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Sammanfattning 

Bakgrund: Tvång inom den slutna psykiatriska vården är ett komplext ämne. Ofrivillig 

intagning, tvångsmedicinering, avskiljning och bältesläggning är tvångsåtgärder inom den 

psykiatriska vården. Dess utförande styrs av lagar och riktlinjer som syftar till att skydda 

patientens integritet och autonomi. Sjuksköterskans roll vid åtgärderna är att se till att 

patientens rättigheter tillvaratas samt identifiera patientens omvårdnadsbehov. Vården 

eftersträvar att patienten i efterhand ska uppleva åtgärderna som acceptabla.  
Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom den slutna psykiatriska 

vården. 
Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar genomfördes. Studien 

baserades på tio vetenskapliga artiklar hämtade ur tre databaser.  

Resultat: Vid tvångsåtgärder upplevdes känslor såsom rädsla, ilska och maktlöshet. Vid 

tvångsmedicinering var biverkningar en stor oro. 

Kränkning av integriteten och autonomin upplevdes vid tvångsåtgärderna som följd till att 

patienter upplevde att de förlorade sig själva.  Patienterna upplevde personalen som 

distanserad och ouppmärksam på patientens behov och en relation till vårdpersonalen 

saknades. Närståendes stöd beskrevs ha både positiv och negativ inverkan på upplevelserna 

av tvångsåtgärderna. 

Konklusion: Psykiatriska patienters upplevelser påverkas av många faktorer såsom 

personalens handlande, åtgärd som utförs, insikt i sin sjukdom samt relation till närstående 

och personal.  

Sjuksköterskan har möjlighet att påverka upplevelserna till det bättre, genom att skapa en 

relation till patienten där känslor och behov uppmärksammas.   

  
Nyckelord; psykiatrisk tvångsvård, tvång och upplevelser. 
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1. Inledning 
Elsa är en ensamstående kontorist i 45-årsåldern. I samband med att hon tyckte sig börja höra 

hur grannarna tisslade och tasslade om henne i grannlägenheten fick hon en ökande ångest och 

rädsla för att utsättas för något hemskt. Hon tyckte sig också märka att man spionerade på 

henne när hon var ute och gick, liksom att det förekommit förtäckta meddelanden till henne på 

TV. I sin desperation gjorde hon ett allvarligt självmordsförsök med tabletter som hon fått för 

sömnbesvär. Hon hittades dock och fördes till intensivvårdsavdelningen, där hon för första 

gången fick tala med en psykiater. Emellertid vägrade hon att ha någon som helst befattning 

med psykiatrin och hävdade att hon var helt frisk. Eftersom hon levde så isolerat bedömdes 

självmordsrisken vara akut, och man såg sig tvungen att tvångsinta henne på mentalsjukhus. 

(Cullberg, 1999, s. 22). 

En patient ses ofta som en person som mer eller mindre frivilligt själv har sökt sig till 

sjukhuset. En somatisk åkomma uppmärksammas i de flesta fall av patienten själv och därför 

kontaktas vården på eget initiativ. Den grupp patienter som den här studien handlar om är de 

som inte själva inser sina behov och därför motsäger sig det frivilliga omhändertagandet.  

Hur de psykiatriska patienterna som tvångsvårdas själva upplever det när vården blir ett tvång 

är det föreliggande litteraturstudie kommer att behandla. 

2. Bakgrund 

2.1 Tvång 
Ordet tvångsåtgärd definieras som en handling som syftar till att tvinga någon till något 

(Svenska Akademiens Ordbok, 2005). Inom den slutna psykiatriska vården förekommer olika 

typer av tvångsåtgärder. Tvångsintagning är den vanligast förekommande typen av tvång och 

innebär att en patient ofrivilligt läggs in på en psykiatrisk avdelning. Medicinering mot 

patientens vilja kan förekomma i form av injektioner och tabletter. Bältesläggning och 

avskiljning från andra patienter är inte lika vanligt som de två tidigare nämnda, men 

förkommer. Bältesläggning innebär att en patient spänns fast, i särskild avsedd anordning, 

under begränsad tid. Avskiljning innebär att patienten placeras på särskild avsedd plats under 

begränsad tid (SOSFS 2008:18). 

I ett EU-projekt där 13 psykiatriska verksamheter i tolv länder deltagit, var målet att ta fram 

gemensamma europeiska riktlinjer för hur tvångsåtgärder kan utföras. Enligt riktlinjerna ska 

tvångsmedicinering, precis som övriga tvångsåtgärder, användas i krissituationer när alla 

andra möjliga alternativ har uteslutits (Psykiatriskt forskningscentrum, 2008). I Svensk 

lagstiftning framgår att patienten konsekvent ska neka att ta medicinen frivilligt och en 

psykiatriker måste bedöma om patienten av medicinska eller legala skäl inte är i stånd att fatta 

realistiska beslut. Vid tvångsmedicinering måste läkare alltid närvara, även om detta utförs av 

annan personal. Då tvångsmedicinering bedöms vara nödvändig är det lämpligt att eftersträva 

att ett beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård fattats innan patienten 

tvångsmedicineras (SFS 1991:1128; SOSFS 2008:18). Neuroleptika är den typ av läkemedel 

som är vanligast förekommande vid psykos eller psykiatriska tillstånd och avser att lindra den 

akuta oron och ångesten i samband med psykosen (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 1998). 

Vid bältesläggning gäller detsamma som vid tvångsmedicinering, åtgärden bör endast 

användas när andra möjliga alternativ uteslutits. Det ska beaktas att den här typen av åtgärd 

inte ska betraktas som det enda sättet att lugna patienter, men om det finns omedelbar fara för 

att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast 
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med bälte (Psykiatriskt forskningscentrum, 2008). Personal som utför fastspänning ska ha 

goda kunskaper och utbildning i sina uppgifter för att interventionen ska bli så effektiv som 

möjligt (SFS 1991:1128). 

Avskiljning blir aktuellt då en patient agerar på ett självskadande sätt eller upplevs hotfull 

eller störande mot omgivningen. Patienten ska under avskiljningen ha möjlighet att 

kommunicera med personalen och ska ofta tillfrågas om grundläggande behov (SFS 

1991:1128; SOSFS 2008:18). 

Tvångsintagning styrs i Sverige av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)  och 

behandlas närmare under rubriken lagstiftning. Vid samtliga tvångsåtgärder bör det läggas 

stor vikt på att patientens värdighet och personliga sfär respekteras och visas hänsyn. 

Patienten måste alltid informeras om orsaken till åtgärden och dess varaktighet (Dahlberg, 

1986; SFS 1982:763). Om detta inte är möjligt innan åtgärden genomförs, måste det alltid ske 

så snabbt som möjligt efteråt (Psykiatriskt forskningscentrum, 2008; SFS 1982:763). 

2.2 Lagstiftning  
De lagar som omfattar tvångsåtgärder i Sverige anger stommen för vården, vilka 

begränsningar i patienternas frihet som kan och/eller ska göras, hur tvångsåtgärder bör 

utföras, patienternas rättigheter och vårdgivarens skyldigheter (Johansson, 2006). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) gäller för all vård, inklusive den 

psykiatriska. Enligt 2 § i HSL är målet för den svenska hälso- och sjukvården en god hälsa 

och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att vården särskilt ska bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet och ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten.  

