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Sammanfattning 
1
 

 

Avsikten med denna uppsats var att granska hur bedömningen av psykiatrisk tvångsvård av 

barn och ungdomar i Sverige, motiverades under året 2002-07-01 - 2003-06-30. Genom en 

kvalitativ ansats har en textinnehållsanalys av journaler genomförts, i syftet att bidra till att ge 

en överblickbar beskrivning av materialet.  

 Uppsatsen grundar sig på journaler som tidigare insamlats från chefsöverläkare vid 

samtliga barn- och ungdomspsykiatrikliniker i Sverige, vilket resulterade i 142 patienter och 

159 vårdtillfällen som journalfördes. Patienterna utgjordes av barn och ungdomar i åldrarna 

10-18 år. Motiveringarna till tvångsvården analyserades därefter utifrån sex stycken, redan 

befintliga etiska kategorier. 

 Resultaten av uppsatsen visar att motiveringen av psykiatrisk tvångsvården oftast 

förekommer i form av multimotiveringar och att det är sällan som det förekommer 

motargumentationer i bedömningen till beslut. Vanligt förekommande är istället att så kallade 

övertalningsargument används, i syftet att klargöra att det inte finns någon alternativ vård till 

den psykiatriska tvångsvården. 
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The purpose of this paper was to review how the assessment of compulsory psychiatric 

treatment of children and adolescents in Sweden, was motivated by the year 2002-07-01 - 

2003-06-30. Through a qualitative approach, a content analysis of records was made with the 

purpose to help provide a transparent description of the material. 

 The essay is based on records that were previously collected from all child- and 

adolescent psychiatry clinics in Sweden, which resulted in 142 patients aged 10-18 years and 

159 records. The results from this paper, was then analyzed based on six ethical categories 

that justified the compulsory psychiatric treatment. 

 The results shows that the justification of compulsory psychiatric care is usually 

evidenced by multi-justifications and that it’s seldom that there is arguments against the 

compulsory psychiatric treatment in the assessment decision. Persuasive arguments are used 

to clarify that there is no alternative care then compulsory psychiatric treatment. 
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1.0 Inledning 
 

Tvångsvård sågs länge som det normala inom psykiatrisk vård och år 1966 infördes lagen om 

sluten psykiatrisk vård, vilket innebar att det skedde en uppdelning mellan frivillig vård och 

tvångsvård inom psykiatrin. Trots uppdelningen mellan frivillig vård och tvångsvård, så 

skulle frivillig vård ses som det normala och år 1991 gjordes försöket att genom lagändring, 

minska tvångsvården ytterligare (Svensson, 2007, s. 39-49). Grunden för den psykiatriska 

vården ska i huvudsak ges med stöd av 1982 års hälso- och sjukvårdslag (HSL), vars fokus är 

att vården ska ges med grund i frivillighet och respekt för patientens självbestämmande 

(Svensson, 2007, s. 39-49). När lagen om psykiatrisk tvångsvård infördes år 1992, var 

ambitionen med lagen att den skulle bidra till att öka patienternas rättsäkerhet samt begränsa 

under vilka omständigheter som tvångsvården kunde utövas (Wallsten., Kjellin & Sjöberg, 

2009, sid. 751). Studier från innan och efter lagstiftningen, påvisar att lagen endast bidragit 

till några få förändringar, men att patienters och anhörigas upplevelser av vården, förhåller sig 

närapå oförändrad (Wallsten, m.fl., 2009, sid. 751).    

 Psykiatrisk tvångsvård kan både ges med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) och av lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) (Socialstyrelsen, 2009, sid. 14). 

Grundförutsättningen för vård enligt LPT, uppges i 3 § LPT. Enligt denna paragraf ska det 

framgå att patienten lider av en allvarlig psykiskt störning och att denne inte kan få erforderlig 

vård tillgodosedd på annat sätt än genom att läggas in på psykiatriskt sjukhus. Motiveringen 

av tvångsvård kan aktualiseras enbart utifrån patientens psykiska störning. Patienten måste 

även motsätta sig behövlig vård för att LPT ska kunna vara aktuell, vilket således innebär att 

vården inte kan ges med samtycke från patienten (Svensson, 2007, s. 51-52, 117). Vården ska 

så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten, vilket förutsätter att patienten är 

beslutskompetent (Svensson, 2007, s. 49-52). Med beslutskompetent avses att patienten är 

myndig samt att denne, trots sin psykiska sjukdom, kan fatta beslut. Om patienten saknar 

förmågan att förstå information eller att konversera sitt ställningstagande, kan det innebära att 

patientens ställningstagande inte går att betrakta som giltigt (Ottosson, 2005, sid, 46). När en 

läkare ska fastställa om patienten är beslutskompetent eller inte, förutsätter det att ”läkaren 

genom anamnes och undersökning har kommit fram till att den (patienten) är sjuk och i behov 

av behandling och att en viss behandling är ändamålsenlig… (Patienten) skall ta ställning till 

behandlingsförslaget… och att (patienten) inte är styrd av hallucinationer eller 

vanföreställningar” (Ottosson, 2005, sid. 49). Med andra ord kan beslutskompetens definieras 

som ”förmåga att tillgodogöra sig erforderlig information och att överblicka konsekvenserna 

av sitt beslut” (Svensson, 2007, s. 49-52). De patienter som inte uppfyller dessa kriterier ses 

som inkompetenta, vilket innebär att de själva inte kan fatta beslut kring erbjuden vård 

(Ottosson, 2005, sid. 49-50). Exempel på personer som kan ses inkompetenta, kan vara 

ungdomar eller personer med lindrig psykisk störning (Svensson, 2007, s. 49-52). Även dessa 

patienter har rätt till att få effektiv behandling och de beslutskompetenta patienterna har rätten 

till att kunna avböja erbjuden vård (Ottosson, 2005, sid. 49-50).  

  Sluten psykiatrisk vård ges till patienter som vårdas intagna på en sjukvårdsinrättning, 

med stöd av 2 § LPT. I 2 a § LPT regleras att tvångsåtgärderna ska stå i proportion till syftet 

med åtgärderna (Sveriges Rikstad, 2011). Tvångsvården innebär inte automatiskt att fysiskt 

tvång är eller kommer att vara aktuellt, utan vanligt förekommande är istället att patienter 

vårdas bakom låsta dörrar eller att de kontinuerligt övervakas. Om en patient exempelvis är 

mycket orolig, så kan det innebära att patienten spänns fast med bälten (bältesläggning) i 

exempelvis en säng. Denna typ av åtgärd är däremot tidsbegränsad och måste rapporteras 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter (Ottosson, 2005, sid. 112). LPT kan även aktualiseras om 

patienten kan utgöra fara för andra människor i samhället och då ses det som samhällets 
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skyldighet att ingripa, både för den psykiskt sjuke och för dem som kan tänkas drabbas av 

denne (Ottosson, 2005, sid. 64). 

 

2.0 Bakgrund och problemformulering 
 

Under den femte terminen på socionomutbildningen vid Örebro universitet, genomförde jag 

min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Under tio veckor av VFU-perioden var jag vid 

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) i Örebro och veckorna kom i huvudsak att utgöras av 

granskning av journaler. Journalerna berörde barn och ungdomar som någon gång under en 

ettårsperiod, vårdats på en psykiatriklinik. Därav kom journalerna att insamlas från 

chefsöverläkare vid samtliga barn- och ungdomspsykiatrikliniker (BUP) i Sverige, under 

perioden 2002-07-01 - 2003-06-30. En av anledningarna till att journalerna insamlades, var att 

de kom att utgöra grunden för den journalstudie som kom att namnges ”Tvingad till hjälp” 

(Engström, 2006, sid. 211-212).  

 Sammanlagt vårdades det 142 patienter enligt LPT. Detta innebar att det skedde 

sammanlagt 159 stycken vårdtillfällen som journalfördes, eftersom flera patienter kunde ha 

vårdats flera gånger under året. Min uppgift under VFU-perioden var att granska andra 

aspekter av journalernas innehåll, än vad som tidigare gjorts i Engströms (2006) studie 

Tvingad till hjälp. Fokus för min uppsats blev därför att försöka beskriva hur bedömningen av 

psykiatrisk tvångsvård, kunde utläsas i journalerna.  

 Årligen uppskattas det att drygt ett hundratal barn, vårdas enligt LPT inom barn- och 

ungdomspsykiatrin i Sverige. LPT saknar en nedre åldersgräns, vilket gör att både barn och 

ungdomar kan vårdas enligt lagen (Kjellin & Engström, 2006). Psykiatrisk ohälsa anses idag 

vara ett av de större folkhälsoproblemen i Sverige och det beräknas att 10-15 % av alla barn 

och ungdomar, någon gång sökt barnpsykiatrisk konsultation under sin uppväxt (Svensson, 

2007, s. 14). Psykiska sjukdomar kan vara en följd av skador eller funktionsstörningar i 

hjärnan. Den psykiska sjukdomen kan exempelvis vara en följd av en olycka eller bero på att 

barnet levt under traumatiska levnadsförhållanden under barndomen. Exempelvis så finns det 

studier som visar på sambandet mellan avsaknaden av trygghet i barndomen och utvecklandet 

av personlighetsstörningar eller andra psykiska sjukdomar (Ottosson, 2003, sid. 332). 

 Vid LPT har den unge rätt till att själv få föra sin tala, men detta innebär inte att denne 

har rätten till att själv ”disponera över det intresse som aktualiseras i en viss lag eller i en viss 

paragraf”. Det innebär snarare att om den unge blivit föremål för psykiatrisk tvångsvård, har 

den unge otvivelaktigt rätten till att överklaga beslutet (Svensson, 2007, s. 72-73). Även om 

ungdomar kan ses som beslutskompetenta, innebär inte detta att de är ”kloka nog att kunna 

betros med full frihet i… beslut om sitt eget vårdbehov” (Tännsjö, 1995, ref. av Colnerud, 

1999, sid. 37). Beslut om tvångsvård sker utifrån föreställningen om att tvångsvården ska 

resultera i något gott för såväl patienten, som för anhöriga och samhället. Här finns det dock 

brister mellan överensstämmelsen av hur patienter och personal, upplever den psykiatriska 

tvångsvården (Wallsten, m.fl., 2009, sid. 750). Detta innebär således att beslut och lagstiftning 

om psykiatrisk tvångsvård, alltid kommer att innehålla svåra etiska överväganden (Wallsten, 

m.fl., 2009, sid. 751).  

 Min avsikt med denna uppsats är att granska vilka motiveringar som läkare har använt 

sig av som grund, vid bedömningen av LPT för barn och ungdomar. Eftersom psykisk ohälsa 

är ett folkhälsoproblem, vill jag även redogöra för situationen som patienten befunnit sig i, då 

denna inkommit till psykiatrikliniken, vilket i sig kan utgöra grunden för läkarnas 

bedömningar. Med begreppet bedömning, har jag i denna uppsats tagit utgångspunkt från 

Psykiatriguidens (2010) definition av termen (inom psykologi och psykiatri):  
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”används om de slutsatser som psykologer, läkare, lärare, sjukgymnaster med flera drar 

på grundval av de resultat som de får på test och frågeformulär av olika slag, samt 

genom intervjuer och observationer… I och med att man från slutet av 1900-talet blivit 

mer uppmärksam på komplexiteten i människors sätt att reagera och bete sig, utgör 

mätresultat och andra data endast underlag för det som leder fram till en mer 

kvalificerad och riktad bedömning” (Psykiatriguiden, 2010).  

 

Denna begreppsdefinition utgör grunden för min uppsats, eftersom min avsikt är att klargöra 

den bedömning som har gjorts angående psykiatrisk tvångsvård av ungdomar i Sverige under 

år 2002-07-01 - 2003-06-30. Begrepp som tidigare har använts som motivering till tvångsvård 

under de senaste 150 åren, har bland annat varit ”sjuklighet, farlighet för sig själv och 

samhällskydd” (Ottosson, 2003, sid. 53). Nu är min ambition att granska hur motiveringarna 

till beslut sett ut på 2000-talet. Utöver att granska bedömningarna, så kommer jag även att 

försöka analysera resultaten av denna uppsats, utifrån redan existerande motiveringar (etiska 

kategorier) till psykiatrisk tvångsvård som Ingemar Engström (Engström, 2008, 2009) tagit 

fram. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats, är att granska bedömningar av beslut till 

psykiatrisk tvångsvård av ungdomar i Sverige under ett år (2002-07-01 - 2003-06-30). Ett 

delsyfte utgörs därför av att undersöka om vårdpersonal, i första hand läkaren, genomfört 

etiska överväganden när ungdomarna bedömdes vara i behov av vård enligt LPT. 

 Följande frågeställningar formulerades utifrån uppsatsens syfte: 

 

 Hur motiveras bedömningen av psykiatrisk tvångsvård av ungdomar i Sverige under 

perioden 2002-07-01 till 2003-06-30 och kan svaren beskrivas i termer av kategorier?   

 Förekommer motargumentation i bedömningen till beslut? 

 Hur överrensstämmer Engströms etiska kategorisering med mitt resultat och kan det i 

mitt material finnas evidens för fler eller färre kategorier? 

 

2.1.2 Avgränsning 

En avgränsning som jag har gjort i materialet till uppsatsen, är att jag till större delen har 

bortsett från medicinska diagnoser. Anledningen till detta var att jag annars hade känt mig 

tvungen att definiera varje diagnos, vilket inte utgjort fokus för uppsatsen. Vidare 

avgränsningar som jag har genomför är i de textstycken som jag har valt att lyfta från 

journalerna och sammanställt. Dessa textstycken är autentiska med journalinnehållet, bortsett 

från att jag har tagit bort preciseringar över exempelvis föräldrarnas yrken eller ungdomarnas 

utbildning. Även könsindelningar, religiösa åsikter, sexualliv, politiska åsikter samt etniskt 

ursprung, har tagits bort från journalanteckningarna i denna uppsats. Ungdomarna kommer 

därav att benämnas som patienten i detta material.  

 Jag är medveten om att denna avgränsning innebär att resultaten inte är kompletta, men 

eftersom jag saknar medicinsk utbildning, så har jag riktat fokus på motiveringarna till LPT 

och inte på exempelvis diagnosernas eventuella inverkan vid bedömningarna till LPT. 
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3.0 Tidigare forskning 
 

I Finland (2010) genomfördes det en studie med fokus på minderåriga som tvångsvårdats. 

