts på 

ett sjukhus. 

Hög kvalitet 

Patienterna upplevde en stor varians av känslor 

kopplat till tvångsvård. 



 

health 

centrer. 

Journal of 

Psychiatri

c and 

Mental 

Health 

Nursing. S 

726–734. 

Irland. 

 

admission

. 

Tolkande fenomenologisk analys. 

Kvalitativ metod 

 

 

Sibitz., I. 

Scheutz., 

A. 

Lakeman., 

R. 

Schrank., 

B. 

Schaffer., 

M. och 

Amering., 

M. (2011). 

Impact of 

coercive 

measures 

on life 

stories: 

qualitative 

study. The 

British 

Journal 

of 

”To 

establish 

a 

typology 

of 

coercion 

perspecti

ves and 

styles of 

integratio

n into life 

stories.” 

Inklusionskriterier: Nuvarande 

använder vård inom psykiatrin. 

Haft en historia av tvångsvård. 

Mellan 18-65 år. 

Exklusionskriterier: Inte vara i 

ett akut psykotiskt stadie. Ha en 

utvecklingsstörning. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Beskrivning 

slutlig studiegrupp (antal, 

ålder, kön etc.) Urval: 7 kvinnor 

8 män 

Medelålder 44 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalysmetod: Modifierad 

grounded theory. 

Kvalitativ metod 

 

Positivt: 

Intervjuerna 

fick gav djup 

förståelse för 

varje 

deltagande. 

Negativt: 

Långt tid 

mellan 

tvångsvården 

och 

intervjuerna.  

Hög 

kvalitet. 

Patienternas syn på tvångsåtgärder skiljer sig från 

varandra, vissa ser det åsikter och andra negativt. 

Patienterna kan komma att acceptera att de 

tvångsvårdas 



 

Psychiatr

y. S 239–

244. 

Österrike. 

 

O’Donogh

ue., B. 

Lyne., J. 

Hill, M. 

Larkin., C. 

Feeney., 

L. och 

O’Callagh

a., E. 

(2009). 

Involunta

ry 

admission 

from the 

patients’ 

perspectiv

e. Soc 

Psychiat 

Epidemiol

. S 631–

63. Irland. 

 

 

To 

investigat

e (1) 

people’s 

perceptio

n of the 

involunta

ry 

admission

, (2) 

awarenes

s of legal 

rights and 

perceptio

n of 

tribunal, 

(3) the 

impact of 

being 

admitted 

 

involunta

rily on 

the 

relationsh

ip with 

their 

Inklusionskriterier: Tidigare 

tvångsvårdas. 18 år och över. 

Exklusionskriterier: 

Demens  

Utvecklingsstörning. Om 

patienten under studiens gång 

tvångsvårdas. 

Urvalsförfarande: 

Inbjudning att delta vid slutet av 

deras tvångsvård. Beskrivning 

slutlig studiegrupp (antal, 

ålder, kön etc.) Urval: 81 

personer deltog i studien. 39 

män. 

42 kvinnor. Medelåldern 39.9 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

Dataanalys: 

Statistisk analys (t-tests and Chi-

squared). 

Kvalitativ metod 

 

Positivt: 

Deltagarna 

intervjuades 

under en 

längre 

period, 

flertalet 

gånger.  

Negativt: 

Deltagarna i 

intervjun kan 

ha gett en 

mer positiv 

bild av 

vården, då de 

inte vill 

riskera 

utskrivninge

n. 

Hög kvalitet 

Majoriteten av patienter fann det positivt att vara 

tvångsvårdad och det ledde till större sjukdomsinsikt. 



 

family, 

con- 

sultant 

psychiatri

st and 

prospects 

for future 

employm

ent. 

Nyttingnes

., 

O. Ruud., 

T. och 

Rugkåsa., 

J. (2016). 

'It's 

unbelieva

bly 

humiliatin

g'-

Patients' 

expression

s of 

negative 

effects of 

coercion 

in mental 

health 

care. 

Internation

al Journal 

of Law 

” Some 

patients 

criticize 

coercive 

mental 

health 

treatment 

using 

extremely 

strong 

words. 