Emellertid förekommer fall då en patient är i behov av vård men på grund av sitt psykiska 

tillstånd motsätter sig detta. För dessa fall finns speciallagstiftning som kompletterar HSL, 

bland annat rörande den slutna psykiatriska vården. De författningar som huvudsakligen 

reglerar den slutna psykiatriska vården i Sverige är lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 

SFS 1991:1128), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129) samt lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM, SFS 1988:870). Enkelt uttryckt kan sägas att LPT (SFS 

1991:1128) avses omfatta ”vanliga patienter” medan LRV (SFS 1991:1129) avser vård av 

dömda patienter. LVM (SFS 1988:870) möjliggör vård av missbrukare oberoende av den 

enskildes samtycke där tvångsvården syfte ska vara att motivera patienten så att denne kan 

komma i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling för att komma ifrån sitt missbruk.  

Den författning som är av störst betydelse för den här litteraturstudien är LPT. Tvångsvårdens 

syfte enligt LPT är att den som är i behov av psykiatrisk vård efter intagning blir i stånd att 

frivilligt medverka till nödvändig vård. För att kunna tillämpa lagen krävs att patienten lider 

av en allvarlig psykiatrisk störning, har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård och 

motsätter sig nödvändig vård.  Tvångsåtgärder enligt lagen ska stå i rimlig proportion till 

syftet och får endast användas om patienten inte medverkar frivilligt. Patienten kan enligt 

lagen underkastas vissa frihetsinskränkningar. En patient kan hindras från att lämna en 

avdelning där denne vistas och i allvarligare fall kan det beslutas om fastspänning eller 

avskiljande från andra patienter då det finns en omedelbar fara för att patienten skadar sig 

själv eller någon annan. Vidare får patientens rätt att använda elektroniska 

kommunikationstjänster, till exempel mobil och e-post, inskränkas. Patienten får slutligen inte 

inneha vissa typer av skadliga föremål, såsom narkotika eller annan egendom som kan vara 

till skada för honom själv eller andra (SFS 1991:1128). 

https://lagen.nu/1982:763#P2S1
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Lagar som omfattar tvångsbehandling av psykiskt sjuka personer finns i alla västerländska 

länder men med avsevärda skillnader. I England är det sjukvårdspersonalen som fattar beslut 

om tvångsintagning utan rättegångsförhandlingar medan det i Tyskland endast är den lokala 

domstolen som kan besluta om patienten ska tvångsintas. I USA sker tvångsintagning på 

sjukhus med polis närvarande på grund av frihetsberövandet. När det kommer till 

medicinering har USA hårdast regler där det inte får ske mot en beslutskapabel patients vilja 

medan i England och Tyskland får detta ske utan patientens medgivande (Tännsjö, 2002). 

2.3 Omvårdnad 
Dahlberg och Ottosson (1985) menar att omvårdnadshandlingarna som innefattar tvång har 

till syfte att hjälpa patienten till ett bättre liv och bör därför eftersträva att patienten i efterhand 

upplever åtgärderna som acceptabla. Omvårdnadshandlingar som innefattar tvång ställer stora 

krav på bemötande, etisk medvetenhet och kvalificerad omvårdnad från personalens sida. Den 

typen av vård innebär att patientens självbestämmande för en tid sätts ur spel genom att 

patientens grundläggande rättigheter övertas av någon annan.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård 

och rättspsykiatrisk vård syftar till att underlätta tillämpningen av de regelverk som gäller 

inom området. Det är verksamhetschefens ansvar att fastställa rutiner och fördela ansvar 

mellan medarbetarna. Med rutin avses ett tillvägagångssätt för att genomföra en viss handling 

eller fatta ett beslut. Det ska framgå tydligt vem som ska göra vad vid exempelvis 

bältesläggning, tvångsinjektion eller vid avskiljning av en patient. Rutinerna ska alltid finnas 

dokumenterade på varje avdelning och stöd för åtgärderna ska alltid finnas i lag. 

 

Vårdförbundet har tillsammans med Psykiatriska Riksföreningen (2007) genomfört en 

undersökning med syfte att beskriva sjuksköterskors uppfattning om den egna rollen inom den 

psykiatriska vården. Där framkom att sjuksköterskor såg sig som omvårdnadsansvariga, 

gentemot vårdtagaren, med unika kunskaper inom både somatik och psykiatri. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de strävade efter att arbeta enligt vetenskaplig och beprövad 

erfarenhet och belyste vikten av att alltid ha teoretisk bakgrund till de handlingar som utförs 

och att de bedömningar som görs grundas på kunskap och etiska resonemang. Vidare beskrev 

de att de viktigaste omvårdnadshandlingarna är att lyssna, samtala, identifiera resurser och 

tillgångar hos patienter samt ha kunskap om och kunna föreslå adekvata åtgärder vid behov. 

Målet ansågs enligt sjuksköterskorna vara att främja utveckling, autonomi, hälsa och öka 

självkänslan hos patienten, vilket kan nås genom vårdande samtal, evidensbaserad omvårdnad 

och skicklighet i att kunna plocka fram patientens egna resurser.  

I en studie av Olofsson, Gilje, Jacobsson & Norberg (1998) framkom att det är viktigt för 

sjuksköterskorna som utför tvångsåtgärderna att patienterna uppfattar deras handlingar som 

goda och att de gör vad som är bäst för patienten ”där och då”. Sjuksköterskorna såg det som 

sitt jobb att utföra den åtgärd som läkaren ordinerade men försökte samtidigt göra det så 

behagligt som möjligt för patienten. Liknande resultat kan läsas i Vuckovich & Artinians 

(2005) studie men där uttryckte sjuksköterskorna även att tvånget ibland kan upplevas som en 

kränkning av patientens värdighet. 

2.4 Problematiska områden 
Carlander, Eriksson & Wikander (1997) menar att en människans liv är okränkbart, men att 

det samtidigt inte får glömmas att det är lätt att kränka en människas integritet. Tvångsvård 

innebär ett etiskt dilemma där två principer står mot varandra; att göra gott genom att 

behandla mot patientens vilja och att samtidigt respektera den enskilda patientens 

självbestämmande (Declaration of Helsinki [WMA], 2012). Integritet och självbestämmande 
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är två begrepp som ofta förekommer i diskussionen om etik inom den psykiatriska vården. 

Det är viktigt att dessa två begrepp inte ska uppfattas som synonymer (Carlander et al., 1997). 

Filosofen Immanuel Kant hävdade redan på 1700-talet att autonomi är lika med frihet och är 

den förnuftige personens frihet under ansvar. Idag förstås autonomi som 

självbestämmanderätt som förutsätter ett utvecklat och fungerande förnuft. Autonomi är ett 

centralt begrepp inom hälso- och sjukvården men blir ett etiskt dilemma inom psykiatrisk 

omvårdnad om självbestämmanderätten måste fråntas patienter (Tranøy, 1991). En patients 

självbestämmande är i teorin en självklarhet, men kan vara svår att realisera när denne lider av 

en allvarlig psykisk störning (WMA, 2012). Ibland finns en skyldighet och rätt att ta över en 

persons självbestämmande, för den egne och andras säkerhet (Janssens, Van Rooij, ten Have, 

Kortmann & Van Wijmen, 2004; Tranøy, 1991; WMA 2012). 

 

När patienter blir föremål för någon form av tvångsåtgärd riskerar de att fråntas sin autonomi. 