Studien handlar om psykiatriker i Finland och deras upplevelser av att vårda minderåriga 

under psykiatrisk tvångsvård (Turunen., Välimäki & Kaltiala-Heino, 2010). Besluten om 

tvångsvård (i Finland) sker genom att en psykiatrisk läkare från ett annat sjukhus, observerar 

en patient i maximalt 4 dagar. Efter observationen, i samråd med patienten, beslutas det om 

patienten är i behov av fortsatt vård. Samrådet med patienten sker genom att patienten 

tillfrågas om vilken inställning denna har till exempelvis erbjuden vård (Turunen, m.fl., 

2010). Insamlandet av data bestod av intervjuer med psykiatrikerna och resultaten från studien 

visar att psykiatrikerna ansåg att engagemanget från minderåriga, borde beaktas i bredare 

utsträckning, än utifrån riktlinjer som är för vuxna. Detta innebar att tvångsvården borde ske 

utifrån det bästa för de minderåriga och med andra ord i bredare omfattning än vad som gäller 

vid vård av vuxna, då vuxna enbart kan vårdas enligt LPT om dessa motsätter sig vården eller 

om deras psykiska sjukdom uppfyller kriterierna för vård (Turunen, m.fl., 2010).  

 Riittakerttu (2009) belyser att forskning inom tvångsvård ofta har fokus på vuxna och 

att det är få studier som berör tvångsvård av minderåriga. Beslut som avser tvångsvård av 

minderåriga, är både etiskt och juridiskt mer komplicerat än tvångsvård av vuxna. 

Anledningen till detta kan vara att beslut gällande minderåriga berör såväl patienten, 

samhället och patientens föräldrar samt att hänsyn måste visas den minderårige i förhållande 

till dennes utvecklings- och förståelsenivå. Psykiska sjukdomar kan försämra ungdomars 

utveckling samt ungdomars förmåga till att själv ta ställning till erbjuden vård. Ungdomarnas 

mognadsnivå kan även skilja sig åt, trots att ungdomarna kan vara i samma åldrar. Trots 

avsikten med tvångsåtgärder, kan det resultera i större skada än nytta. Exempelvis kan 

patienten, till följd av kränkningar av personens autonomi, bidra till att patienten mår sämre 

efter tvångsvårdsbehandlingen. Den negativa erfarenheten av vården kan därmed väga tyngre, 

än eventuella förmåner med tvångsvården (Riittakerttu, 2009). Riittakerttu (2009) har 

genomfört en studie och undersökt om de ungdomar som bedömts ofrivillig psykiatrisk vård 

(tvångsvård), är de ungdomar som uppvisat störst störningar, i jämförelse med frivilligt 

vårdade ungdomar. Studiens mål var även att undersöka om psykosociala faktorer i 

ungdomarnas omgivning som familjens bakgrund, tidigare behandlingshistoria, kunde 

förknippas med ungdomarnas psykiska symtom och tillstånd. Insamlandet av data gjordes 

genom att 187 fallbeskrivningar insamlades från patienter mellan åldrarna 13-17 år som 

vårdades på ofrivillig och frivillig basis, vilka därefter kom att jämföras med varandra. 

Datainsamlingen kom från ungdomspsykiatriska avdelningar vid Tammerfors 

universitetssjukhus i Finland under år 2004-2006 och identifierades genom sjukhusets 

databaser (Riittakerttu, 2009). Resultatet av studien påvisar att de ungdomar som vårdades 

ofrivilligt, remitterades oftast av ”vanliga” läkare och inte läkare som var specialiserade inom 

ungdoms- eller barnpsykiatri. Ungdomarna som vårdades ofrivilligt uppvisade även 

psykotiska symtom i form av exempelvis vredesutbrott, fientlighet, självmordstankar och 

planer samt våldsamt beteende mot människor i deras omgivning. Tillskillnad mot de frivilligt 

vårdade ungdomarna, så gavs även de ofrivilligt vårdade, mer lugnande medel. Slutsatsen av 

Riittakerttus (2009) studie var ungdomarna som vårdades ofrivilligt, gjorde detta utifrån 

symtomens svårighet och ”inte med aspekter av ungdomarnas levnadsvillkor” (Riittakerttu, 

2009).   

 Kjellin, Andersson, Candefjord, Palmstierna och Wallsten (1997) har gjort en studie i 

två län i Sverige om utkomsten av sluten psykiatrisk tvångsvård, där avsikten med studien var 

att granska patienters rapporter av hur de upplevde vården ur ett etiskt förhållningssätt 

(Kjellin, m.fl., 1997). För att försäkra att en psykiskt sjuk människa inte gör sig själv eller 

andra människor illa, så kan det i vissa fall vara nödvändigt med tvångsvård inom psykiatrin. 
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Den väsentliga frågan är huruvida resultaten av tvångsvården gynnar eller försummar 

patienten, utifrån etiska principer (förhållningssätt). Studien grundar sig på ett randomiserat 

urval av 168 patienters rapporter om hur de upplevde psykiatrisk vård, där 84 patienter 

vårdades inom sluten psykiatrisk vård och de resterande 84 patienterna vårdades enligt öppen 

psykiatrisk vård. Av de patienter som vårdades inom sluten psykiatrisk vård, var 40 stycken 

av dessa kvinnor och inom de frivilligt vårdade var det 53 som var kvinnor. Medelåldern på 

dem som vårdades inom slutenvård var 39 år och inom öppenvården var medelåldern 39,5 år. 

Patienter som var under 18 år och över 69, exkluderades från studien (Kjellin, m.fl., 1997). 

Resultatet av studien visade att majoriteten av båda grupperna av patienterna i urvalet, 

upplevde den psykiatriska vården som att den bidragit till förbättring hos dem. Vidare 

indikerade resultaten att en tredjedel av de vårdade patienterna förbättrats genom 

tvångsvården och att de inte upplevde sig kränkta under vårdtillfället. Ett ytterligare resultat i 

studien var att genom vården kunde patienterna lugnas ner, i syftet att de varken skulle skada 

sig själva eller andra, vilket kunde ses som en positiv utkomst av vården. Avsikten med 

vården inom såväl öppen som sluten vård, bör vara att dess utkomst ska resultera i så många 

fördelar som möjligt och minska utkomsten av eventuella nackdelar. En huvudfaktor med 

vården är även att patienter inom såväl både öppen som sluten vård, ska visas respekt (Kjellin, 

m.fl., 1997). Anledningen till att jag har valt att belysa denna studie, trots att barn och 

ungdomar exkluderas i den, är eftersom det saknas forskning inom området barn och 

ungdomar som vårdats enligt LPT. Genom denna studie har jag haft till avsikt att belysa den 

etiska aspekten av tvångsvården, nämligen huruvida vården resulterat i fördelar respektive 

nackdelar för dem som vårdats. Jag menar att oavsett om det är barn och ungdomar eller 

vuxna som vårdats enligt LPT, så är det viktigt att belysa utkomsten av vården. Detta är därav 

en aspekt som jag har valt att belysa, genom att denna studie tas upp i detta avsnitt. 

 Jacobsson (2006) menar att den nuvarande LPT lagen i Sverige är oprecis och att om 

patientens behov av vård kvarstår efter en längre tid, så innebär det rimligtvis att det finns skäl 

för att patienten ska fortsätta vårdas inom LPT. Däremot menar Jacobsson (2006) att utifrån 

lagstiftningen har psykiatrins arbete blivit allt mera kortsiktigt, vilket resulterat i att psykiatrin 

inte längre arbetar med att förebygga återinsjuknanden. Enligt Jacobsson (2006) bör en 

huvudfaktor inom psykiatrisk tvångsvård, vara att tvång ska vara av ett kärleksfullt tvång. 

Med detta avser Jacobsson (2006) att patienterna ska erbjudas den bästa tänkbara vård som 

kan ges och med stor ödmjukhet, eftersom vården inom psykiatrisk tvångsvård påtvingas 

patienterna (Jacobsson, 2006). 

 

4.0 Teoretisk referensram 

4.1 Beslutsteorier 

Beslutsteorier handlar om olika typer av teorier kring hur beslut kan fattas. Grunden för den 

traditionella beslutsteorin skapades av Thomas Bayes, som menade att en människa som 

handlar rationellt, väljer det handlingsalternativ som förväntas bidra till störst nytta. Med 

andra ord görs en sammanvägning mellan olika handlingsalternativ och eventuella 

konsekvenser av dessa, därefter väljs det alternativ som bidrar till den största nyttan 

(Nationalencyklopedin, 2011a). 

 Beslutsteorierna kan delas in i normativa respektive deskriptiva teorier. Inom normativ 

beslutsteori grundar människan beslut utifrån dennes egna värderingar och vilka möjliga 

konsekvenser ett utfall eller ett handlingsalternativ kan resultera i. Detta förutsätter att 

beslutsfattaren inom den normativa beslutsteorin, kan göra bedömningar (prediktioner) av 

sannolikheten för olika konsekvenser (Nationalencyklopedin, 2011a). ”Att göra en prediktion 

är förstås i viss mening att fatta ett beslut… kanske har vi en stark inneboende önskan om att 
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predicera rätt” (Sjöberg, 1978, sid. 85). Bedömningen i sig kan avse försöket att uppskatta 

egenskaper eller beskriva ett tillstånd, som ligger utanför individen själv och det är då vi talar 

om en predicering (Sjöberg, 1978, sid. 85-86). När detta genomförs kallas det för att 

beslutstagaren fattar beslut under ”risk eller säkerhet”. Om beslutsfattaren däremot inte är 

medveten om konsekvenser som kan uppstå, innebär detta istället att denne fattar beslut under 

osäkerhet (Nationalencyklopedin, 2011a). Frågan huruvida beslutsfattare som är benägen att 

ta risker i en situation även gör det i andra situationer, tycks det inte finnas något samband 

emellan utöver om situationerna ter sig i hög grad lika. Beslutsfattandet påverkas troligtvis 

mer av faktorerna i den aktuella beslutssituationen och beslutsfattaren ”i hög grad är 

beroende av situationen vari beslutet fattas” (i Sjöberg, 1978, sid. 141-142). Syftet med den 

normativ teorin är ”att ange hur en person eller en organisation bör fatta beslut för att 

handla rationellt” (Nationalencyklopedin, 2011a). 

 De deskriptiva beslutsteorierna avser hur människor i praktiken, tillämpar de normativa 

beslutsteorierna. Med andra ord handlar de deskriptiva teorierna om hur människor faktiskt 

fattar beslut samt ”i vad mån människor faktiskt tillämpar de rekommendationer som ges av 

olika normativa beslutsteorier” (Nationalencyklopedin, 2011a). Vid bedömningar kan olika 

informationskällor (kunskapsbakgrund, även kallat stimulus) sammanvägas i syftet att 

generera handlingsalternativ (Sjöberg, 1978, sid. 122). Denna bedömningsprocess kan ställas 

upp enligt följande figur: 

 

 
(i Sjöberg, 1978, sid. 123). 

 

Figuren redovisar på ett överblickbart sätt hur information kan insamlas och bearbetas, i syftet 

att utmynna i en respons eller en reaktion på den insamlade och bearbetade informationen 

(Sjöberg, 1978, sid. 121-125). Människor tenderar att i sina beslut försöka undvika sannolika 

förluster (Nationalencyklopedin, 2011a). Beslutsteorier handlar därför om huruvida praktiker 

löser beslutsproblem, genom att exempelvis strukturera och förenkla ”sannolikheten för 

tänkbara möjligheter samt hur stor den förväntade förlusten eller vinsten är under olika 

förutsättningar” (Nationalencyklopedin, 2011a). En beslutsfattares effektivitet, kan även 

påverkas av dennes sakkunskap. En beslutsfattare som är sakkunnig inom området som denne 

ska fatta beslut kring, kommer troligen att generera bättre handlingsalternativ, än en person 

som inte är kunnig inom området. Den sakkunnige är sannolikt även bättre problemlösare och 

en anledning till detta kan bland annat vara att denne har mer realistiska uppfattningar om 

exempelvis eventuella konsekvenser av ett handlingsalternativ. Därav kan beslutsfattares 

sakkunnighet och tidigare erfarenheter, skiljas mellan olika beslutsfattare samt att det kan 

finnas individuella skillnader i deras sätt att bete sig (Sjöberg, 1978, sid. 48, 141). Vinsten av 

beslutsfattandet, kan exempelvis utgöras av personlig tillfredsställelse hos den person som 

fattat beslutet (Nationalencyklopedin, 2011a). 
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4.2 Att tolka en annan människa och ta beslut 

Albert Camus menar att oavsett vad människor gör i livet, så har de alltid ett val. Varje 

sekund av dagen och under hela människans liv, kan hon aktivt göra ett val för det finns alltid 

alternativ (i Schwartz, 2004, sid. 49-50). Så vem ”… har moralisk rätt att bedöma … och vem 

som har laglig auktoritet att underkasta andra människor konsekvenserna av dessa 

bedömningar?” (i Szasz, 1979, sid. 68). Svaret på denna fråga är att det är ”… 

institutionspsykiatrikerna som har de ovannämnda rättigheterna gentemot sina tvångsintagna 

patienter” (i Szasz, 1979, sid. 68). Om en psykiskt sjuk patient inte själv kan fatta beslut 

kring erbjuden vård, innebär detta således att psykiatrikern tar över besluten då patienten inte 

kan tänka rationellt (Ottosson, 2005, 107). ”Psykiatrikerna är läkare, läkare ska behandla 

patienter – det som psykiatriker gör är alltså goda gärningar” (i Szasz, 1979, sid. 77).  

 Däremot är människor olika och därför kan även människors beteenden skilja sig åt. Ett 

visst beteende kan spegla en reaktion av något och dessa reaktioner kan vara olika hos olika 

människor. Detta innebär att mäskligt beteende (beteendetecken) kan vara komplext och 

därför svårt att tolka. En svårighet med att tolka beteenden hos människor, kan exempelvis 

vara att en utredare framför egna tolkningar och att denne ”ser det man vill se” (Edvardsson, 

2003, sid. 117). När beslut ska fattas kring vård av psykiskt sjuka patienter, kan det därför 

vara önskvärt att besluten föregås av etisk reflektion. Avsikten med reflektionerna är att 

reflektionen ska bidra till såväl att exempelvis läkaren reagerar på något samt inspireras till 

något. Genom etiska reflektioner kan psykiatriska vårdteam finna stöd i varandra, vilket kan 

bidra till mognad av arbetslaget. Detta kan i sin tur leda till ökade medvetenheten för etiska 

reflektioner samt bidrar till ökad trygghet för patienterna. Etiska reflektioner inom vårdteam 

kan även bidra till att genomförandet av tvångsvårdsåtgärder förbättras, eftersom vårdpersonal 

inom den psykiatriska vården kan uppleva olust då de kan hamna i situationer med patienter 

där gränsen mellan oetiskt och olagligt kan vara diffusa (Ottosson, 2005, sid. 9-11, 112-113). 