This may 

be 

connected 

to poor 

therapeuti

c 

relationsh

ips and 

unfavoura

ble 

treatment 

outcomes, 

Inklusionskriterier: 

De som frivilligt ville delta i 

studien.  

Ha en koppling till tvångsvård. 

Exklusionskriterier: 

Urvalsförfarande: 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval: 

Ca 100 deltagare. Ålder mellan 

10 och 70 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagande seminarier. 

Dataanalysmetod: Stegvis 

kvalitativ tematisk analys av 

seminarieanteckningar 

Kvalitativ metod 

 

Positivt  

Insamlingsm

etod av data. 

Negativt: 

Dåligt 

beskrivna 

inklusionskri

terier och 

Exklusionskr

iterier 

Medelhög 

kvalitet. 

Bortförklarande av patientens perspektiv av 

tvångsvård och tvångsmedicinering kan leda till 

väldigt starka negativa uppfattningar av vården. 



 

and 

Psychiatry

. S 147–

153. 

Norge. 

 

so a 

better 

understan

ding 

of this 

criticism 

is 

warranted

.” 

Andreasso

n., E. och 

Skärsäter., 

I (2012). 

Patients 

treated for 

psychosis 

and their 

perception

s of care in 

compulsor

y 

treatment: 

basis for 

an action 

plan. 

Journal of 

Psychiatri

c and 

Mental 

Health 

Nursing. S 

15–22. 

”The 

purpose 

of the 

study was 

to 

describe 

patients’ 

conceptio

ns and 

experienc

es of care 

in 

compulso

ry 

treatment 

for acute 

onset of 

psychosis

.” 

Inklusionskriterier: Patienterna 

måste ha varit tvångsvårdade. 

Psykossjukdom utifrån ICD-10 . 

Förstå svenska. 

Exklusionskriterier: Om 

patienterna var förvirrade: 

Kommunikationssvårigheter. 

Urvalsförfarande: Tillfrågade 

om de ville delta i studien. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval: 

16 tillfrågades 4 ville ej delta. 12 

patienter deltog i studien. 5 

kvinnor. 7 män. Ålder mellan 18 

och 35 år 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer  

Dataanalysmetod: 

Fenomenografisk analys. 

Kvalitativ metod 

 

Positivt: 

Tydlig metod 

del. 

Negativt: 

Datainsamlin

g insamlat 

från ett 

sjukhus. 

Hög 

kvalitet. 

 

Patienterna kan uppleva tvångsvård som något 

positivt om personalen vill väl och förstår dem 



 

 

Soininen., 

P. 

Välimäki., 

M. Noda, 

T. 

Puukka., 

P. 

Korkeila., 

J. Joffe., 

G. och 

Putkonen., 

H. (2013). 

Secluded 

and 

restrained 

patients’ 

perception

s of their 

treatment. 

Internation

al Journal 

of Mental 

Health 

Nursing. S 

47–55. 

 

”The 

purpose 

of this 

study was 

to explore 

patients’ 

perceptio

ns of their 

hospital 

treatment 

measured 

after 

S/R.” 

Inklusionskriterier: Ålder 

mellan 18 och 65 år. Kunna 

finska. Varit bältad eller avskild 

under sin tvångsvårds period. 

Exklusionskriterier: 

Lider av delirium. 

Utvecklingsstörning. 

Urvalsförfarande: 

Varje patient som utsattes för S/R 

fick information om att delta om 

studien. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 

(antal, ålder, kön etc.) Urval: 

307 patienter.158 exkluderades 

149 patienter var godkända. 21 

patienter vägrade att delta. 128 

patienter svarade på frågorna. 10 

vart exkluderade för att de 

lämnade tomma formulär. 118 

svarade på formuläret. 28 

exkluderades pga svarade mer än 

en gång 

90 deltagare totalt i studien. 55 

män. 35 kvinnor. Medelåldern 36 

år.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär  

Dataanalysmetod: 

Deskriptiv analys 

Kvantitativ metod  

Positivt: 

Litet bortfall. 

Negativt: 

Missförstånd 

hos 

deltagarna 

angående 

frågeformulä

r. 

Medelhög 

kvalitet 

Patienterna var mestadels missnöjda av användandet 

av S/R 
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