Detta kan innebära ett hot mot värdigheten och kan medföra en kränkning av personens 

integritet (WMA, 2012). Integritet kan ses som något mer och djupare än autonomi. Det är en 

rätt till frihet från personliga intrång, en rätt att bli respekterad samt en rätt att värna om sin 

inre själ (Ottosson, 1991). Sjuksköterskor som arbetar med psykiskt sjuka kan ställas inför 

många situationer där etiskt förhållningssätt ställs på sin spets. Att känna att ingen kommer 

för nära, eller att helt enkelt få bestämma själv, kan vara den trygghet en psykiatrisk patient 

behöver för att kunna möta andra. Att visa respekt och värna om patientens integritet och 

självbestämmande resulterar ofta i en djupare och mer värdefull kontakt, precis som 

respektlöshet och oaktsamhet kan ha motsatt effekt (Carlander et al., 1997).  

 

Ett annat problematiskt område inom psykiatrin är att det saknas omfattande forskning på 

området. I det nationella kvalitetsregistret för psykiatri (NKP) registreras uppgifter om 

psykiatriska patienters diagnoser, behandlingar och behandlingsresultat. Uppgifterna ska 

användas till förbättringsarbete, kvalitetsutveckling och forskningsändamål (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011). Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden (PSSN) 

är en nordisk förening som har till syfte, att genom informationsutbyte och samarbete mellan 

de nordiska sjuksköterskeföreningarna, stärka den psykiatriska omvårdnaden samt att sprida 

forskningsresultat vidare (Psykiatriska Riksföreningen, 2011). Båda organisationerna NKP 

och PSSN startades efter 1990-talet och strävar efter att underlätta forskning inom området 

psykiatri.  

Trots att forskningen om tvångsvård har ökat under de senaste decennierna anses den inte 

tillräcklig med tanke på dess kontroversiella karaktär. I Sverige har forskningen främst 

handlat om etiska konflikter, personalens erfarenheter och attityder, anhörigas situation och 

patienternas upplevelse. I utländska studier har fokus legat mer på tvång i öppen vård och 

vårdavtal (Socialpsykiatriskt forum, u.å.).  

2.5 Problemformulering  
Tvång inom den slutna psykiatriska vården är ett komplext ämne. Det finns lagar och 

förordningar som styr området men där framgår inte hur vården ska bedrivas för att bevara en 

patients integritet. De register som finns idag innefattar endast diagnoser, behandlingar och 

resultat. Forskningsområdet är relativt nytt och när sjuksköterskeperspektivet belyses 

framkommer det att sjuksköterskor upplever att patienter kränks vid tvångsåtgärder. Utifrån 

dessa aspekter vill författarna ytterligare lyfta patientperspektivet. Om sjuksköterskorna kan 

uppfatta tvångsåtgärder som kränkande, hur upplever då patienterna handlingarna?  
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3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom den 

slutna psykiatriska vården. 

4. Metod 
Studien genomfördes med en beskrivande design och den metod som användes i studien var 

litteraturstudie med systematisk sökning som baserades på vetenskapliga orginalartiklar. 

Forsbergs & Wengströms bok (2008) om systematiska litteraturstudier samt Polit & Becks 

(2008, s. 96) flödesschema ”flow of tasks in a literature review” användes som metodstöd.  

4.1 Sökstrategi 
Utifrån Örebro Universitetsbiblioteks ämnesguide i omvårdnadsvetenskap valdes databaser i 

ämnet ut. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO ansågs vara relevanta och användes i 

sökningen.  

De nyckelord som identifierades ur syftet var psykiatrisk tvångsvård, upplevelser och tvång. 

En provsökning genomfördes utifrån dessa för att kontrollera utfallet av de ord som varit 

tilltänkta. 

Sökorden som slutligen användes var commitment of mentally ill, involuntary commitment, 

involuntary psychiatric treatment,, coercion, restraint physical, experience, life experience, 

perception, self perception, emotion och attitude. Sökorden valdes utifrån syftet och vissa 

kombinerades och trunkerades för att bredda sökningarna. Sökningarna gjordes systematiskt 

där orden plockades ur respektive databas egna ämnesord. PubMed använder MeSH-termer 

och därför behandlades de svenska nyckelorden i svenska MeSH (Svenska MeSH, u.å.) innan 

sökning i databasen inleddes. I Cinahl valdes orden ur Cinahl Headings där MeSH-termerna, 

som plockats fram tidigare, användes som grund för ordsökningarna. I PsycINFO användes 

Thesaurus för att få fram motsvarande MeSH-termer. Sökordet experience söktes i fritext i 

samtliga databaser då motsvarande ord inte fanns i deras egna termer.  

I Cinahl och PsycINFO begränsades sökningarna till refereegranskade orginalartiklar skrivna 

på svenska eller engelska. I PubMed söktes orginalartiklar skrivna på svenska eller engelska. 

Årtal begränsades inte i någon av databassökningarna.   

4.2 Urval 
Studiedeltagarna i studierna ska ha varit föremål för någon form av ofrivilligt tvång inom den 

slutna psykiatriska vården. Män och kvinnor i alla åldrar inkluderades.  

De sökningar som gjordes resulterade i totalt 505 artiklar, av dessa lästes 260 abstrakt, där 

titlarna var relevanta. De artiklar som fokuserade på studiedeltagarnas uppfattning om tvång 

som begrepp exkluderades. Även studier där patienter inom öppenvården, outpatients, 

beskrev upplevda tvång liksom artiklar som beskrev fallstudier exkluderades.  Därefter valdes 

29 artiklar med relevanta abstrakt ut för att läsas i sin helhet. Av dessa 29 valdes sedan tio 

relevanta artiklar ut som svarade bra mot syftet och därför kom att ligga till grund för 

resultatet i studien, se sökmatrisen (Bilaga 1).  

Flertalet artiklar återfanns i två eller tre databaser samt vid flera sökordskombinationer. De 

artiklar som återkom flertalet gånger lästes inte på nytt efter att de valts ut. Artiklarna 

redovisades endast en gång i sökmatrisen för att inte få med dubbletter. I första hand valdes 

dessa ut från Cinahl och därefter PubMed (Bilaga 1).  
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4.3 Värdering 
De artiklar som ligger till grund för resultatet har både kvalitativ och kvantitativ design. Den 

kritiska granskning och värdering som gjordes har följt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006) bedömningsprotokoll för kvalitativa och kvantitativa studier. Vid granskning av de 

kvantitativa artiklarna värderades forskningsmetod, studiegrupp, urvalsförfarande, syfte, 

bortfall och resultatets tillförlitlighet. Vid granskning av de kvalitativa artiklarna värderades 

beskrivningen av studien, tydligheten av syftet, urvalet, metoden, giltighet och 

kommunicerbarhet. En sammanfattad bedömning finns under rubriken ”Värdering” i 

artikelmatrisen (Bilaga 2). Ingen av de granskade artiklarna bedömdes ha låg kvalitet och 

därför inkluderades samtliga artiklar i litteraturstudien.  

4.4 Bearbetning och analys 
Den metod som användes för bearbetning och analys var innehållsanalys såsom den 

översiktligt beskrivs av Forsberg & Wengström (2008). Artiklarna lästes igenom flertalet 

gånger av båda författarna för att först få en övergripande uppfattning om dessas innehåll och 

därefter noggrannare för att få en djupare förståelse för innehållet. Parallellt fördes relevanta 

uppgifter in i en artikelmatris (Bilaga 2). De stycken som svarade på studiens syfte 

markerades, i orginalartiklarna, med överstrykningspennor i olika färger utifrån innebörd. 

Likheter, olikheter och samband i texterna bearbetades flera gånger och resulterade i 

huvudkategorier. Huvudkategorierna blev Upplevelser av tvånget, Upplevelser av att förlora 

sig själv, Upplevelser av vårdpersonalen samt Närståendes påverkan på upplevelsen. Utifrån 

huvudkategorin Upplevelser av tvånget uppstod subkategorier vilket blev Ofrivillig intagning, 

Tvångsmedicinering och Fysiska tvångsomhändertaganden.   