”Ibland är behovet av tvångsvård uppenbart, men gråzonen mellan tvång och frivillighet är 

stor” (Ottosson, 2003, sid. 321). Enligt Edvardsson (2003) är det vanligt att när beslut ska 

fattas, så övervägs enbart ett handlingsalternativ och därav framställs beslutsfattaren som att 

denne gör ”… ett val mellan att inget göra och en etablerad lösning” (Edvardsson, 2003, sid. 

233).  

 

4.3 Bedömningar av psykiatrisk tvångsvård, utifrån LPT 

Den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen har till avsikt att ”inte låta människors liv gå till 

spillo när allvarliga psykiska sjukdomar blockerar sjukdomsinsikt och vårdmotivation. Från 

vårdetisk synpunkt innebär tvångsvård en temporär prioritering” (Ottosson, 2003, sid. 321). 

Vid bedömningen av LPT ska:  

 
”risken för patientens liv eller hälsa… ska vara avgörande när frågan om 

tvångsvård prövas. Vid bedömningen av patientens vårdbehov måste alltså 

prövas i vad mån risk föreligger för hans liv eller hälsa, om vård inte 

kommer till stånd genom intagning på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk 

tvångsvård. I bedömningen måste det vägas in om det finns en omedelbar 

risk för patientens liv eller hälsa… … vårdbehovet ska också bedömas med 

hänsyn till patientens personliga förhållanden, t.ex. levnadsförhållanden och 

relationer i omgivningen” (Socialstyrelsen, 2009, sid. 16-17).  

 

Med andra ord genomförs en samlad bedömning av patientens psykiska störningstillstånd och 

dennes levnadsförhållanden, vid bedömningen av LPT (Socialstyrelsen, 2009, sid. 17). 

Däremot får tvångsvård inte ges om patientens psykiska störning kan ”… tillgodoses med stöd 
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i sin egna miljö eller annan miljö utan intagning på sjukvårdsinrättning” (Socialstyrelsen, 

2009, sid. 17). Om bedömningen av LPT ses som aktuell så utfärdar läkaren ett vårdintyg om 

beslut om intagning, som börjar gälla omedelbart från och med att det utfärdats 

(Socialstyrelsen, 2009, sid. 18).  

 Edvardsson (2003) menar att "… bedömningar skall logiskt sammanhänga med det 

presenterade grundmaterialet... saknas tillräckligt allsidiga, relevanta och tillförlitliga 

uppgifter skall inte slutsatser/bedömningar avges. Har alternativa förklaringar inte prövats 

så kan en vald förklaring inte hävdas i en bedömning" (Edvardsson, 2003, sid. 12). Vidare 

menar Edvardsson (2003) att "grundläggande fakta och observationsuppgifter skall i texten 

tydligt skiljas från tolkningar... de konkreta beteenden som det gäller skall beskrivas i sitt 

sammanhang" (Edvardsson, 2003, sid. 33-34). Trots att bedömningarna ska vara väl 

grundade, så kan kompletterande uppgifter från ansvarig läkare inhämtas efter att beslut 

fattats, då vårdintyg kan ”innehålla formella brister eller sakliga oklarheter” 

(Socialstyrelsen, 2009, sid. 18). 

 

4.4 Engströms etiska kategorier 

Ingemar Engström är professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro 

universitetssjukhus samt forskningschef vid Psykiatrisk forskningscentrum, Örebro läns 

landsting (Engström, 2006, sid. 11). Engström har tagit fram sex stycken etiska kategorier 

som samtliga argumenterar för psykiatrisk tvångsvård (Engström, 2008, 2009). 

 Kategori 1. Skyddsargumentet avser att en patient bör bedömas psykiatrisk tvångsvård, i 

syftet att få hjälp med behandling. Avsikten med denna kategori är att om patienten saknar 

förmågan att ta ställning till behovet av vård, så kan patienten bedömas psykiatrisk tvångsvård 

i syftet att skydda denna från såväl sig själv som att skydda andra människor i dennes 

omgivning. Den etiska motiveringen till tvångsvården är att den ska skydda människor mot att 

göra suicidförsök (självmordsförsök) eller att agera våldsamt (Engström, 2008, sid. 4). 

Sammanfattningsvis avser den första kategorin att ”… ansvar för andra människor medför att 

personer med nedsatt förmåga till eget ansvar bör – av samhället genom tvångsvård – 

skyddas från sina egna handlingar, då centrala värden för personen ifråga och andra är 

hotade” (Engström, 2009). 

 Kategori 2. Solidaritetsargumentet, detta argument kan exempelvis innebära att 

vårdpersonal anser att samhället har en skyldighet att ingripa i människors liv, om dessa 

tenderar att fatta ”fel” beslut i deras liv. Exempel på ett sådant beslut kan vara människor som 

försökt begå självmord och som i grunden för beslutet har en psykisk funktionsnedsättning. 

Ett ytterligare argument för vård enligt denna kategori, är att den har använts vid försök att 

förhindra våld i samhället (Engström, 2008, sid. 4). Kategorin bygger med andra ord på att 

”… ansvar för andra människor medför att personer även med förmåga till eget ansvar bör – 

av samhället genom tvångsvård – skyddas från sina egna handlingar, då centrala värden för 

personen ifråga och andra är hotade” (Engström, 2009). 

 Kategori 3. Behandlingen kräver-argumentet handlar om att människor bedöms 

psykiatrisk tvångsvård på grund av att de är i behov av behandling. Motiveringen av 

tvångsvården är att genom vården kan människor (läs patienter) få behandling som kan ses 

som etiskt rätt. Exempel på sådan behandling kan vara patienter som svälter sig själva och 

som kan vara i behov av näring genom sond (Engström, 2008, sid. 5). Sond är en tunn slang 

som kan föras in i exempelvis matstrupen eller näsan, för att på så sätt ge en person näring om 

denne inte kan äta eller om näringsupptaget inte fungerar som det ska (Nationalencyklopedin, 

2011b). Det är behovet av speciell behandling, som utgör motiveringen av denna kategori 

(Engström, 2008, sid. 5). Med andra ord kan den tredje kategorin sammanfattas som att 
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”tvångsvård är rätt därför att det skapar nödvändiga förutsättningar för den behandling som 

patienten oundgängligen har behov av” (Engström, 2009). 

 Kategori 4. Förtydligande-argumentet handlar om att inom psykiatrisk tvångsvård är 

det vanligt att det saknas klarhet i situationen och därför ges vården och att det därmed, 

efteråt, kan saknas underlag för fortsatt beslut om vård. Genom den fjärde kategorin, anses 

tvångsvård vara rätt då det kan innebära att såväl patienten som personal vet vad de får och 

inte får göra. Om patienten exempelvis ges tvångsvård så innebär det att tvingande 

behandlingar (exempelvis näring genom sond) också kan ges och på så sätt kan personal visa 

patienterna större respekt (Engström, 2008, sid. 5). Sammantaget är tvångsvård rätt ”… därför 

att det gör situationen tydligare för alla inblandade parter; patienten, föräldrarna och 

personalen” (Engström, 2009). 

 Kategori 5. Stötta föräldraskapet-argumentet, avsikten med denna kategori är att det har 

visat sig att ungdomars föräldrar brister i sin föräldraauktoritet och att i syftet att hjälpa barnet 

eller ungdomen, så har tvångsvården getts i syftet att underlätta för föräldrarna (Engström, 

2008, sid. 5). Annorlunda uttryckt så är motiveringen till den femte kategorin och 

motiveringen till att tvångsvård är rätt ”… därför att det kan stärka föräldraauktoriteten och 

göra situationen tydligare för ungdomen om vem som beslutar i viktiga frågor” (Engström, 

2009). 

 Kategori 6. Vårdvardagsargumentet avser att vården är rätt att ge därför att genom 

denna typ av vård så kan patienten ges adekvat hjälp lättare än inom annan typ av vård, 

exempelvis öppenvård. Argumentet för denna kategori är att genom att ge tvångsvård, så kan 

bekymmer i den dagliga vården undvikas, med andra ord om patienten är i behov av specifik 

vård som endast kan ges inom psykiatrisk tvångsvård (Engström, 2008, sid. 5). Sammantaget 

utgörs den sista kategorin av att ”tvångsvård är rätt därför att vårdvardagen kräver fasta 

rutiner och regler för både personal och patienter för de tvångsinsatser som patienten har 

behov av” (Engström, 2009). 

 

5.0 Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt för vald metod 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som jag har utgått ifrån i denna uppsats, grundar sig 

i en kvalitativ ansats (Holosko, i Thyer, 2010, sid. 340-347). Inom kvalitativa ansatser, kan 

flera olika metoder användas, exempelvis ostrukturerade intervjuer och textanalyser 

(Djurfeldt., Larsson & Stjärnhagen, 2003, sid. 17). Kvalitativ forskning kan exempelvis ha till 

avsikt att försöka beskriva fenomen eller ett ämne som har emotionellt djup. Meningen med 

detta är att kunna bidra till deskriptiv data, baserat på beteenden eller individers utsagor 

(Holosko, i Thyer, 2010, sid. 340-347). Jag ansåg att genom en kvalitativ ansats, kunde jag på 

bästa sätt besvara mitt syfte med uppsatsen, då syftet var att granska bedömningar av beslut 

om psykiatrisk tvångsvård av ungdomar i Sverige under ett år och undersöka om i första hand 

läkaren, genomfört etiska överväganden när ungdomarna bedömdes vård enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård.   

 Inom kvalitativ forskning kan fokus för forskningen utgöras av allt ifrån individer och 

familjer, till organisationer och händelser (Holosko, i Thyer, 2010, sid. 340-347). Den 

kvalitativa forskningen är vanligen hypotesgenererande, vilket innebär att forskningen har en 

induktiv ansats (Backman, 2008 sid. 54). Inom den induktiva ansatsen undersöks litteratur på 

området, för att sedan övergå till att formulera syfte och vetenskapligt problem (Larsson., 

Lilja & Mannheimer, 2005, sid. 96-97). Den induktiva ansatsen i denna studie uppkom genom 

att jag först undersökte kunskapsläget inom psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar och 

att jag därefter formulerades studiens syfte och frågeställningar. Utifrån resultaten av denna 
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studie, så har nya hypoteser kring psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar genererats 

utöver Engströms (2008, 2009) sex stycken etiska kategorier.   

5.2 Urval 

Grunden för denna uppsats utgörs av de journaler som tidigare insamlats under perioden 

2002-07-01 - 2003-06-30. Sammanlagt var det 27 stycken kliniker som tillfrågades om att 

skicka in journalmaterial och av dessa var det 21 stycken som kunde ge vård enligt LPT. Av 

dessa 21 kliniker, var det under ettårsperioden 16 stycken kliniker som vårdade patienter 

enligt LPT. Med andra ord var det fem av 21 kliniker som inte rapporterade någon form av 

tvångsvård (Engström, 2006, sid. 211-212).  

 Sammantaget vårdades 142 patienter, vilket resulterade i 159 vårdtillfällen och 

journaler. Patienterna som vårdades enligt LPT, var i åldrarna 10-18 år och av dessa, var det 

ungefär dubbelt så många flickor som pojkar som vårdades (Engström, 2006, sid. 211-212). 

Urvalet av patienter och journaler till uppsatsen, utgörs därför av samma journaler som 

Ingemar Engström (2006) använde till boken Tvingad till hjälp (Engström, 2006). Detta 

innebär således att jag har refererat bakgrundsinformationen kring urvalet av patienter, till 

Engstöm (2006).  

 Patienterna och data i uppsatsen, utgör en komplett population och jag kan därav inte 

uttala mig kring att ett urval har gjorts, då underlaget speglar samtliga barn- och ungdomar 

som vårdats enligt LPT i Sverige under den specifika undersökningsperioden. Med population 

avses att studien genomförs på ett helt material, istället för att urval eller exempelvis stickprov 

genomförs från populationen (Bryman, 2008, sid. 168). Journalerna fanns tillgängliga för mig 

genom min VFU-period vid PFC och de överväganden och begränsningar som jag har gjort 

utifrån datainsamlingen, var att kön och ålder enbart presenterades i detta avsnitt. 

Anledningen till detta var att eftersom journalerna har avidentifierad, så anser jag att dessa 

faktorer inte bör presenterats vidare på grund av eventuell risk för igenkänning av patienterna 

själva som journalerna berör. Faktorerna kön och ålder har inte heller utgjort fokus för denna 

uppsats och därav har jag valt att inte analysera detta vidare. 

 

5.3 Datainsamlingstekniken och kunskapskällor 

Att förhålla sig källkritisk till underlaget i en studie, kan bland annat innebära att det 

informativa innehållet i en studie granskas. Frågor som om källan kan ses som trovärdig och 

om innehållet är sant eller falskt, är aspekter som kan prövas vid kritisk granskning av ett 

material. Till en början bedöms äktheten i källan, men andra ord, vem som är upphovsmannen 

till materialet och vad som varit avsikten med det (Nationalencyklopedin, 2012). 

Datainsamlingsmetoden i denna uppsats består av så kallad dokumentanalys. Avsikten med 

dokumentanalyser är att redan befintligt material kan användas, genom att citat lyfts ur 

materialet (Larsson, m.fl., 2005 sid. 91). Således innebär dokumentanalysen att forskaren 

använder sig av sekundära datakällor (Holosko, i Thyer, 2010, sid. 348-351), vilket även jag 

har gjort i denna uppsats då materialet som uppsatsen grundar sig på är redan befintligt 

material i form av journaler som såväl läkare som vårdpersonal har sammanställt. Källkritik 

kan även riktas mot information som är av primär- eller sekundärkälla. Detta kallas för 

tradering, vilket innebär att desto fler led som en berättelse tagit, desto mindre trovärdig ses 

källan. De primära källorna är ursprungskällor, medan de sekundära källorna har traderats 

(ordagrann överensstämmelse mellan två texter) (Nationalencyklopedin, 2012).  

 Utöver journalerna så har jag även använt mig av litteratur som referensmaterial inom 

exempelvis ämnena psykiatri och psykiatrisk tvångsvård. Genom sökningar i olika typer av 

databaser som exempelvis PubMed-NCBI, PsycINFO samt ISI Web of knowledge, har jag 

sökt referensmaterial i form av rapporter och tidigare forskning inom ämnet tvångsvård. Detta 
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material kom sedan att användas i denna uppsats inom såväl inledningen och bakgrunden, till 

avsnitten kring tidigare forskning och teoretisk referensram. Litteraturanskaffningen 

genomförde jag genom sökningar i Örebro universitets databaser och avsikten med 

kunskapskällorna var att utgöra underlaget för den kommande analysen.  

 Skriftliga protokoll, böcker, muntliga intervjuer med flera, är exempel på berättande 

källor. När granskning genomförs av berättande källor så finns det tre kriterier som är centrala 

och dessa är Tidskriteriet, Beroendekriteriet och Tendenskriteriet. Det första kriteriet är 

Tidskriteriet som handlar om att desto aktuellare uppgifterna är, desto mer trovärdigare är 

dem. Exempel på material som kan ses som goda källor är protokollanteckningar, som är i det 

närmaste samtida. Mindre pålitliga källor kan istället utgöras av memoarer som skildrar 

händelser och som kan ha utspelat sig för flera år sedan. Det andra kriteriet som är 

beroendekriteriet, innebär att en källa ses som trovärdig om minst två personer är 

samstämmiga och kan komma fram till samma resultat eller version. Dessa bör vara 

oberoende från varandra, efter som om resultat exempelvis diskuteras mellan dem, så kan 

trovärdigheten av resultaten minskas. Det avslutande kriteriet är tendenskriteriet som avser 

upphovsmannens, exempelvis en forskares, intresse av att påverka opinionen. Tendenser för 

detta kan exempelvis komma till yttring genom skevt faktaurval. Med detta avses att 

exempelvis forskaren väljer att bortse från fakta som kan vara motstridiga mot dennes egna 

resultat och det kan då ske ett skevt faktaurval (Nationalencyklopedin, 2012). Vid 

anskaffningen av underlaget till denna uppsats, så har jag haft ambitionen att inte använda 

mig av för gammalt material. Med detta menar jag att om exempelvis två källor har funnits 

med likande innehåll, så har jag valt att referera till den senaste källan. Anledningen till detta 

var i syftet att försöka förhålla mig till material som är aktuellt eller nyligen producerat. Detta 

visade sig vara svårare än jag trott, eftersom det saknas underlag inom ämnet barn och 

ungdomar inom psykiatrisk tvångsvård och därav har jag refererat till den information som 

jag har funnit (även till äldre material). 

 De sökord som jag använde mig av vid litteraturanskaffningen och inom de olika 

databaserna var: tvång*, tvångsvård, psykiatri, forced*, ethical*, compulsory psychiatric 

treatment, ethical considerations, children and adolescents*, decision-making, commitment*, 

involuntary treatment samt commitment of mentally ill. Dessa sökord har även kombinerats 

med varandra, i syftet att minska bredden på ämnet och begränsa antalet träffar vid 

sökningarna i de ovannämnda databaserna. 

 

5.4 Etiska överväganden 

Projektet Tvingad till hjälp (Engström, 2006), granskades och godkändes av samtliga svenska 

etiska forskningskommittéer för medicinsk forskning vid den tiden. Materialet har även 

godkänts som en multicenter studie, där Örebrokommittén är huvudansvariga för bruk av det 

(dnr 411-02). Detta innebär att underlaget för denna uppsats, är godkänt då detta utgör en 

vidarestudie av materialet (en multicenter-studie). 
 Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), bör uppgifter om individer 

förvaras i säkerhet där obehöriga ej ska kunna komma i kontakt med materialet. Avsikten med 

detta är att i största mån, kunna hålla personuppgifter om deltagarna konfidentiella. Därutöver 

bör materialet även avidentifieras och lagras (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12). Några av de 

etiska överväganden som jag gjorde gällande denna uppsats var att journalerna bearbetades på 

plats vid PFC i Örebro. Där fanns journalerna inlåsta i kassaskåp, i syftet att skydda 

patienterna som journalerna avsåg. När journaler samlades in, inför Engströms studie 

(Engström, 2006), var patientjournalerna redan avidentifierade (Engström, 2006, sid. 201).  

 Uppgifter som har insamlats om personer, bör endast användas inom ramen för 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 14) och det är forskaren själv som ansvarar för att 
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forskningen upprätthåller god kvalitet och är moraliskt acceptabel (Vetenskapsrådets Codex, 

2011). Baserat på Vetenskapsrådets Codex (2011) så kommer jag enbart att använda 

underlaget för denna uppsats inom ramen för uppsatsen och inte i något annat sammanhang.   

 Vidare kan det även vara av vikt att den person som genomför en studie, skriver under 

dokument om tystnadsplikt eftersom studien kan innehålla etiskt känsliga uppgifter om 

individer (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12). Detta var något som jag var väl införstådd i, varpå 

jag skrev under ett sådant dokument under mina första dagar vid PFC. 

   

5.5 Bearbetning av data  

Underlaget till denna uppsats har jag sammanställt genom att lyfta specifika delar ur 

journalerna, med fokus på det datum då ungdomen inkom för bedömning om LPT. Först har 

jag valt att belysa generell information kring patientens levnadsförhållande och bakgrund. 

Därefter har jag beskrivit den situation som bidrog till att ungdomen inkom till 

psykiatrikliniken, med andra ord vilken eller vilka händelser som inträffade i anslutning till 

detta. Nästa steg i bearbetningen av data skedde genom att jag granskade hur läkaren beskrivit 

bedömningen av patienten och dennes behov av vård enligt LPT. Detta har jag även kortfattat 

försökt att precisera i en kolumn kallat orsak till LPT. Samtliga av dessa delar och moment, 

har jag genomfört på alla journaler, vilket medfört att 159 stycken tabeller har skapats. 

Informationen kring patienterna har hämtats från journalernas epikris (kort sammanställning 

av journalmaterialet), journalen samt vårdintyget. Här följer ett exempel på hur 

tabellindelning ser ut.  

 

 Bakgrund Situation Bedömning 
Orsak till 

LPT 

Epikris     

Journal     

Vårdintyg     

 

Efter att journalmaterialet bearbetats, använde jag mig av dataanalysprogrammet CAQDAS 

NVivo 8 (Computer-assisted qualitative data analysis). Min avsikt med att data från 

journalerna skulle sammanställas genom CAQDAS NVivo 8, var att genom programmet 

kunde jag koda data, exempelvis textmeningar (Bryman, 2008, sid. 565-567). Genom 

sammanställningen, var min ambition att kunna urskilja eventuella kategoriseringar i 

vårdgivarnas bedömningar till LPT. Sammanställningarna i CAQDAS NVivo 8, kom jag 

sedan att jämföra och analysera utifrån de sex stycken etiska kategorierna som Engström 

(2008, 2009) tagit fram.  

 

5.6 Analysmetod 

Analysmetoden för data kom att utgöras av en innehållsanalys (textbearbetning). Syftet med 

denna metod är att försöka identifiera och utveckla kategorier som text sedan kan hänföras 

till, utifrån exempelvis en teoretisk referensram. Detta innebär att på ett objektivt sätt, försöka 

urskilja en texts karaktäristiska och dra slutsatser kring texternas innehåll (Nylén, i Lindén, & 

Westlander, & Karlsson, 1999, sid. 63-65). Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod bidrar 

till att kartlägga material och ger därmed en överskådlig beskrivning av materialet 

(Sandelowski & Barroso, 2003, sid. 910, 913). Anledningen till att jag valde denna typ av 

analysmetod, var i syftet att söka bidra till meningskategorisering av textinnehållet i 

journalerna. Med andra ord, granska om bedömningen av LPT går att kategorisera där likheter 

eller skillnader redogörs på ett mera överskådligt sätt. Genom denna typ av analysmetod, 
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skulle jag kunna hantera material i form av journaler och belysa delar av materialet och i 

slutänden redovisa en överskådlig beskrivning av mina slutsatser av materialet som helhet. 

Edvardsson (2003) menar att kategoriska påståenden lätt kan fallera, då motexempel inte 

benämns i exempelvis rapporter. Edvardsson menar vidare att när olika argument lyfts, i syftet 

att påvisa påståenden, så kan det även vara fördelaktigt att belysa om det även kan förekomma 

motsatser till påståendena. Avsikten med detta är enligt Edvardsson (2003) att det kan bidra 

till att påståendena prövas, vilket kan påvisa att den som exempelvis upprättat en rapport, har 

varit källkritisk (Edvardsson, 2003, sid. 129-130).   

 I analysmetoden har jag även hämtat inspiration från hermeneutiskt orienterad 

texttolkning, i syftet att reflektera över hur journalerna uppkommit och vad som har varit 

avsikten med innehållet i dem. Hermeneutiken grundar sig i olika traditioner för tolkningar 

och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2009, sid. 246-248) och hermeneutiken kan användas 

som analysmetod inom kvalitativa textinnehållsanalyser (Bryman, 2008, sid. 15-16). Fokus 

för en hermeneutisk ansats är att analysera och tolka textinnehåll och ge ”fylliga” och 

tolkande beskrivningar. Tillvägagångssättet är ofta teoribaserat och inriktat mot förståelse av 

exempelvis fenomen eller texter (Sohlberg & Sohlberg, 2009, sid. 246-248). Avsikten med 

hermeneutiken är att försöka göra sig fri från sina förutfattade meningar och istället försöka 

närma sig exempelvis en text, med en öppen inställning (Eriksson & Karlsson, 2008, sid. 101-

102). Det centrala inom hermeneutiken är att förstå en text, utifrån såväl sociala som 

historiska kontexter och att genom teorier och metoder, försöka förstå mänskligt beteende 

(Bryman, 2008, sid. 532-533). Detta utgör i sig ingen tolkningsteknik (Nylén, i Lindén, m.fl., 

1999, sid. 63-65), men min avsikt med detta är att försöka bidra till att skapa en språklig 

förståelse för journaltexterna, exempelvis genom att lyfta olika ordval ur materialet och citera 

det i uppsatsen i syftet att påvisa det autentiska från journalerna. I syftet att inte fastna vid 

färdiga ramar, började jag med att analysera vilka eventuella kategorier jag själv kunde 

urskilja. Därefter granskade jag om det fanns underlag för att stödja, förkasta eller 

vidareutveckla Engströms etiska kategorier. Min avsikt med detta tillvägagångssätt och 

analysmetod var att försöka förhålla mig mera objektiv till materialet, istället för att söka 

underlag till redan befintliga kategorier.  

 

5.7 Metoddiskussion 

Utöver avidentifieringarna som jag har gjort så har jag inte påverkat materialets innehåll eller 

uttryck, med andra ord så har jag i sammanställningen av resultaten använd mig av samma 

vokabulär som läkarna använde sig av i journalerna. Min avsikt med detta var att jag ville 

förhålla mig nära den empiriska data som insamlats, i syftet att stärka tillförlitligheten i 

materialet. I syftet att ytterligare påvisa det autentiska i texterna, så har resultaten 

(sammanställningar) av journalerna, bifogats som Bilaga 1 i denna uppsats. Min avsikt med 

Bilaga 1, är att läsaren av uppsatsen ska kunna granska det material som jag har citerar ifrån. 

Genom eventuell granskning av underlaget till uppsatsen, menar jag att möjligheten finns för 

utomstående (som ej medverkat i denna studie) att repetera resultaten och analysen som 

redovisas i uppsatsen, om så önskas. Detta kan i sådant fall ske om uppsatsens resultat 

ifrågasätts och då finns underlaget tillgängligt för inblick. Genom detta menar jag att 

resultaten i studien kan verifieras samt styrka att jag har mätt det som jag avsett att mäta, 

nämligen hur motiveringen till tvångsvård kommit till yttring i journalerna. För inom 

kvalitativ forskning kan reliabilitet handla om huruvida resultatet kan upprepa och att andra 

forskare ska kunna utföra liknande studier och få fram likvärdiga resultat (i Thyer, 2010, sid. 

355-356). Reliabiliteten i denna uppsats kan därför benämnas med begreppet 

interbedömarreliabilitet, vilket innebär att en utomstående person (som inte varit delaktig i 

denna uppsats), ska kunna använda sig av uppsatsens material för att repetera min studie (i 
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Thyer, 2010, sid. 59, 141, 359). Interbedömarreliabiliteten aktualiseras genom att mitt 

underlag redovisas i Bilaga 1. Jag är medveten om att etiska aspekter av detta kan 

uppmärksammas och därav har materialet i bilagorna avkodats och till och med kodats om, i 

syftet att skydda dem journalerna gäller.  

 Validitet inom kvalitativa studier, handlar om ifall forskaren mäter det denna har avsett 

att mäta. Med andra ord om forskarens studie är ”trovärdig” och om denne påvisar evidens för 

resultaten i studien (i Thyer, 2010, sid. 362-363). Exempel på hur validitet kan stärkas inom 

kvalitativa studier, är genom långvarigt engagemang från forskaren. Genom att forskaren 

exempelvis följer utvecklingen över tid, så kan det bidra till att studien får en bredare grund 

eller underlag, vilket kan bidra till att stärka validiteten i studien. Om forskaren även kan 

påvisa hur data valts ut och vad avsikten med insamlingen varit, i förhållande till 

forskningsfrågan så kan även det stärka validiteten (i Thyer, 2010, sid. 364-366). Eftersom jag 

påbörjade sammanställningen av journalerna under vårterminen år 2011, så har jag under en 

längre tid arbetat med uppsatsen underlag. Det var först under höstterminen samma år, som 

kodningen av materialet i dataanalysprogrammet CAQDAS NVivo 8 genomfördes. 

Anledningen till detta var att materialet började granskas av mig under min VFU-period och 

analyseras först när uppsatsskrivningen skulle påbörjas under den kommande terminen. Detta 

har för mig både resulterat i någonting positivt respektive negativt. Det positiva med 

tidsutrymmet mellan granskningen av materialet och kodningen (även färdigställandet av 

uppsatsen), var att jag gavs tid till att fundera över materialet och hur jag skulle hantera det 

(bearbeta det) vidare. Den negativa aspekten med tidutrymmet var istället att jag i början av 

kodningen, hade svårt för att återuppta arbetet. Anledningen till detta var att jag (tillfälligt) 

hade glömt hur kodningen i dataanalysprogrammet CAQDAS NVivo 8 fungerade och därav 

fick jag påbörja kodningen med att läsa på om dataanalysprogrammets funktioner. Jag anser 

dock att tidsaspekten har varit fördelaktig på så sätt att jag har haft möjlighet till att 

genomföra en uppsats grundat på ett fullständigt urval, en komplett population (vilket 

redovisades i avsnittet Urval, se sidan 15).       