4.5 Etiska aspekter 
Allt forskningsresultat ska redovisas öppet för att andra ska kunna kontrollera och upprepa 

forskningen. En forskare måste alltid vara hederlig med sina resultat och får aldrig förvränga, 

förfalska, vilseleda eller plagiera (Vetenskapsrådet, 2011). Avsikten med föreliggande studie 

var att referera korrekt och inte fritolka de orginalartiklar som användes. Sökmatris och 

artikelmatris upprättades för att orginalartiklarnas resultat ska kunna återfinnas av andra 

forskare som vill bedöma trovärdigheten i denna studies resultat. 

Samtliga orginalartiklar som inkluderades i litteraturstudien var etiskt granskade.  

5. Resultat 
Resultatet i litteraturstudien visar psykiatriska patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom 

den slutna psykiatriska vården och redovisas under kategorierna Upplevelser av tvånget, 

Upplevelser av att förlora sig själv, Upplevelser av vårdpersonalen samt Närståendes 

påverkan på upplevelsen. 

5.1 Upplevelser av tvånget 
Olika typer av tvång beskrevs i artiklarna och upplevelserna sammanfattas nedan under 

subkategorierna Ofrivillig intagning, Tvångsmedicinering samt Fysiska omhändertaganden. 

5.1.1 Ofrivillig intagning 

Patienter som ofrivilligt intagits upplevde ofta ett tillfrisknande under perioden då de var 

intagna. Några beskrev viktiga positiva upplevelser av att ha blivit stoppade från att lämna 

avdelningen då det fanns en risk att de skulle skada sig själva (Johansson & Lundman, 

2002;Olofsson & Jacobsson, 2001). Den ofrivilliga intagningen beskrevs av patienter som bra 
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och nödvändig för dem (O’Donoghue, Lyne, Hill, Larkin, Feeney & O’Callaghan. 2008; 

Olofsson & Norberg, 2001).  En patient beskrev: 

”Now that I am in a better state I realize that I needed treatment, and before when I felt bad I 

think I also realized that I needed treatment, but I did not dare to admit it.”(Olofsson & 

Norberg, 2001, s. 94). 

Den ofrivilliga intagningen upplevdes ibland som varken hjälpsam eller nödvändig (Sibitz et 

al., 2011). Patienter upplevde att de hade svårt att förstå varför de blivit ofrivilligt intagna och 

att vården bara kändes som en form av förvaring där ingenting hände (Johansson & Lundman, 

2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Upplevelsen av bristande information om vården de 

skulle få under sin ofrivilliga intagning ökade oron bland patienter (Olofsson & Jacobsson, 

2001; Sibitz et al., 2011). I Joseph-Kinzelman, Taynor, Rubin, Ossa & Risners (1994) studie 

upplevde samtliga patienter att den största svårigheten var att hantera intensiva känslor såsom 

ilska, rädsla, nedstämdhet och att vara fångade.  

Vid utskrivningen hade vissa patienter fått bättre insikt i varför de hade blivit tvångsintagna 

och de upplevde intagningen som positiv (Naber, Kircher & Hessel, 1996; Sibitz et al., 2011), 

speciellt patienter med god insikt i sina sjukdomstillstånd (Naber et al., 1996). Även de 

patienter som beskrev att de under intagningstiden kunnat behålla sin självkänsla upplevde 

intagningen som positiv (Hughes, Hayward & Finley, 2009). I Johansson och Lundmans 

(2002) studie upplevde patienter att de blivit mer positivt inställda till tvångsintagningen 

under tidens gång på avdelningen och att de till och med i slutet kunde känna att intagningen 

inte längre upplevdes som ett tvång. 

 

5.1.2 Tvångsmedicinering 

“I have had medication several times but it never helped me, it made me more confused. I 

couldn´t recognize myself as I became a robot” (Olofsson & Jacobsson, 2001, s 361). 

I flera studier framkom att patienter upplevde en rädsla för biverkningar i samband med 

tvångsmedicinering (Greenberg, Moore-Duncan & Herron, 1996; Hughes et al., 2009; 

Olofsson & Jacobsson, 2001). De biverkningar som fruktades mest var att bli beroende 

(Greenberg et al., 1996) samt dåsighet och påverkan på den kognitiva förmågan (Olofsson & 

Jacobsson, 2001). Några deltagare upplevde biverkningarna som direkt livshotande, då de 

upplevde symtom som andnöd och extrem trötthet (Hughes et al., 2009). Andra patienter 

beskrev en känsla av att befinna sig i yttre rymden (Joseph-Kinzelman, 1994). En patient i 

Sibitz et al. (2011, s.240) studie beskrev: ”..and then these applied injections, medication that 

makes you feel tired, that you want to sleep, but at the same time you are restrained in such a 

way that you can’t fall asleep… that is horrible.” 

Patienter kunde ibland uppleva medicineringen som en form av straff och vissa jämförde 

tvångsåtgärden med metoderna som användes i Nazi-Tyskland (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

Känslor som upplevdes i samband med tvångsmedicinering var ilska, hjälplöshet (Greenberg 

et al., 1996; Naber et al., 1996), skam men även lättnad (Greenberg et al., 1996).    

Tvångsmedicineringen upplevdes av vissa patienter som ineffektiv (Joseph-Kinzelman et al., 

1994). Många upplevde att deras problem inte blev tagna på allvar, utan att de bara blev 

behandlade med medicin och ingenting annat (Olofsson & Jacobsson, 2001). Patienter 

upplevde att tillvägagångssättet för att få bukt med ett oacceptabelt beteende i första hand 
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utgjordes av medicinering, framför att personalen tog sig tid att prata med dem (Olofsson & 

Norberg, 2001).  

Det fanns även de som ansåg att biverkningarna inte hade varit så farliga som de hade trott 

före medicineringen (Naber et al., 1996). I Greenberg et al. (1996) studie fanns det patienter 

som i efterhand upplevde tvångsmedicineringen som något bra och var positiva till att 

tvångsmedicineras även i framtiden om detta skulle bli aktuellt. 

 

5.1.3 Fysiska tvångsomhändertaganden 

Upplevelsen av fysiska tvångsomhändertaganden, såsom bältesläggning och avskiljning, 

väckte ofta starka känslor hos patienter. Rädsla, ilska, sorg och maktlöshet associerades ofta 

med åtgärderna (Holmes, Kennedy & Perron, 2004; Naber et al., 1996; Sibitz et al., 2011). I 

en studie jämförde patienter de fysiska tvången med tvångsmedicineringen och kom fram till 

att de fysiska tvången upplevdes värre (Naber et al., 1996).  

I studien av Holmes et al. (2004) präglades upplevelsen av att bli avskiljd av sorg och 

depressiva känslor. Känslorna associerades med att patienter lämnades ensamma med 

sparsam eller obefintlig mänsklig kontakt. För patienter som hade familjemedlemmar som 

sagt upp kontakten kändes avskiljningen som ännu ett övergivande av någon som ”tar hand” 

om en. En patient undrade mycket över varför ingen kom och frågade hur det var och drog 

slutsatsen att ingen ville ha med honom att göra (Holmes et al., 2004). De flesta patienter 

kände ilska sekundärt till känslan av att ha blivit övergiven. Generellt upplevde patienter 

åtgärden som negativ då den förvärrade redan befintliga känslor av att vara ensam och 

övergiven (Holmes et al., 2004; Hughes et al., 2009). 

”It was quiet, it was quiet. I wanted to get out of there because I was depressed to be alone, to 

be locked up. I was depressed from being alone, without people.” (Holmes et al., 2004, 

s.570). 

Några patienter såg avskiljning som en sorts bestraffning för att de varit elaka mot personalen 

och hade svårt att se någon annan anledning till åtgärden (Hughes et al., 2009; Olofsson & 

Norberg, 2001). Andra patienter upplevde att personalen avskilt dem för att skydda och lugna 

dem samt hindra dem från att göra saker inför andra patienter som de i efterhand skulle 

behöva ångra eller skämmas för (Olofsson & Norberg, 2001).  

5.2 Upplevelser av att förlora sig själv 
Två studier visade att patienter upplevde att deras integritet kränktes under vårdtiden vilket 

ledde till att de upplevde sig som mindre värda och var tvungna att kämpa för att behålla sin 

värdighet. Vidare beskrevs att detta gjorde att de upplevde sig som en person med mindre 

kunskap och därför var mindre värd i samhället, i jämförelse med personer som inte var 

psykiatriska patienter (Johansson & Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Även 

självförtroendet upplevdes ha påverkats starkt av denna självbild. En patient beskrev att de 

upplevelser hon haft i samband med tvångsåtgärderna medförde att hon inte kände sig värd att 

prata med andra människor och att detta hade förstört hennes personlighet (Sibitz et al., 

2011).  

Vid tvångsåtgärder upplevde patienter ofta att de inte blev respekterade, varken under eller 

efter själva åtgärden (Naber et al., 1996; Sibitz et al., 2011). Patienter beskrev att autonomin 

påverkats då de inte fått vara delaktiga i vården och fatta egna beslut om vad de skulle göra 

eller var de skulle vara någonstans (Olofsson & Jacobsson, 2001). Många upplevde att det 
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inte fanns något självbestämmande i planering av dagarna och det som skulle hända styrdes 

av någon annan (Johansson & Lundman, 2002; Joseph-Kinzelman et al., 1994).  

Vården upplevdes ofta som oföränderlig och dominerad av regler, där bristen på frihet och 

valmöjligheter inskränkte patienters autonomi. En patient beskrev känslan av att vara maktlös, 

att inte få gå ut och röka, ta frisk luft, inte få tillgång till sina tillhörigheter eller pengar 

(Joseph-Kinzelman et al., 1994). Att inte få någon information eller få veta vilka rättigheter 

man har som patient upplevdes förstärka känslan av maktlöshet (Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Olofsson & Norberg, 2001). Tron på sig själv och sin förmåga minskade då de var tvungna att 

vänta flera dagar på att få information och besked om vårdplaner (Hughes et al., 2009; Sibitz 

et al., 2011). Alla restriktioner som uppstod under vårdtiden ledde till att patienter upplevde 

en minskad tilltro egenförmåga (self-efficacy), även efter utskrivningen (Olofsson & 

Jacobsson, 2001). 

Patienter upplevde det väldigt svårt att vara begränsade och kände sig kränkta över att de inte 

fick veta varför de fick vård mot sin vilja och varför andra tog över kontrollen över dem 

(Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 2002). Förlusten av kontroll vid 

tvångsåtgärderna upplevdes av vissa som traumatisk och en patient berättade att detta väckte 

minnen av kränkningar i barndomen till liv (Hughes et al., 2009). Självuppfattningen 

påverkades negativt och patienter upplevde förlust av identitet under vårdtiden. Att inte ha 

kontroll och att vara ett objekt för andras kontroll upplevdes sårbart och bristen på 

sammanhang i livet bidrog till detta (Joseph-Kinzelman et al., 1994; Olofsson & Jacobsson, 

2001; Sibitz et al., 2011). 

”… you don’t have any relationship with yourself, you don’t know what you were like before, 

you don’t know what you’re going to be like.” (Hughes et al., 2009, s.155). 

5.3 Upplevelser av vårdpersonalen  
Patienter upplevde personalen som distanserad och ouppmärksam på patientens behov 

(Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001; Sibitz et al., 2011). Personalen 

upplevdes ha brister i att ta sig tid, lära känna och engagera sig med patienten. Tecken som 

signalerade rop på hjälp uppmärksammades inte och personalens förmåga att se personen 

bakom patienten upplevdes som otillräcklig i samband med tvångsåtgärder (Johansson & 

Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001). Saknad av emotionellt stöd av personal 

beskrevs av patienterna i Joseph-Kinzelman et al. (1994) studie och vid upplevt ointresse och 

dåligt omhändertagande uppstod känslor som osäkerhet och hjälplöshet hos patienterna 

(Olofsson & Norberg, 2001). 

”… I felt so extremely bad and I wanted someone to talk to, it was at night I recall. But he 

said ‘I can’t help you’ he said and he just went away, he could at least sit by my side. Or talk 

to me about anything then […] I don’t expect him to work miracles but just being there would 

have been enough” (Johansson & Lundman, 2002, s. 643). 

Relationen till vårdpersonalen upplevdes som dålig då närhet saknades och patienter upplevde 

även en rädsla från personalens håll (Joseph-Kinzel et al., 1994). Patienter såg personalen som 

förvarare som helt saknade omtanke om andra människor. De ansåg att personalen endast 

gjorde sitt jobb och brydde sig mer om att följa regler än tillgodose patientens behov (Hughes 

et al., 2009). I Hughes et al. (2009) studie kunde relationen med personalen upplevas som 

föränderlig. Vissa deltagare hade en klart positiv bild av relationen och beskrev personalen 

som omtänksamma människor som erbjöd högklassig omvårdnad. Några beskrev en övergång 

där de i början såg personalen som fångvaktare men att de sedan utvecklade en bra relation. 



13 
 

Relationen med läkaren uppfattades ibland som dålig (O’Donoghues et al., 2009; Olofsson & 

Jacobsson, 2001). Patienter upplevde att de inte hade haft kontakt med eller träffat en enda 

läkare under hela tiden de legat inne, trots att de bett om att få göra det. De beskrev läkaren 

som en fånge i en profession som var distanserad från patienterna och att den bästa kontakten 

hade de med sjuksköterskan (Olofsson & Jacobsson, 2001). 

När personalen ignorerade patienterna vid utförandet av tvångsåtgärderna upplevdes känslor 

av förlorad värdighet och självrespekt (Hughes et al., 2009). Patienterna i Olofsson och 

Norberg (2001) studie beskrev att det hade räckt med närhet eller fysisk kontakt för att många 

rädslor som uppkommit i samband med tvångsåtgärderna skulle ha minskats. Då personalens 

attityder upplevdes som hårda ledde det till att patienterna motsatte sig behandling. Om 

personalen hade tagit sig tid att lära känna dem och skapat ett förtroende så hade patienterna 

haft mer förståelse för åtgärderna. I Holmes et al. (2004) studie uppfattade patienterna 

personalens uppförande vid tvångsåtgärderna som bestraffande. Patienter beskrev exempel 

som för lite tillsyn, neglekt och förnedring. Förnedring upplevdes då personalen inte visade 

hänsyn till patientens basala behov såsom mat, elimination och säkerhet i samband med 

tvångsåtgärder. En patient beskrev att personalen inte lät henne gå på toaletten utan istället 

fick hon urinera på golvet, och vidare när hon skadade sig så var det ingen som kom och 

frågade hur hon mådde.  