 Under skrivandet av uppsatsen, använda jag mig av ”kollegial handledning” och genom 

denna typ av handledning så kan validiteten i studien stärkas. Den kollegiala handledningen 

avser att allt ifrån material, till tankar och idéer, ventileras med kollegor. Syftet med 

konsultationen, är att förhålla sig kritiskt reflekterande (i Thyer, 2010, sid. 367). Den 

kollegiala handledningen genomfördes med min handledare för uppsatsen, Bo Edvardsson vid 

Örebro universitet. Ventileringen sökte jag i syftet att diskutera allt ifrån uppsatsens 

utformning, till råd om uppsatsens innehåll. Genom handledningen fann jag mycket hjälp, på 

så sätt att det bidrog till att jag inte fastnade vid eventuella tankegångar, utan att jag genom 

handledningen fick stöd om hur jag skulle kunna skriva vidare.  

 

6.0 Resultat och analys 
 

Sammanställningen av samtliga 159 journaler, finns bifogade längst bak i denna uppsats i 

Bilaga 1. Anledningen till att inte hela sammanställningen redovisas i detta avsnitt, är på 

grund av platsutrymme. Till en början har jag valt att lyfta fram några tabeller från 

sammanställningarna av journalerna, för att exemplifiera hur motiveringarna till LPT har 

kommit till yttring i dem. I tabellerna förekommer det en del förkortningar, men i löpande text 

har dessa förkortningar skrivits ut. Exempel på förkortningar är pat (patienten), pats 

(patientens) och frl (föräldrarna). I exemplen som följer, har jag riktat fokus på delar av 

motiveringarna till LPT, i syftet att påvisa olikheterna i dem. Efter tabellredovisningen har jag 

analyserat resultaten och jämfört dem med Engströms (2008, 2009) kategoriindelningar samt 
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den teoretiska referensram som presenterats i denna uppsats (Teoretisk referensram, se sidan 

10). 

 I den första tabellen, Tabell 1 (LPT 6) motiveras LPT genom att patienten kan utgöra 

fara. 

 

Tabell 1 (LPT 6). 

 
Bakgrund Situation Bedömning 

Orsak till 

LPT 

Epikris  Inkommer efter 

våldshandlingar i 

hemmet mot modern. 

Fara för sitt eget 

liv och moderns. 

 

Journal Pats adoptivföräldrar 

upplever livet som 

meningslöst och 

modern har en 

diagnos. Båda är på 

bristningsgränsen till 

psykisk ork. 

Inkommer på 

vårdintyg, efter att 

gjort angrepp mot 

modern. Pat hade 

tagit nacksving på 

modern och hotat att 

ta sitt eget liv och 

moderns, med en 

kniv. Modern uppger 

att liknande 

händelser inträffat 

tidigare.  

Pat uppger att pat 

blir arg och slår 

ännu mer, fast att 

pat egentligen är 

ledsen. Pat uppger 

själv att pat har 

lättare för att bli 

arg, på sistone. 

 

Vårdintyg Pat har mått dåligt 

sedan en tid tillbaka. 

Blir aggressiv när 

pat inte får som 

denne vill och hotar 

att slår modern. 

 Hotar att ta sitt 

liv och moderns. 
Har 

dubbeldiagnos. 

Orsak till 

LPT: Inga 

hämningar. 

 

Fokus för Tabell 1 (LPT 6), är att patienten angripit sin moder och hotat att ta sitt samt 

moderns liv. Patienten uppges sakna hämningar och LPT kan därav motiveras genom att 

patienten kan vara till fara för sig själv och andra. Utifrån Engströms (2008, 2009) etiska 

kategoriindelning kunde denna patient infalla under både kategorin 1. Skyddsargumentet och 

kategorin 5. Stötta föräldraskapet-argumentet. I kategori 1. Skyddsargumentet, kunde 

samtliga 159 journaler av 159 stycken härledas till, då denna kategori innebär att patienten 

kan vara till fara för sig själv och andra och därav kan den psykiatriska tvångsvården 

motiveras. Kategori 5. Stötta föräldraskapet-argumentet kunde infalla i 63 av 159 journaler, 

då denna kategori motiverades av att föräldrarna kunde vara i behov av stöd för att kunna 

hantera ungdomen. Således innebär detta att Tabell 1 (LPT 6) utgör ett exempel på hur 

motiveringar till dessa båda kategorier kunde komma till yttring. Detta är även avsikten med 

resterande tabeller.  

 Ytterligare exempel på hur LPT kan motiveras är genom Tabell 2 (LPT 56), som även 

den handlar om att patienten kan fara illa genom att skada sig själv eller människor i dennes 

omgivning.   

 

Tabell 2 (LPT 56). 

 Bakgrund Situation Bedömning Orsak till LPT 

Epikris Finns endast 

journalanteckningar 
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(epikris och 

vårdintyg saknas). 

Journal Pat uppger att pat 

blivit mobbad sedan 

första dagen i skolan. 

Pat har sökt hjälp hos 

kuratorn på skolan, 

men inte fått någon 

hjälp. 

Pat inkommer 

efter att ha hotat 

livet ur en 

klasskamrat. 
Detta p.g.a. att 

klasskamraten 

kastat 

kontorsmaterial 

på pat. 

Inkommer med 

polis. Pat säger 

att det inte finns 

någon framtid i 

skolan.  

Pat är förvirrad 

och 

okoncentrerad 

och upprepar att 

pat ska döda 

personen i 

skolan. Vill ej 

sitta stilla och 

har ej sovit de 

sista nätterna. 

Förnekar 

drogmissbruk. 

Vägrar vård. 

Uttalar klara hot 

om att mörda 

klasskompisen.  

Inkommer på 

vårdintyg med 

polis, men 

avskrivs från 

LPT, då det inte 

finns hållpunkter 

för 

intagningsbeslut.  

Vårdintyg Vårdintyg saknas.    

 

Fokus för Tabell 2 (LPT 56), är att patienten hotar att mörda sin klasskompis. I detta fall kan 

det även föreligga grunder för att brott eller till och med mord, kan komma att ske om LPT 

inte utfärdas för patienten. Däremot framgår det vidare i tabellen att det saknas vidare 

hållpunkter för intagningsbeslut enligt LPT. Även här kan Engströms (2008, 2009) kategorier, 

urskiljas i tabellen. Baserat på tabellens innehåll så kunde tvångsvården motiveras genom 

kategorierna 1. Skyddsargumentet, 2. Solidaritetsargumentet och 6. Vårdvardagsargumentet. 

Även här utgörs grunden för tvångsvården av att vården ska ske i syftet att patienten inte ska 

skada sig själv eller andra. Därav kunde tvångsvården motiveras genom kategorierna  

1. Skyddsargumentet (samtliga 159 journaler), 2. Solidaritetsargumentet (6 av de 159 

journalerna) och kategori 6. Vårdvardagsargumentet, som motiverades i 51 av 159 journaler. 

 Andra typer av motiveringar som kunde föreligga beslut om LPT, kan ses i  

Tabell 3 (LPT 54). Tabellen berör en patient med ätstörningsproblematik och som motiveras 

vara i behov av LPT på grund av att det finns en uppenbar livsfara för att patienten kan 

komma att svälta ihjäl sig.  

 

Tabell 3 (LPT 54). 

 
Bakgrund Situation Bedömning 

Orsak till 

LPT 

Epikris Tidigare frisk 

pat. 

Klasskamrater 

till pat, har 

insjuknat i 

anorexia 

nervosa och 

även pat har 

utvecklat 

anorektiskt 

beteende. Pat 

har ett stort 

Söker akut 

då 

föräldrarna 

inte längre 

kan ta 

ansvar för 

maten.  

Bedömer att pat har anorexia 

nervosa/ätstörningsproblematik. 

Tilltagande ångest, har vid något 

tillfälle skurit sig med en sax i 

benet.  
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kontrollbehov 

och är fixerad 

kring mat och 

matintag. Frl 

med delad 

vårdnad och gott 

socialt nätverk. 

Journal  Är i behov 

av 

psykiatrisk 

vård p.g.a. 

självsvält. 

Vägrar att låta sig sondas 

frivilligt. Pat tycker att 

viktuppgången sker väldigt 

snabbt och det klarar pat inte (har 

ångest). Bits och rivs undertiden. 

Matvägrar.  

Orsak till 

LPT: Pat 

vägrar 

(frivilligt) 

att sondas 

och äta. 

Vårdintyg  Tidigare inlagd 

vid BUP. 

 Patienten har mycket anorektiska 

tankar och vanföreställningar 

kring kroppsuppfattning. Är 

omedveten om sin självsvält. 

Man har försökt övertala 

patienten till att äta, men ger 

ingen effekt.    

Orsak till 

LPT: 

Vägrar äta 

och bör 

sondmatas 

mot pats 

vilja. Det 

finns 

uppenbar 

livsfara att 

pat svälter 

ihjäl.   

 

Genom ett LPT beslut kan patienten ges näring genom sond, utan att patienten frivilligt måste 

medverka till detta. För att patienten sa kunna ges näring, så är en förutsättning att denna typ 

av motivering och tvångsåtgärd ges enligt LPT. Återigen kunde vården motiveras utifrån 

Engströms (2008, 2009) kategorier 1. Skyddsargumentet (samtliga 159 journaler), 3. 

Behandlingen-kräver argumentet (78 av 159) och kategori 5. Stötta föräldraskapet-

argumentet (63 av 159 journaler). Kategori 1 och 5 har redovisats tidigare i detta avsnitt 

(sidan 20-21) och ges därför ingen vidare information kring detta. Däremot kunde LPT i 

denna Tabell 3, även motiveras genom kategori 3. Denna kategori avser att patienten bedöms 

vara i behov av vård, på grund av att dennes exempelvis vägrar näringsintag och kan därav 

ges vård enligt LPT då sondnäring kan bli aktuell. Denna motiveringen kunde urskiljas i 78 av 

de 159 journalerna. 

 Vidare kunde även LPT motiveras genom att patienten kunde uppvisa ett riskfyllt 

beteende, där vårdpersonal kunde fara illa av patientens agerande. Exempel på detta ges i 

Tabell 4 (LPT 93). 

 

Tabell 4 (LPT 93). 

 Bakgrund Situation Bedömning Orsak till LPT 

Epikris Saknas.    

Journal  Konvertering till 

LPT, p.g.a. pats 

attacker som sker 

flera ggr per dag. 

Anledningen till 

vårdintyget är att 

 Pat bedöms 

fara mycket illa 

vid fasthållning 

med fysisk 

kroppskontakt, 

fastspänning är 
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pat attackerat en i 

personalen med 

kniv.  

därav troligen 

bättre. 

Vårdintyg Lång anamnes på 

beteendestörning i 

form av 

hyperaktivitet och 

kommunikations-

svårigheter. Frl 

sökt hjälp av soc. 

Pat har uppgivit 

att pat blivit 

sexuellt utnyttjad 

och en 

polisutredning 

föreligger. Frl 

befinner sig i 

skilsmässa. Pat 

har uppvisat ökat 

raseri och 

aggressionsutbrott 

och hotat med 

tillhyggen.  

Får 

aggressionsutbrott, 

där pat förstör 

inredning och 

uppvisar ett helt 

obehärskat 

beteende. Anklagar 

alla för att ljuga. 

Pat uppvisar ett 

riskfyllt beteende 

och skadar en 

skötare med kniv.  

Skriker och hotar, 

försöker fysiskt 

attackera andra. 

Våldsamt raseri i 

kombination med 

ångest och total 

brist på 

verklighetsanknyt

ning, insikt och 

resonansabilitet. 

Anamnesen talar 

för en negativ och 

svart självbild 

med 

stressyndrom. 

Fastspänning är 

lämpligare än 

att hålla fast 

med fysik 

närhet samt 

tvångsmediciner

ing.  

 

Grunden för motiveringen av LPT i Tabell 4 (LPT 93), var att tvångsvårdsåtgärder i form av 

fastspänning var att föredra då patienten bedömdes fara illa vid fasthållning. Även behovet av 

tvångsmedicinering, utgjorde motiveringen till beslut av LPT. Baserat på Engströms (2008, 

2009) kategoriindelning så kunde tvångsvården i Tabell 4, motiveras genom kategorierna  

1. Skyddsargumentet (samtliga 159 journaler), 3. Behandlingen-kräver argumentet (78 av 

159), 4. Förtydligande-argumentet (76 av 159 journaler), 5. Stötta föräldraskapet-argumentet 

(63 av 159 journaler) och 6. Vårdvardagsargumentet (51 av 159 journaler). Vikt läggs här vid 

kategori 4. Förtydligande-argumentet, som exempelvis kan motiverar för LPT genom att 

vården kan bidra till att klargöra situationen som ungdomen befinner sig i. Genom 

tvångsvården kan läkaren ges mer tid till att utreda patientens tillstånd och detta motiverades i 

76 av 159 journaler och ett exempel på en sådan motivering är i Tabell 4. 

 I Tabell 5 (LPT 105) tydliggörs ytterligare en typ av grund för beslut av LPT. Här utgör 

fokus för LPT av patientens hotfulla beteende i hemmet. 

 

Tabell 5 (LPT 105). 

 Bakgrund Situation Bedömning Orsak till LPT 

Epikris Bor med familjen. 

Tidigare kontakt med 

BUP för utredning 

p.g.a. problematik i 

skolan och 

aggressionsutbrott. 

Frl känner sig 

rådlösa, eftersom de 

inte kan hantera 

pats ilska. 

Situationen i 

hemmet blir 

ohållbar med 

raseriutbrott 

och polis 

tillkallas. 

Inkommer i 

hand- och 

fotfängsel med 

tre poliser. 

Är vid ankomst 

mycket aggressiv. 

Påtagligt att 

relationen med frl 

och samtal kring 

skolan är det som 

utlöser utbrotten.  

Orsak till LPT: 

Ohållbar situation 

i hemmet p.g.a. 

aggressionsutbrott.  



 

24 

 

Förbereder även 

neuropsykiatrisk 

diagnostisering.  

Journal Pat har under de 

senaste veckorna 

yppat 

självmordstankar 

med hot om att kasta 

sig framför fordon.  

Igår hade pat 

blivit hotfull 

och kastat 

möbler i 

huset, låst ut 

fadern samt 

kastat 

trädgårdsred-

skap.  

Bedöms nu vara i 

akut kris med dels 

långvarig 

problematik samt 

även djup 

besvikelse över 

att inte ha klarat 

att återgå till 

skolan efter långt 

uppehåll.  