Några patienter upplevde att personal gick över en gräns och använde för mycket onödigt våld 

vid tvångsåtgärderna samt att det var för många i personalgruppen som var inblandade 

(Olofsson & Norberg, 2001). Vissa upplevde till och med att personalen njöt av det (Olofsson 

& Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). Det var även skrämmande när ny och okänd 

personal utförde tvången (Olofsson & Norberg, 2001). En del patienter upplevde ändå en 

respekt för personalen, de gjorde vad de var tvungna att göra – sitt jobb (Olofsson & 

Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011).  

Egenskaper hos personalen som upplevdes värdefulla, och associerades med god omvårdnad, 

var att de uppfattades som kunniga, inkännande, flexibla, uppmärksammade förändringar hos 

patientens, visade en psykisk stabilitet (Johansson & Lundman, 2002; Sibitz et al., 2011) och 

talade till patienter som om de var likvärdiga individer (Olofsson & Jacobsson, 2001).  

Patienter upplevde att personalen brydde sig när de tog sig tid att lyssna, svara på frågor och 

tittade till dem (Joseph-Kinzelman et al., 1994; Olofsson & Jacobsson, 2001). 

”There was a very nice person taking my hand, showing she really bothered about me, 

making me feel well. This gave me my security back and I began to talk with the staff, I 

thought they were angels, very nice persons and I thanked them for understanding me and 

bothering about me.” (Olofsson & Jacobsson, 2001, s. 362) 

5.4 Närståendes påverkan på upplevelsen 
Patienter upplevde att relationen till närstående var värdefull. Särskilt uppskattade de ”krya på 

dig”-kort och när permissioner till hemmet var möjlig (Hughes et al., 2009; Johansson & 

Lundman, 2002). Närstående var ett stöd som upplevdes ha positiv verkan på hälsan och 

tillfrisknandet (Johansson & Lundman, 2002). Även medpatienter kunde ha denna inverkan.  

”And I looked at the bedside table, and I saw “Get well” cards. And I thought this is ‘cos 

you’re unwell… And so, there was something to hang on to.” (Hughes et al., 2009, s.156). 
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I O’Donoghue et al. (2010) studie upplevde patienter att tvångsvården hade en negativ 

påverkan på relationen till familjen. De patienter som hade yngre barn upplevde ofta 

tvångsvård som något smärtsamt då de, under vårdperioden, inte visste hur barnen mådde 

eller om de någonsin skulle kunna bli en bra förälder igen (Joseph-Kinzelman et al., 1994). I 

Hughes et al. (2009) studie beskrev en patient att hela hennes sociala liv hade fallit samman 

under tiden hon legat inne. Andra patienter upplevde att relationen till närstående förblev 

opåverkad under vårdtiden.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis framkom att vid samtliga tvångsåtgärder upplevdes känslor hos patienter 

såsom rädsla och ilska. Patienters oro ökande vid utebliven information om vårdplanerna. Den 

största oron vid tvångsmedicineringen var dess bieffekter och vid mer fysiska åtgärder såsom 

avskiljning, upplevde patienter en känsla av övergivenhet och ensamhet. Mot slutet av 

behandlingen upplevdes ofta en större förståelse för tvångsintagningen. Patienter upplevde att 

autonomin kränktes när de förlorade rätten att vara med och påverka vården. Kränkning av 

integriteten upplevdes under tvången vilket ledde till att patienter såg sig som mindre värda 

eller icke respekterade människor. De upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

vilket medförde minskat självförtroende och sämre självuppfattning. Patienter upplevde det 

som en brist då personalen inte tog sig tid att prata med eller lära känna patienten och en 

saknad av empati och intresse för individen upplevdes. Relationen till vårdpersonalen 

upplevdes negativ som följd av brist på omtanke och närhet vilket medförde till en känsla av 

förlorad värdighet och självrespekt. Läkaren upplevdes vara den i personalen som var svårast 

att få kontakt med. Personalens hantering vid tvångsåtgärder upplevdes av vissa som 

oproportionerligt för syftet och ibland onödig eller bestraffande. Det fanns dock en förståelse 

för att personalen gjorde sitt jobb. Närstående beskrevs ha positiv inverkan på patientens hälsa 

i de fall då det fanns en fungerande relation dem emellan. I de fall negativa upplevelser 

beskrevs handlade det ofta om saknad av det liv de levde innan intagningen. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
För att nå syftet gjordes en litteraturstudie baserad på en systematisk sökning i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl är den största databasen med omvårdnadsforskning 

och PubMed innehåller även den omvårdnadsforskning medan PsycINFO täcker psykologi 

och beteendevetenskap (Forsberg & Wengström, 2008). De databaser som använts har 

bedömts som de mest relevanta för litteraturstudiens syfte. Inledningsvis genomfördes en 

provsökning med de sökord som identifierats ur de tidigare beskriva nyckelorden. Ord som 

provsöktes, men som sedan uteslöts, var nursing, narration, restraint chemical och restraint 

mechanical. Nursing gav inte den typ av artiklar som eftersöktes utan utgick från 

sjuksköterskans perspektiv och upplevelser. Narration söktes då ordet berättelse skulle kunna 

vara ett sätt att fånga upplevelser och patientberättelser. Ordet gav dock inte önskade resultat. 

Restraint chemical och restraint mechanical gav heller inga relevanta träffar.  

Upplevelseordet var av stor vikt för litteraturstudiens syfte. Då ordet inte finns i någon av de 

valda databasernas ordbanker gjordes sökningar på experience i fritext. Ordet söktes 

tillsammans med de andra databasernas termer och var det enda ord som sökts i fritext och 

ansågs nödvändigt för att kunna svara på syftet (jmf Willman et al., 2008). 
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Olika kombinationer av de Booleska operatorerna AND och OR användes liksom trunkering. 

Detta förfarande ansågs lämpligt som sökstrategi för att få ett större antal träffar (jmf Willman 

et al., 2008). 

Inga avgränsningar gjordes på årtal vilket kan ifrågasättas då aktuella forskningsresultat alltid 

ska eftersträvas eftersom forskningsmetodiken ständigt utvecklas. Det är svårt att säga när 

studier började uppmärksamma patienternas upplevelseperspektiv på den psykiatriska vården. 

Via databasen PsycINFO kan studier om psykiatriska patienters skattningar av given vård 

identifieras redan från 1983. I databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO är studier på 

patienters upplevelser spårbara från början av 1990-talet. Det som kan ha ändrats från dess till 

idag är metod och rutiner för utförandet av tvångsåtgärderna vilket författarna inte anser vara 

av betydelse i denna litteraturstudie. Då en upplevelse är en uppfattning som är unik för varje 

individ och därför tidslös (Sieloff Evans, 1991) anser författarna att detta inte är en betydande 

brist för litteraturstudien.  

Artiklar om psykiatriska öppenvårdspatienter, outpatients, uteslöts då tvångsåtgärderna inte är 

av samma karaktär som i den slutna vården. Öppenvårdspatienter kan tänkas uppleva ett hot 

om tvång då exempelvis inte ordinationer följs eller läkarbesök uteblir.  

Inga avgränsningar gjordes avseende ålder. Den forskning som påträffades handlade nästan 

uteslutande om vuxna över 18 år. Hade intressant forskning om barn påträffats hade 

författarna inte varit främmande för att inkludera den typen av forskning. Fallbeskrivningar 

uteslöts då dessa endast beskriver en enskild patients upplevelse vilket författarna inte ansåg 

vara tillräckligt brett. Den typen av studier bör inte användas om man vill skapa en helhetsbild 

av ett visst område (Polit & Beck, 2008). 

Då flertalet artiklar återfanns i dubbletter bestämde författarna att dessa endast skulle 

redovisas i den databassökning de först påträffades. Detta betyder att om en omsökning görs, 

utifrån sökmatrisen, i PubMed och PsycINFO är det sannolikt att urval nummer ett ser något 

annorlunda ut om läsaren inte är insatt i vilka artiklar som redan valts ut i tidigare sökning. 

Läsaren kommer alltså att påträffa flera artiklar som svarar bra mot syftet än antalet som 

redovisas i matrisen. Författarna ansåg det vara mer intressantare att redovisa antalet nya 

artiklar som lästes än antalet gånger samma artikel påträffades. 

Värdering av orginalartiklarna gjordes för att öka litteraturstudiens trovärdighet. Författarna 

använde Willman et al. (2006) mallar för att granska och värdera artiklarna. Endast artiklar 

från länder med västerländsk kultur hittades. Detta var inte något som eftersträvades, men kan 

öka en möjlig transferabilitet av resultatet till västerländsk kultur (Forsberg & Wengström, 

2008) och omvänt ha en begränsad överförbarhet till annan kulturell kontext. Även fast det 

finns skillnader i lagstiftning och metodutövande av tvångsåtgärderna länder emellan kan 

upplevelser av tvångsåtgärderna vara överförbara. Nio av artiklarna redovisar en blandning av 

kvinnor och män i studiepopulationen, vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien. I 

Joseph-Kinzelman et al. (1994) framgår inte könen på studiedeltagarna vilket är en brist, men 

som anses sakna betydelse för litteraturstudiens tillförlitlighet. I de nio artiklar som redovisar 

andel kvinnor respektive män bland studiedeltagarna är en majoritet kvinnor. Det gör inte att 

slutsatsen kan dras att kvinnor är överrepresenterade inom den slutna psykiatriska vården. 

Författarna tror att det kan ha att göra med skillnader mellan könen och deras benägenhet att 

vara med i studier. Detta gör dock att litteraturstudiens resultat skulle kunna ha en större 

överförbarhet till västerländska kvinnor som varit med om liknande tvångsåtgärder . Dock ska 

detta ske med försiktighet då en upplevelse ofta är individuell (Polit & Beck, 2008). Det ska 

också lämnas till läsaren att avgöra om litteraturstudiens resultat är generaliserbart (jmf 

Graneheim & Lundman, 2004). 
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Vid skapandet av kategorierna lästes orginalartiklarna flera gånger och författarna arbetade 

individuellt med att hitta fokus i texterna. Sedan sammanfördes författarnas olika fynd som 

liknade varandra. Polit och Beck (2008) menar att tillförlitligheten ökar vid medbedömning i 

bearbetningsprocessen. Författarna uppmärksammade att patienterna oftast beskrev sina 

upplevelser i samband med tvångsåtgärderna, självuppfattningen, personalen och sina 

närstående. På så vis delades upplevelserna upp och blev litteraturstudiens huvudkategorier. 

Författarna är medvetna om att delar av resultatet kan tänkas passa in under andra kategorier. 

Ett alternativt sätt att kategorisera resultatet var att dela in de olika känslorna som uppstod och 

när de uppkom. Då syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av tvångsåtgärder 

bedömde författarna att en upplevelse var mycket mer än bara känslor. Känslor som 

hjälplöshet, rädsla, övergivenhet, kränkning etc. förkommer endast sporadiskt och är därför 

mer intressant att koppla samman med en specifik upplevelse. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att det är svårt för forskare att fastställa exakta kategorier då mänskliga 

upplevelser är komplexa. Citat har plockats ut från artiklarna för att förtydliga och förstärka 

resultatets trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sju har kvalitativ design (Holmes et al., 2010; Hughes et al., 2009; Johansson & Lundman, 

2002; Joseph-Kinzelman et al., 1994; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 

2001; Sibitz et al., 2011). Tre är kvantitativa (Greenberg et al., 1996; Naber et al., 1996; 

O’Donoghue et al., 2010). Det hade varit eftersträvansvärt att samtliga studier grundat sig i 

kvalitativ design då dessa ofta beskriver upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Anledningen till att de tre kvantitativa valts med är att resultatet i dessa besvarar syftet och 

förstärker de kvalitativa studiernas resultat. Resultatet i de kvantitativa artiklarna skiljer sig 

inte nämnvärt från det i de kvalitativa. Polit och Beck (2008) beskriver att en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ data möjliggör upptäckt och verifikation av fynd vilket kan öka 

resultatets tillförlitlighet. 

Vetenskapliga artiklar har sannolikt blivit etiskt granskad innan den publicerats (CODEX, 

2012; Polit & Beck, 2008).  I tre artiklar framgår det inte om studierna har blivit etiskt 

granskade och godkända (Hughes et al., 2009; Joseph-Kinzelman, 1994; Naber et al., 1996). 

Då detta inte framkommit i artiklarna har respektive tidskrift kontrollerats för att ta reda på 

vad de har för etiska krav på de publicerade artiklarna. Det framkom då att de tre tidskrifterna 

begärde att artiklar granskats etiskt innan de fick publiceras. 

Viss tolkning kan ha förekommit i översättningen mellan engelska och svenska då ordens 

betydelse kan ha flera innebörder. Författarna till litteraturstudien läste artiklarna flera gånger 

för att minimera risken för feltolkning och därmed öka resultatets trovärdighet (Polit & Beck, 

2008).  

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visar att en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten 

upplevs viktig (Holmes et al., 2004; Johansson & Lundman, 2002; Joseph-Kinzelman et al., 

1994; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2000; Sibitz et al., 2011). Flera 

patienter upplevde att det inte fanns något intresse från vårdpersonalens sida att skapa en 

relation (Joseph-Kinzelman et al., 1994; O´Donoghues et al., 2009; Olofsson & Jacobsson, 

2001; Olofsson & Norberg, 2000). Vidare beskrev patienter känslor såsom hjälplöshet och 

osäkerhet som följd av det bristande intresset (Olofsson & Norberg, 2011).  En litteraturstudie 

av Johansson, Oléni & Fridlund (2002) beskriver vad patienter upplevt som tillfredställande 

vård undertiden de varit inlagda på allmän vårdavdelning. Patienterna uttryckte att en bra 

relation bestående av ömsesidig förståelse, respekt, förtroende, ärlighet och samarbete var av 

stor betydelse. Ju mer uppmärksam och lättillgänglig vårdpersonalen var desto mer 
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tillfredställande upplevde patienterna vården. Resultatet i Johanssons et al. (2002) 

litteraturstudie styrker denna litteraturstudies resultat. Patienter verkar mer tillfredställda med 

vården då en bra relation finns mellan patient och vårdpersonal. Omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson (1994) menar att för att omvårdnaden ska bli så bra som möjlig krävs en god relation 

mellan patient och vårdare. Att inte uppmärksamma patienterna medför att de känner 

ensamhet och lidande, vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande litteraturstudie. 

Dahlberg och Ottosson (1985) framhåller vikten av ett bra bemötande mellan sjuksköterska 

och patient ur sjuksköterskans perspektiv. Vårdförbundet & Psykiatriska Riksföreningens 

(2007) undersökning visar att betydelsefulla förmågor hos sjuksköterskan i det psykiatriska 

omvårdnadsarbetet är att kunna lyssna, samtala och identifiera resurser hos patienten. Utifrån 

vad som ovan beskrivs finns alltså en önskan från patienter om en god relation till sina 

vårdgivare. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att personal, som vårdar 

tvångsintagna patienter, således borde samtala mer med patienter och visa att de finns där för 

henne eller honom. 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter i många fall upplevde brist på information 

mellan personal och patient (Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

Avsaknad av information om vårdplaner upplevdes och resulterade i ökad oro hos patienter 

(Olofsson & Jacobsson, 2001; Sibitz et al., 2011). Desto längre tiden gick utan att de fick 

någon information desto mer upplevde patienterna att tron på sig själv och sin förmåga 

minskade (Hughes et al., 2009; Sibitz et al., 2011). Att information anses viktigt för att 

patienter ska uppfatta sig nöjda med vården har tidigare beskrivits (Johanssons et al., 2002). 