Bedöms vara i 

behov av fortsatt 

LPT-vård. 

Vårdintyg Saknas.     

 

Till följd av att patienten kastat möbler i huset och låst ut sin fader, kan situationen i hemmet 

ses som ohållbar. Motiveringen till LPT kan även utgöras av att föräldrarna uttalar att de inte 

längre kan hantera patientens aggressioner i hemmet. Engströms (2008, 2009) 

kategoriindelning, kunde även här urskiljas i tabellen. Här kunde tvångsvården motiveras 

genom följande kategorier 1. Skyddsargumentet (samtliga 159 journaler), 4. Förtydligande-

argumentet (76 av 159 journaler) och 5. Stötta föräldraskapet-argumentet (63 av 159 

journaler). 

 Ett sista exempel på motivering till LPT, redogörs i Tabell 6 (LPT 7). Tabellen avser en 

patient som agerar självdestruktivt och som har försökt att begå självmord. I grunden för 

patientens mående, tros vara att patienten till följd av att denne utsatts för sexuella övergrepp i 

tidig ålder, blivit svårt traumatiserad.  

 

Tabell 6 (LPT 7). 

 Bakgrund Situation Bedömning Orsak till LPT 

Epikris  Inkommer på 

vårdintyg p.g.a. 

medicinintox och 

självdestruktivt 

beteende. 

  

Journal Tilltagande 

nedstämdhet, 

efter incident. 

När patient skrivs in, 

dricker pat 

toalettrengöringsmedel 

i suicidsyfte. 

Stora 

sömnsvårigheter 

med 

mardrömmar. 

Matvägrar i 

perioder. Är 

självdestruktiv.  

 

Vårdintyg Från tidig 

ålder har pat 

utsatts för 

sexuella 

övergrepp av 

familjemedlem 

som nu dömts. 
Tidigare BUP 

kontakt BUP.  

Har tagit tabletter, i 

självmordssyfte.  
Vill ta sitt eget 

liv. Uppger att 

pat kommer att 

försöka igen. 

Svårt 

traumatiserad 

efter mångåriga 

sexuella 

övergrepp.  

Orsak till LPT: 

Upprepade 

självmordsförsök, 

självskadande 

handlingar och 

intoxicerat med 

ett flertal 

läkemedel.  
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Fokus för denna tabell är att patienten har genomfört upprepade självmordsförsök samt 

självskadande handlingar, vilket kan motivera för vård enligt LPT då patienten kan utgöra 

fara för sig själv. Utifrån Engströms (2008, 2009) kategoriindelning, kunde LPT motiveras 

genom kategorierna 1. Skyddsargumentet (samtliga 159 journaler) och 4. Förtydligande-

argumentet (76 av 159 journaler). Båda kategorierna motiverades genom att patienten kunde 

utgöra fara för sig själv och andra, samt att genom tvångsvården kunde läkarna utreda 

patienten vidare (exempelvis följden av mångåriga sexuella övergrepp). 

 I samtliga motiveringar till beslut av LPT som sammanställts i Bilaga 1, förekommer 

flera olika typer av motiveringar för tvångsvård. Det är mindre vanligt förekommande att en 

patient bedöms tvångsvård utifrån enbart en typ av motivering. Det är istället vanligare att 

ungdomen bedöms vara i behov av LPT, framför frivillig vård, till följd av omständigheterna i 

ungdomens liv. Även omfattningen av situationen när ungdomen inkommer för bedömning av 

LPT, kan avgöra vilken typ av vård som kan vara att föredra i förhållande till den specifika 

uppkomstsituationen.  

  I avsnitten som följer, har samtliga resultat (tabeller) analyserats och inte enbart utifrån 

de exempel på tabeller som hitintills har belysts i resultat och analys avsnittet. Först har 

resultaten analyserats utifrån Engströms (2008, 2009) etiska kategorier och därefter utifrån 

beslutsteori om hur beslut kan fattas. Avslutningsvis har jag jämfört hur motiveringen till LPT 

överrensstämmer med lagtextens ambition med vården. 

 

6.1 Skyddsargumentet 

Utifrån Engströms (2008, 2009) etiska kategorier kring motiveringen av LPT, har resultaten 

av denna uppsats främst uppfyllt kravet i Engströms första kategori som är skyddsargumentet. 

Denna kategori kunde jag urskilja i samtliga 159 av 159 journalers motiveringar till 

tvångsvård. I huvudsak grundade sig argumentationen på att barnet eller ungdomen uppvisade 

destruktivt beteende i form av exempelvis att denne var suicidbenägen (självmordsbenägen) 

med självmordstankar och planer samt uppvisade hög grad av aggressivt beteende. 

Grundmotiveringen till Engströms (2008, 2009) första kategori var att den psykiatriska 

tvångsvården kunde motiveras genom att en patient kunde vara till fara för sig själv eller 

andra, genom exempelvis dennes utåtagerande beteende eller att personen i fråga saknade 

hämningar att skilja på rätt eller fel. I journalerna kunde detta komma till uttryck genom att 

patienten inte kunde se konsekvenserna av sitt handlande eller att patienten ”har bristande 

sjukdomsinsikt”, ”tilltagande försämring” och att samtycke till vård saknas. Det som jag 

anser var genomgående motivering till denna kategori, var att ungdomarna på olika sätt 

agerade suicidbenäget. Det var själva handlingen att försöka ta livet av sig, som motiverade 

tvångsvård i syftet att patienten inte skulle skada sig själv eller andra människor i dennes 

omgivning. Exempel på självskadande beteende, utifrån resultatet, kunde vara att patientens 

tillstånd var livshotande på grund av att patienten svälte sig själv genom att avstå från mat och 

dryckesintag. Sådant tillstånd förekommer upprepade gånger i materialet, både som 

självskadande beteende och i suicidsyfte. Denna motivering till tvångsvård kunde yttras 

genom att patienten hade ”ätstörningsproblematik och svårt med impulskontroll” eller 

”suicidhot och destruktivt beteende i form av matvägran – risk för kroppslig skada”. 

 Enligt mig så kunde suicidbenägenhet och suicidförsök infalla under i princip allt 

journalmaterial. Ungdomar med aktiva suicidplaner och suicidförsök, kunde motiveras 

tvångsvård genom exempelvis att de genomfört allvarliga hängningsförsök, rispat sig i 

armarna eller att patienten ”kastar och slår huvudet i golvet tills patienten nästan svimmar 

av”. Andra exempel på suicidala handlingar kunde utgöras av följande återkommande 

begrepp och meningar:  
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”har tagit tabletter i självmordsförsök”, ”sprungit ut och lagt sig på 

järnvägsspår i suicidsyfte”, ”rispat sig”, ”sprungit ut i skogen för att ta livet 

av sig”, ”patienten lider av depression och är av undangänglig behov av 

heldygnsvård på grund av självmordsrisk. Patienten säger att denne inte 

orkar längre”, ”befaras komma till allvarlig skada”, ”uttrycker 

dödslängtan”, ”har försökt dränka sig”, ”har försökt hoppa från en 

balkong, försökte därefter att skära sig med kniv”, ”rymningsbenägenhet 

från avdelningen”. 

 

Även depression och ångest, eller känslomässig instabilitet, kunde utgöra grunden för 

motiveringarna av LPT. Detta kunde framställas genom meningar som exempelvis 

”deprimerad under längre tid med självdestruktivt beteende – skurit sig själv flera gånger, 

suicidförsök och planer på att hänga sig”. Symtom som beskrevs i journalerna som klara 

motiveringar till LPT var om patienten eller ungdomarna hade paranoida vanföreställningar 

och både hörsel- och synhallucinationer som bidragande orsak till att ungdomarna kunde vara 

svårbedömda. Hörsel- och synhallucinationer fastställdes i journalerna bland annat genom att 

patienten hörde röster och att ”rösterna vill att patienten ska göra sig illa och ta sitt liv” eller 

att patienten ”berättar att patienten kan höra röster och förvandla sig till olika djur”. När 

läkarna gjort bedömningen om att patienten kan ha ”svårt att skilja på drömmar och 

verklighet”, motiverar detta till varför ungdomen bör stanna för vård enligt LPT, då kan ha 

”patienten har tvångstankar och är rädd för att skada andra”. 

 Ytterligare skäl till vård enligt LPT, kan vara att ungdomen varit ”uppvarvad”, 

aggressiv och okontrollerbar, var på polis kan ha tillkallats. I flera fall uppges det att 

ungdomarna inkommit med polis och ”gör motstånd mot polis och ambulanspersonal”. Detta 

kan i sig bidra till motiveringen av LPT, då patienten kan utgöra skada för sig själv och 

vårdpersonal samt polis. Vanligt förekommande är även att ungdomen tidigare fått vård enligt 

HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) på frivillig grund, men att patienten konverterats till vård 

enligt LPT som följd av att ungdomen på grund av sitt beteende, inte längre kan hanteras 

inom HSL vård. Ett exempel på detta som nämns i journalerna är att patienten behöver 

skyddas bakom stängda dörrar av personal och att patienten ”är i behov av ständigt vuxenstöd 

dygnet runt”, på grund av suicidbenägenhet.  

 

6.2 Solidaritetsargumentet 

Den kategorin av Engströms (2008, 2009) kategorier, som jag funnit minst stöd för, är 

Solidaritetsargumentet som utgjordes av 6 journaler, utav 159 stycken. Denna argumentation 

handlade i huvudsak om att genom psykiatrisk tvångsvård skulle patienten kunna skyddas 

från sina egna handlingar om denne tenderar att fatta ”fel” beslut. I journalmaterialet som jag 

studerat, kan denna kategori ha motiverats i de fall då en patient exempelvis hotat att begå 

brott, som att mörda en annan människa eller hot om att ”begått brott som kan leda till 

fängelse”. Exempel på sådana brott som uppdagats i journalerna har varit att ”patienten 

blottade sig på stan, blev hämtad av polis” eller att en patient har ”uttalar klara hot om att 

mörda klasskompisen”. Dessa motiveringar kan stärka behovet av tvångsvård, då vården kan 

förhindra att exempelvis ett hot om att mörda en annan människa, faktiskt inträffar i 

praktiken.  

 Ett ytterligare exempel på motivering som jag anser faller under denna kategori, kan 

vara att ”patienten inkommer med socialsekreterarna och i samtal börjar patienten prata om 

att döda och patienten hotar att döda den ena socialsekreterarens familj” eller ”oro över 

patientens sociala problematik och drogmissbruk” förutsätter att tvångsvård kan vara aktuell, 

i syftet att patienten inte ska fatta beslut som kan ses som felaktiga av samhället. Genom 
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tvångsvården kan samhället bidra till att försöka förhindra våld, som kan vara följden av en 

psykiskt sjuk människas handlingar.   

 

6.3 Behandlingen-kräver argumentet 

Engströms (2008, 2009) tredje kategori för motivering av tvångsvård var Behandlingen-

kräver argumentet. Denna kategori tillämpades i syftet att behandlingen kräver att psykiatrisk 

tvångsvård aktualiseras, vilket även mitt resultat kan stödja. Av samtliga 159 journaler, kunde 

78 av dessa motiveras genom denna kategori. Genomgående i de motiveringar som faller 

under denna kategori är att patienten måste stanna kvar på avdelningen för att medicineras 

eller för att patientens aggressionsutbrott inte kan hanteras enligt öppenvård. Exempel på detta 

utifrån resultaten är att ”patienten vägrar medicinering” eller att ”vårdintyg skrivs då ingen 

fungerande behandling har kunnat göras”. En vanlig orsaksförklaring till tvångsvården, var 

patienter som inkommit på grund av självskadade beteende eller suicidrisk till följd av 

självsvält. På grund av patientens viktnedgång eller att patienten inte längre kunde vårdas i 

hemmet på grund av stark avmagring och eller förvrängd kroppsuppfattning, kunde patienten 

bedömas psykiatrisk tvångsvård då behandlingen krävde detta. Avsikten med Behandlingen-

kräver argumentet kan utgöras av att tvångsåtgärder i form av exempelvis bältesläggning på 

grund av våldsamt beteende eller att patienten behöver få i sig näring genom sond, kan bli 

aktuellt under vårdförloppet. Enligt resultaten kunde en patient vid sondnäring, vara tvungen 

att hållas fast av upp till fyra personer, för att patienten inte skulle rycka ur sonden. Andra 

exempel då denna argumentation förespråkades, var om en patient hade svårt för att hantera 

sin diabetes och att sköta sitt insulin eller att situationen sågs som ohållbar då ”… patienten 

inte tar sin medicin och istället tar droger”. 

 Behandlingen-kräver argumentet kan även motiveras genom följande exempel från 

resultaten där patienten ej går att ”… hantera patienten på behandlingshemmet eller i 

öppenvård, suicidrisk”. Om patienten även var orolig när denne inkom till bedömningen av 

LPT, kunde detta innebära att patienten konverterades till LPT. Motiveringen till 

konverteringen kunde vara att patienten ansågs vara i behov av ”bältesläggning” eller att 

”fastspänning är lämpigare än att hålla fast med fysisk närhet samt tvångsmedicinering”. 

Denna motivering nämndes bland annat i förhållande till patienter med bakgrund av att ha 

blivit utsatt för sexuella övergrepp, där fastspänning kunde förespråkas framför fysisk närhet. 

Även behoven av ”struktur och insatser som bara kan ges av heldygnsvård”, användes som 

motivering till tvångsvården samt att ”situationen på institutionen var ohållbar och 

medicinmängden behövde ställas in”.  

 

6.4 Förtydligande-argumentet 

Engströms (2008, 2009) fjärde kategori utgörs av Förtydligande-argumentet. Även under 

denna kategori, fann jag stöd för motiveringen av LPT i resultaten. I 76 av 159 journaler 

kunde den psykiatriska tvångsvården, utifrån denna kategori, motiveras genom att patienten 

behövde undersökas vidare, för att kunna klargöra i vilket tillstånd patienten var i. Exempelvis 

så kunde det i journalerna uttryckas att patienten ”bör vistas på sjukhus för observation för att 

om möjligt kunna ställa rätt diagnos inklusive medicininställning samt andra åtgärder” eller 

att patientens ”växlande beteende är svåra att förutse”. Andra motiveringar för denna 

kategori kunde vara att genom tvångsvården kunde situationen bli tydligare för såväl patient 

som personal. Ett exempel på hur detta kom till uttryck, kunde vara genom att patienten 

”bedöms fara mycket illa vid fasthållning med fysisk kroppskontakt, fastspänning är därav 

troligen bättre”. Om en patient exempelvis visades sig vara utåtagerande på 

akutmottagningen, så kunde LPT utfärdas som klarhet för vilka regler kring exempelvis 



 

28 

 

fasthållning som gällde i den aktuellt situationen. Förtydligande-argumentet kunde även 

motiveras om en patient exempelvis befann sig i en situation som krävde vidare utredning, 

som ”oklara förföljelseidéer, uppfattas som förvirrad - känner sig hotad”. Ett exempel på en 

situation som ansågs svårbedömd i materialet var en patient som ”igår kväll gick och lade sig 

och vill ej stiga upp efter detta - vägrar prata”. För att klargöra situationen, kunde ungdomen 

tvångsomhändertas för att kunna utredas vidare. 

 I resultaten fann jag även en del motiveringar som tydligt redogjorde varför LPT var 

aktuellt, exempelvis ”tvångsåtgärder i form av bältesläggning samt därefter följande 

tvångssondning, automatiskt medför att man måste ha ett vårdintyg enligt LPT”. 

Grundargumentationen för denna kategori var att patienten upplevdes som svårbedömd eller 

att ”patienten är snarast övertygad om att hjälp inte finns att få”. För att klargöra vilka regler 

som gäller kunde tvångsvården bli aktuell på grund av ”ohållbar situation, då patienten är 

mycket självdestruktiv samt attackerar personal” eller ”bedöms akut suicidal tills närmare 

information kan fås”. 

6.5 Stötta föräldraskapet-argumentet 

Stötta föräldraskapet-argumentet utgör Engströms (2008, 2009) femte kategori som 

motivering till tvångsvård. I resultaten var det 63 av 159 journalers som motiverade 

tvångsvårdsbesluten exempelvis genom att ”båda (föräldrarna) är på bristningsgränsen till 

psykisk ork” eller att ”föräldrarna behöver stöd då de inte längre vet hur de ska hantera 

hemmaförhållandet med patienten”. Genom den psykiatriska tvångsvården av ungdomen, 

blev min tolkning att vården gavs som föräldrastöd, både för att underlätta för föräldrarna 

genom avlastning samt för att ge dem stöd i sina föräldraroller och exempelvis lära 

föräldrarna att sätta gränser för sina ungdomar. Min tolkning av detta grundar sig på texter i 

journalerna som redogör följande att ”föräldrarna är uttröttade”, ”konfliktfylld relation till 

föräldrarna” eller att ”modern ej klarar att sätta gränser för patienten”. Olika typer av 

utåtagerande mot föräldrarna, var även det vanligt förekommande i beskrivningarna i såväl 

journalerna, som inom vårdintygen. Exempel på utåtagerande mot föräldrarna kunde 

beskrivas i texterna genom ”slagsmål med pappan”, ”konfliktfylld hemsituation”, ”hotfull 

mot modern” eller i extremare fall som att ”enligt föräldrarna sparkade patienten mot 

moderns huvud och slet loss hår”. 

 Även avsaknaden av en förälder förekom beskrivet i materialet, exempelvis att patienten 

inte hade någon kontakt med modern eller fadern eller att ungdomen levde med ensamstående 

förälder. Dessa beskrivningar fanns redovisande i materialet och trots att det inte bokstavligen 

stod att detta motiverade tvångsvård, så nämndes det i materialet som att det kunde vara en 

mindre uttalad argumentation för vården. Exempel på detta torde vara följande ”Fadern har 

tidigare varit deprimerad och patienten har haft dålig kontakt med modern”. Detta citat 

utgör, enligt mig, ett motiveringsdilemma, eftersom det sannolikt nämns i journalen av en 

anledning trots att detta inte utgör något grund för motivering till beslut om tvångsvård.  

 

6.6 Vårdvardagsargumentet 

Engströms (2008, 2009) sjätte argumentation för tvångsvård är Vårdvardagsargumentet. 

Denna motivering förekom 51 gånger i de 159 journalerna. Denna kategori avser att vård 

enligt LPT ska ske därför att genom vården kan patienten lättare ges adekvat hjälp, än inom 

öppenvård. Exempel på motiveringar i resultaten som jag anser kan falla under denna kategori 

var: 
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”trots massiva insatser från öppenvården, har man inte kunnat vända 

förloppet”, ”(patienten) behövde tid på avdelningen för att bli stabil”, 

”tidigare suicidhot, kräver ständig bevakning”, ”ingen fungerande 

behandlingsplan har upprättats” samt ”inkommer på vårdintyg från 

Intensivvårdsavdelningen (IVA), där patienten vårdats efter att 

hängningsförsök på avdelningen”. 

 

Motiveringarna till LPT inom denna kategori kunde även ske då patienten exempelvis ”gjort 

hängningsförsök på avdelningen” eller att patienten tidigare varit i kontakt med BUP och som 

därefter konverterats till vård enligt LPT. I resultaten var det i de flesta fall patienter som 

tidigare sökt vård och hjälp, men utan framsteg, ”patienten har sökt hjälp hos kuratorn på 

skolan, men inte fått någon hjälp”. 

 

6.7 Övrig kategori 

Denna kategori har jag själv tagit fram utifrån resultaten av uppsatsen och jag har valt att kalla 

denna för ”Övrig kategori”. Anledningen till detta var att när jag väl analyserade resultaten så 

uppmärksammade jag att en del information inte gick att hänvisa till någon av Engströms 

(2008, 2009) kategorier. Jag registrerade nämligen att en del information i journalerna, kunde 

motivera för LPT och exempelvis på sådan information anser jag vara om ungdomen vuxit 

upp ”… under mycket svåra psykosociala förhållanden” eller om denne flyttat runt mellan 

boenden hos föräldrar, fosterhemsplaceringar eller vistats i olika behandlingshem. Tidigare 

omhändertagningar enligt LVU (lagen om vård av unga) eller BUP, utgjorde även det 

information som jag anser kan fungera som motivering av LPT. Ungdomarna som vårdades 

enligt LPT kunde även ha ett förflutet där de bedömts vara ”svårt traumatiserad efter 

mångåriga sexuella övergrepp” och tidigare haft ”regelbunden kontakt med Socialtjänsten 

och Barn- och ungdomspsykiatrin”. Även situationer där ungdomarna har eller har haft 

föräldrar som är i aktiva missbruk, omnämns i bakgrunden hos några av de ungdomar som 

inkommit för bedömning av vård enligt LPT. Utöver övergrepp hade även ungdomarna utsatts 

för svåra uppväxtförhållanden med ”… misshandel och kriminalitet hos föräldrar” eller att 

”båda föräldrarna är sjukskrivna”, vilket i sig kan utgöra betydande information vid 

motiveringen till LPT. Bakgrundsinformation till ungdomen kan enligt mig utgöra en viktig 

kunskapskälla, i förhållande till tidigare livsproblematik och därav borde sådan information 

ges större utrymme vid bedömningarna av LPT. Detta är dock inget som går att fastställa 

genom att läsa journaler och därmed nämns de i detta avsnitt som information som kan ligga 

till grunden för beslut enligt LPT. 

 I en del motiveringar till beslut framgår det tydligare än i andra, läkares eventuella 

spekuleringar kring patientens psykiska tillstånd. Exempel på en sådan motivering kan 

utgöras av följande citering ”anmälan om misstänkt övergrepp av fadern, men som ligger 

vilande på patientens begäran. Upplever elaka röster som blivit starkare sedan polisanmälan, 

relateras till ökad psykisk påfrestning”. Informationen talar i termer om att ungdomen 

förmodas fått ökad psykisk påfrestning till följd av misstänkt övergrepp av fadern, men detta 

står ej i klartext att det i sig motiverar tvångsvården. Det är patientens självskadandebeteende 

och att patienten hör röster, som motiverar för LPT. 

 Ytterligare information som jag anser kan ha betydelse vid LPT, kan vara att en större 

mängd av resultaten berörde ungdomar som fått avslag på asylansökan. Efter avslaget har 

patienterna försökt genomföra allvarliga suicidförsök och inkommer därför för bedömning av 

LPT. Detta kan i inledningen av patientens vårdintyg beskrivas kortfattat genom följande 

exempel ”Avslag på asylansökan. Patienten blev då besviken, ledsen och aggressiv. Försökte 

gå ut framför fordon”. Ytterligare exempel på detta område var patienter som blivit ”inlagd 



 

30 

 

flera gånger på grund av ångest, nedstämdhet, suicidutspel och även farliga suicidplaner i 

samband med negativa besked angående asyl”. 

 

6.7.1 Explicita – övertalningsargument 
I resultaten fann jag även ord som jag valt att kalla explicita argument eller 

övertalningsargument. Exempel på ord som användes som övertalningsargument vid 

motiveringen av LPT var måste, är, oundgängligt, bara samt omöjligt. Detta är ord som jag 

anser användes för att påvisa att ingen annan åtgärd eller vård skulle kunna hjälpa ungdomen, 

utan att vård enligt LPT var det enda rätta. Exempel på hur de explicita argumenten kunde 

användas var att patienten bedömdes vara ”deprimerad med hög suicidrisk och måste därför 

ges dygnet runt vård”. Andra exempel kunde utgöras av att patienten är i ”oundgängligen i 

behov av vård på sjukhus för observation, diagnostisering samt troligtvis medicinering” eller 

att ”patienten behöver struktur och insatser som bara kan ges av heldygnsvården”. Dessa 

typer av argumentationer för LPT, lämnar inget utrymme för egen tolkning av läsaren, då det 

uttryckligen står att en patient ”måste” ges vård i form av LPT. Även motiveringar som att 

patienten är ”omöjlig att hantera i hemmet eller i öppenvård”, användes flertalet gånger för 

att påvisa det starka behovet av psykiatrisk tvångsvård.  

 

6.7.2 Implicita – outtalade eller otydliga argument 
Även förekomsten av motiveringar som inte var lika tydligt framförda som de explicita 

argumenten, fann jag i resultaten av motiveringarna. Jag urskiljde att en del information som 

fanns med i bedömningarna, inte hade någon uppenbart uttalad avsikt. Exempel på detta 

kunde vara följande citat ”Båda föräldrarna har psykisk sjukdom, men är under behandling 

och fungerar väl”. Min fråga är hur det kommer sig att denna information finns med i 

vårdintyget, om den inte har utgjort någon form av underlag till beslut om LPT? Även om det 

inte uttryckligen står att vård enligt LPT ges eftersom båda föräldrarna har psykisk sjukdom, 

vilket enligt LPT inte utgör en motivering till vården.   

 Andra, för mig, otydliga argumenteringar anser jag exempelvis utgörs av följande 

”Modern gråter och vill ta med patienten hem… mamman har velat begå självmord med 

patienten”, ”föräldrarna befinner sig i skilsmässa” eller ”Mamman avliden och bor hos 

psykiskt sjuk far”. Min fråga är varför sådan information finns med i såväl journaltext som 

inom vårdintyg, om informationen inte skulle ha bidragit till någon form av inverkan vid 

motiveringen till vård enligt LPT. 

 

6.7.3 Osäkerhetsmarkörer och tydlighet i argumentationen 

I resultatet kunde jag även urskilja ord i motiveringarna till LPT, som jag betraktade som 

osäkerhetsmarkörer eller ord som lämnade tolkningsutrymme åt läsaren. Exempel på detta 

kan vara att ”patienten kan utgöra fara för sig själv och närstående”, ”(patienten) vägrar äta 

och bör sondmatas mot patientens vilja” eller att ”bältesläggning kan bli aktuell”.  

 Av samtliga journaler som jag har granskat och analyserat, så finns det flera sätt att 

motivera för LPT. Trots detta var det enbart en argumentation som enligt mig, tydligt 

redogjorde för att vård enligt LPT var att föredra framför frivillig vård. Observera att detta 

inte innebär att övriga motiveringar till LPT inte är tillräckliga som motiveringar, utan detta 

innebär snarare att jag endast fann en motivering som var tydlig och som inte innehöll 

osäkerhetsmarkeringar. Denna motivering lyder som följande: 
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”Patienten har ingen insikt i sitt beteende och saknar de flesta gånger 

förmåga att själv stoppa dessa beteenden. I dessa situationer blir ofta olika 

former av tvingande åtgärder nödvändiga från fasthållning till 

bältesläggning”.  

 

6.8 Beslutsteori och att ta beslut 

Baserat på den normativa beslutsteorin, förväntas utfallet av ett handlingsalternativ utgöra 

största möjliga nytta (Nationalencyklopedin, 2011a). En läkare som bedömer behovet av vård 

enligt LPT kan utifrån sina egna värderingar kring eventuella konsekvenser av ett utfall, välja 

det alternativ som läkaren kan tänka sig bidra till den bästa nyttan för ungdomen som är i 

behov av vård. Liksom de normativa beslutsteorierna, kräver detta att läkaren kan göra 

bedömningar av patientens tillstånd. Enligt denna teori kan beslutsfattaren, om denne som i 

det här fallet utgörs av en läkare, påverkas av olika faktorer i den aktuella beslutssituationen 

(Nationalencyklopedin, 2011a). Exempel på faktorer som kan komma att påverka läkaren vid 

sitt beslutsfattande av LPT, kan exempelvis utgöras av huruvida ungdomen medverkar till 

vård frivilligt eller ej. 

 De deskriptiva teorierna fokuseras på hur väl människor i praktiken, tillämpar olika 

handlingsalternativ (Nationalencyklopedin, 2011a). Detta innebär således att olika 

handlingsalternativ sammanvägs, i syftet att generera bästa möjliga utkomst (Sjöberg, 1978, 

sid. 122). När en läkare ska bedöma behovet av vård enligt LPT, bör denne insamla 

information kring såväl patientens tillstånd som hur det kommer sig att patienten inkommit 

för bedömningen (på vilka grunder). Sannolikt kommer läkaren att fundera över eventuella 

förluster eller vinster med olika typer av vård samt hur det kommer sig att vård enligt LPT bör 

förespråkas framför vård i frivillig form. Enligt beslutsteorierna kan läkaren uppleva känslan 

av att vara tillfreds med sitt handlingsalternativ, om läkaren upplever att denne tagit ”rätt” 

beslut i situationen (Nationalencyklopedin, 2011a). 

 Enligt Camus har människan alltid förmågan att kunna göra aktiva val 

(Nationalencyklopedin, 2011a) och inom psykiatrin har läkaren den lagliga rätten att 

underkasta sina patienter de val och beslut som denne tar (i Szasz, 1979, sid. 68). Det kan 

dock finnas svårigheter med detta, eftersom människors beteenden kan skilja sig åt 

(Edvardsson, 2003, sid. 117).  

 

6.9 Bedömningarna av LPT, utifrån lagtexten 

Utifrån resultaten av journalerna, agerade läkarna till större delen utifrån 

tvångsvårdslagstiftningens avsikt om att ”inte låta människors liv gå till spillo när allvarliga 

psykiska sjukdomar blockerar sjukdomsinsikt och vårdmotivation. Från vårdetisk synpunkt 

innebär tvångsvård en temporär prioritering” (Ottosson, 2003, sid. 321). Flera av de 

patienter som inkom för bedömning av vård enligt LPT, utgjorde en fara för sig själv och 

andra människor i deras omgivning. Vid flera tillfällen konverterades ungdomarna omgående 

till vård enligt LPT, då läkare bedömde att patientens vårdbehov var så akut att vården inte 

kunde tillgodoses på annat sätt än inom tvångsvård. Detta innebar således att i några av de fall 

då patienter inkommit för bedömning av vård, har patienterna släppts dagen efter att LPT 

utfärdats, på grund av att det inte längre fanns några hållningspunkter för fortsatt vård enligt 

LPT.  

 Enligt LPT ska vårdbehovet även bedömas ” … med hänsyn till patientens personliga 

förhållanden, t.ex. levnadsförhållanden och relationer i omgivningen” (Socialstyrelsen, 2009, 

sid. 16-17). Detta framkommer inte i klartext i resultaten av journalerna, men det är en aspekt 

som jag tidigare har uppmärksammat i analysens avsnitt 7.5 Stötta föräldraskapet-argumentet 
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(se sidan 26). I avsnittet 7.5 Stötta föräldraskapet-argumentet framkommer det exempelvis att 

vård enligt LPT motiverades genom att det kunde ges i syftet att underlätta för ungdomarnas 

föräldrar. Denna motivering skulle kunna kopplas till att vårdbehovet har bedömts med 

”hänsyn till ungdomens levnadsförhållanden och dennes relationer till omgivningen” 

(Socialstyrelsen, 2009, sid. 16-17). Med dessa begrepp skulle eventuellt ungdomens föräldrar 

kunna innefattas. 

 

7.0 Diskussion och slutsatser 
 

Det övergipande syftet med denna uppsats var att granska bedömningarna av beslut till 

psykiatrisk tvångsvård av ungdomar i Sverige under ett år (2002-07-01 - 2003-06-30). Ett 

delsyfte utgjordes av att undersöka om vårdpersonal, främst läkare, genomfört etiska 

överväganden när ungdomarnas bedömdes vård enligt LPT. I resultaten av denna uppsats (se 

även Bilaga 1), har en sammanställning över hur bedömningen till LPT gjorts under 

ettårsperioden 2002-07-01 - 2003-06-30. Utifrån resultaten och analysen av denna uppsats så 

påvisades stora likheter i bedömningarna av LPT. Motiveringarna förhöll sig slående lika 

varandra och olika typer av handlingsalternativ lyfts sällan i journalmaterialet, mer än att 

patienten inte medverkade till frivillig vård, vilket därför motiverade vård enligt LPT. 

Resultaten pekar därmed i riktning med Edvardssons (2003) påstående om att det är vanligt 

förekommande att när beslut ska fattas, så övervägs sällan olika handlingsalternativ. Läkaren 

(beslutsfattaren) kan därmed framställas som att denne gör ”… ett val mellan att inget göra 

och en etablerad lösning” (Edvardsson, 2003, sid. 233). Oftast förekommer övertalande 

argument eller bruk av ord, för att påvisa att tvångsvården var nödvändig för såväl patienten 

och dennes anhörigs, som för vårdpersonalens säkerhet. Med andra ord saknades det 

motargument till motiveringen av LPT, då flertalet av dem förespråkade behovet av LPT och 

inte huruvida annan typ av vård kunde vara att föredra framför tvångsvården. I några fall har 

det förekommit osäkerhetsmarkörer i texterna, vilket kan tyda på att några av läkarna ändock 

övervägt olika typer av handlingsalternativ, även om dessa inte fanns direkt utskrivna i 

journalerna. 

 Enligt resultaten kan jag styrka Engströms (2008, 2009) etiska kategorier kring 

motivering av vård enligt LPT och därav kan motiveringarna till LPT beskrivas i termer av 

kategorier. Många av patienterna hamnade under flera kategorier och motiveringarna till 

beslut kunde både vara enkel, dubbel, trippel och multimotiverade. Jag upplevde även att det 

saknades tydliga gränser mellan kategorierna och det uppstod på så sätt något av en gråzon 

mellan dessa, vilket försvårade mitt analysavsnitt. Således uppnås ingen hög grad av 

interbedömarreliabilitet, då det kan vara svårt för en utomstående person att använda sig av 

uppsatsens material för att repetera studien, då denna inte automatiskt förefaller att göra 

samma kategoriindelningar som jag har gjort. Däremot kan jag med stöd av den 

kategoriindelning som påvisats i analysavsnittet (sidorna 24-31), instämma med Engström 

(2008, 2009) om att motiveringarna till beslut enligt LPT kan härledas till Engströms (2008, 

2009) kategoriindelningar.  

 I journalerna har jag även funnit evidens för ytterligare kategorier, utöver Engströms. 

Jag kom därav att skapa en kategori vars innehåll fokuserades på bakgrundinformationen i 

ungdomarnas liv. Jag fann att det i motiveringar till LPT, användandes explicita argument 

(övertalningsargument). Det kunde uttryckligen stå att patientens behov av vården ej kunde 

tillgodoses på annat sätt än genom LPT och således uppgavs inte heller alternativa 

vårdformer. I sådana motiveringar fanns inte ens tillstymmelsen till vilka följder (eventuella 

konsekvenser) LPT-vården skulle kunna resultera i för ungdomen. Min tankegång vid sådana 

motiveringar var att situationen för ungdomen kunde ha varit så komplex, att beslut om 
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tvångsvården togs med motiveringen av att det var bättre att göra något än ingenting alls. 

Motsatsen till denna övertalningsmetodik, var de implicita argumenten (outtalade eller 

otydliga argument). Här var det snarare en viss osäkerhet i bedömningarna till beslut på så sätt 

att det kunde finnas information kring ungdomens hjälpbehov, men inte att det var just denna 

information som var anledningen till beslutet om LPT. Sådan information kunde utgöras av 

att båda föräldrarna till patienten befann sig under skilsmässa eller att föräldrarna själva hade 

någon form av psykisk funktionsnedsättning. Denna typ av information i förhållande till 

ungdomens ofta omfattande livssituation, anser jag borde ha haft inverkan på besluten kring 

vården. Detta står dock inte som motiveringen till vården, men jag tror att sådan information 

skrivs ner av anledningen att den kan utgöra ytterligare ett skäl till LPT utöver ungdomens 

psykiska tillstånd. Om ungdomen saknar stöd och hjälp i sin livssituation från sina föräldrar, 

så tror jag att avsikten med att informationen ges i journalerna, är att det ska finnas vetskap 

om hur ungdomens familjeförhållande ser ut och att LPT kan vara att föredra i syftet att ta 

ungdomen ur en eventuellt dysfunktionell familj. Om detta inte skulle utgöra en anledning till 

varför sådan information finns med i materialet, så är det för mig oklart om vilken funktion 

informationen annars skulle kan ha mer än att den är informativ. Jag anser att information 

som ungdomen kan bära med sig, så som ungdomens uppväxtförhållanden, borde kunna 

utgöra en motivering till vård enligt LPT. Om exempelvis en ungdom vårdats åtskilliga 

gånger för självdestruktiva handlingar och suicidbenägenhet, bör detta beaktas som att vård 

enligt LPT kan vara att föredra. Detta i syftet att motverka att sådana beteenden upprepas. Här 

kan dock läkaren hamna i dilemmat då vården numera fokuseras på kortsiktiga lösningar och 

inte i förebyggande syfte, vilket enligt mig är fel. Jag anser att om ungdomarna i dagens 

samhälle lider av psykisk ohälsa så bör detta förebyggas genom vårdkontakter, eftersom det är 

dagens ungdomar som utgör samhällets framtid. 

 Även osäkerhetsmarkörer förekom i journalerna och vid besluten kring LPT. 

Osäkerhetsmarkörerna utgjorde en del av det material som jag själv urskiljde och som 

återkom flera gånger i materialet. Vid motiveringarna till LPT kunde det exempelvis stå att 

ungdomarna kunde utgöra fara för sig själva eller att bältesläggning kunde bli aktuell. Med 

detta som grund förespråkades den psykiatriska tvångsvården framför annan typ av vård, 

vilket för mig var ett förvånansvärt resultat. Det jag menar är att det givetvis är bättre att ge 

ungdomarna vård, än att ignorera ungdomarnas vårdbehov. Att däremot motivera behovet av 

tvångsvård, grundat på osäkerhet, kan således innebära att om tvångsvården ges felaktigt så 

kan det resultera i mer skada än nytta för patienten (Riittakerttu, 2009). Därav är det intressant 

att det finns osäkerhetsmarkörer i journalerna och i bedömningarna för LPT, då detta kan 

innebära att läkaren inte har varit helt säker på att denna typ av vård är rätt för ungdomarna 

och trots detta så har vård enligt LPT förespråkats.  

 I en del fall av resultaten upplevde jag även en känsla av att läkarens maktaspekt i 

förhållande till patienten, kom till yttring. När vården exempelvis enbart motiverades genom 

att den ”ej kunde tillgodoses på annat sätt än genom LPT”, anser jag att det saknades utrymme 

för att andra handlingsalternativ ens har övervägts. Det jag menar är att det var vanligt 

förkommande att denna typ av motivering fanns beskriven i vårdintyget, men att det var sällan 

som föräldrarnas önskan om vård fick utrymme vid motiveringen av beslutet. Jag ställer mig 

även frågande inför huruvida motiveringen till beslut grundas på ”underlag-resonemang-

bedömning”. Jag har snarare funnit i resultaten av journalerna att läkarna grundat besluten på 

”underlag-bedömning”. Med detta menar jag att läkaren eventuellt läst tidigare 

journalanteckningar kring patienten och därefter undersökt i vilket tillstånd patienten befinner 

sig i, innan bedömningen (motiveringen) till beslut enligt LPT fastställts. Det förekom sällan 

ett skriftligt resonemang i journalmaterialet.  

 Att granska motiveringarna kring beslut om LPT var för mig ingen lätt uppgift, eftersom 

jag har handskats med ett stort empiriskt material. Samtliga journaler har sammanställts och 
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komprimerats i tabeller, för att därefter kodas och analyseras. De svårigheter som jag har 

ställts inför vid analysen av materialet, var att jag upplevde att jag hade bristande kunskap 

kring sjukvården. Därav menar jag att jag inte har kunnat göra en rättvis bedömning av 

motiveringarna till beslut, eftersom jag saknar medicinsk utbildning och på så sätt kan jag ha 

förbisett eventuellt viktiga faktorer i journalerna. Viktigt att belysa är även att resultaten som 

jag har redogjort för i denna uppgift bygger på de uttalade (skriftliga) motiveringarna i 

journaler. Här bör det även påpekas att jag tror att det kan finnas skillnader i motiveringarna 

till LPT i läkarnas tankegångar, muntliga utsagor och vid de skriftligt anförda 

argumentationerna. Jag tror att de olika typerna av argumentering inte nödvändigtvis behöver 

överrensstämma, men det är den skriftligt anförda argumentationen som utgör läkarens 

ställning till beslut om vård.   

 Frågan om huruvida vi kan lita på att läkarna inom psykiatrisk tvångsvård fattar rätt 

beslut angående vård enligt LPT av våra barn och ungdomar i Sverige, låter jag vara osagd 

tills vidare forskning på området kan ges. Avslutningsvis vill jag därför återigen belysa 

Ottossons (2003) citat kring behovet av tvångsvård.  

 
”Ibland är behovet av tvångsvård uppenbart, men gråzonen mellan tvång 

och frivillighet är stor” (Ottosson, 2003, sid. 321). 

 
Grunden för motiveringen till beslut av LPT, ska enligt lagtexten avgöras utifrån risken för 

patientens liv eller hälsa (Socialstyrelsen, 2009, sid. 16-17). Vården ska även resultera i större 

nytta än om vård i denna form inte skulle ha givits (Riittakerttu, 2009). Min fråga kvarstår 

dock om huruvida den psykiatriska tvångsvåren kan resultera i konsekvenser senare under 

levnadsåren för de barn och ungdomar som vårdas enligt lagen eller om tvångsvården har 

kunnat bidra till att bryta ungdomens beteende. Oavsett utkomsten, sker tillämpningen av LPT 

i avsikten att skydda barn och ungdomar från det beteende eller den situation som dessa 

befinner sig i då de inkommer till psykiatrikliniker i Sverige, för bedömning av vård enligt 

LPT.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att fortsatt forskning av materialet med fokus på ungdomarnas diagnoser, skulle 

kunnat vara att föredra i syftet att nå en mera rättvis bedömning av materialet än vad denna 

uppsats kunnat bidra med. Ytterligare forskning på området skulle kunna vara vidare studier 

där nya journaler insamlas, i syftet att jämföra dem med journalerna som denna uppsats 

grundar sig på. Avsikten med en sådan studie, skulle kunna vara att se om någon förändring 

har skett i motiveringarna till beslut enligt LPT bland barn och ungdomar i Sverige, i 

jämförelse med denna ettårsperiod.  

 En annan intressant aspekt inom vidare forskning, skulle kunna vara att samla in 

samtliga LPT journaler under ettårsperioden som undersöktes i denna uppsats. Denna gång 

skulle en jämförelse kunna göras mellan motiveringarna för LPT och med de journaler där 

beslut togs om att LPT inte var aktuellt. Det skulle kunna vara intressant att jämföra hur dessa 

motiveringar till beslut kom till yttring.  

 Jag tror även att forskning kring ungdomarnas levnadsförhållanden i korrelation till 

deras psykiska tillstånd, skulle kunna vara intressanta områden att forska kring. Avsikten med 

en sådan forskning skulle kunna vara att undersöka hur det kommer sig att ungdomarna har 

sådana psykiatriska funktionsnedsättningar i tidig ålder. 
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Observera! 
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bedömdes materialet av Lars Kjellin och Veikko Pelto-Piri som konfidentiellt material, då PFC har 

handhållit med journalerna. Ett möte hölls även på mitt initiativ med Örebro universitetets jurister och 

mig Christina Heidgren (den 22/12-2011, kl: 14.00). Beslut togs då i samråd med juristerna om att 
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