Lika viktigt som att sjuksköterskan hade empatisk förmåga och emotionellt kunde stötta 

patienterna så var information betydelsefullt. Även Attree (2001) har i sin studie identifierat 

att information är viktigt för att patienter ska uppleva god vård. I en annan studie av Suhonen, 

Nenonen, Laukka & Välimäki (2005) framkom det att patienter inte fick den information de 

ville ha eller behövde i jämförelse med vad personalen hade gett dem. Patient har enligt HSL 

(SFS 1982:763) rätt att få individuellt anpassad information om de metoder för vård och 

behandling som finns. Det är viktigt att vårdpersonalen inom psykiatrin informerar patienten 

så tidigt som möjligt om utförandet av tvångsåtgärden, dess syfte och varaktighet. (Dahlberg, 

1986; Psykiatriskt forskningscentrum, 2008). Vad som föreskrivs i lagar och riktlinjer om 

information är också det som efterfrågas av patienter, vilket framkommer i litteraturstudiens 

resultat. Författarna ser en risk i att personalen inte tar riktlinjer och lagar på allvar. För att 

öka psykiatriska patienters förståelse och välbefinnande är det därför enligt författarnas 

mening viktigt att vårdpersonalen efterlever de lagstadgade kraven på att ge tydlig och 

anpassad information. 

I resultatet framkom att tvångsåtgärder kunde resultera i upplevelser av förlorat 

självbestämmande (Johansson & Lundman, 2002; Joseph-Kinzelman et al., 1994; Olofsson & 

Jacobsson, 2001) och att inte känna sig delaktig i sin vård (Olofsson & Jacobsson, 2001; 

Olofsson & Norberg, 2001). Detta beskrevs som faktorer som starkt påverkade autonomin och 

den egna självuppfattningen. Även upplevelser av att integriteten kränktes (Johansson & 

Lundman, 2002; Olofsson & Jacobsson, 2001) och att värdighet förlorades medförde en 

förändrad självbild (Sibitz et al., 2011). På liknande sätt beskriver Imogen King i sin 

omvårdnadsteori ”Theory of Goal Attainment” att patienters självuppfattning påverkas av 

vårdpersonalens bemötande och det är viktigt att personalen förstår detta för att kunna hjälpa 

patienten på ett sätt som inte negativt påverkar självuppfattningen (Sieloff Evans, 1991). 

Janssens et al. (2004) har belyst den etiska konflikt som uppstår när sjukvårdens skyldighet att 

ta över en persons självbestämmande träder in. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska hälso- och 

sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och ska så långt 
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som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. När detta inte är möjligt träder 

LPT in och kompletterar för att möjliggöra nödvändig vård (SFS 1991:1128). Det finns alltså 

en konflikt mellan kravet på god vård enligt HSL och tvånget som vårdform enligt LPT. Vid 

tvång fråntas patientens autonomi vilket kan medföra en kränkning av integriteten. Som 

sjuksköterska kan det vara svårt att veta när den gränsen passeras. Om integriteten beaktas 

och finns med i tankarna hos sjuksköterskan, när exempelvis tvångsåtgärder utförs, kan 

patienten möjligen få en mer positiv upplevelse av tvånget. För att minska upplevelsen av 

förlorat självbestämmande kan patienten, om det är möjligt, få vara med och utforma en 

handlingsplan innan en tvångsåtgärd blir aktuell. Där kan det framgå hur de vill att 

sjukdomstillståndet ska hanteras. Den kan innehålla patientens egna förslag på val av 

eventuella tvångsåtgärder och önskemål om aktiviteter för att främja tillfrisknandet (jmf 

Andreasson & Skärsäter, 2012).  

I resultatet framkom att patienter som blivit tvångsmedicinerade ofta upplevde rädslor för 

läkemedlens biverkningar (Greenberg, 1996; Hughes et al., 2009; Olofsson & Jacobsson, 

2001). Patienter beskrev till och med upplevelser av livshotande biverkningar såsom andnöd 

och extrem trötthet (Hughes et al., 2009). Vissa patienter upplevde känslor som ilska och 

hjälplöshet i samband med tvångsmedicinering (Greenberg et al., 1996; Naber et al., 1996). 

Det är inte ovanligt att patienter är rädda för biverkningar (Järhult, Hagström & Nilsson, 

2009). Psykiatriska sjukdomar påverkar tankar, känslor, sinnesintryck och beteende. 

Samtidigt kan de läkemedel som används inom psykiatrin och denna typ av sjukdomar, 

påverka kognitiva funktioner. Medicinen kan därför upplevas som skrämmande (SBU, 1998). 

Sjuksköterskan ordinerar inte läkemedel men enligt Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att följa upp patienten 

tillstånd och motverka komplikationer i samband med och efter behandling. Rädsla för 

biverkningar leder till minskad följsamhet (Järhult et al., 2009) och samtidigt framgår i 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor att sjuksköterskan ska ha just 

förmågan att motivera patienter till följsamhet av behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

Författarna anser att sjuksköterskan bör vara mer uppmärksam och lyhörd inför patienters oro 

inför tvångsmedicinering och dess biverkningar för att förhindra att patienter upplever dem 

som livshotande. För att lindra patienters känslor av ilska och hjälplöshet kan oron för 

biverkningarna tas upp av sjuksköterskan i samband med administreringen av läkemedlet. Om 

det är möjligt är det önskvärt att detta sker innan tvångsmedicineringen ges. Under ideala 

omständigheter där fullständig information lämnats och patientens oro minskats, kanske 

tvånget till och med kan undvikas genom att patienten frivilligt låter sig medicineras.  

Resultatet i studien grundar sig på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ 

design. I de kvantitativa artiklarna var svarsalternativen styrda vilket kan ha resulterat i att 

studiens författare kan ha gått miste om upplevelser. Detta kan ha påverkat litteraturstudiens 

resultat då patienterna i dessa studier fick skatta graden av upplevelser, exempelvis ”håller 

med” och ”håller inte med”. Risken finns att forskarna frågade om känslor som patienterna 

inte upplevde och därför missade de egentliga upplevelserna. Dock anser författarna att det 

fanns en bredd i frågorna om positiva och negativa upplevelser vilket inte borde ha styrt 

patienterna åt ett visst håll. Frågornas karaktär kan även ha påmint dem om upplevelser de 

glömt eller förträngt och annars kanske inte skulle ha uppgett i öppna frågor.  

I tre av artiklarna nämns större bortfall (Greenberg et al., 1996; Naber et al., 1996; Olofsson 

& Jacobsson 2001). I Greenberg et al. (1996) studie var bortfallet störst där 35 av 65 föll bort. 

I Olofsson & Jacobsson (2001) studie föll 13 av 31 bort. I Naber et al. (1996) studie föll 14 av 

54 bort. Författarna till föreliggande litteraturstudie antar att anledningen till att forskarna i 

studierna valt att inte nämna bortfallet beror på att bortfallet inte är av betydelse för studiens 
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trovärdighet. I en kvalitativ studie kan deltagare plockas med tills mättnad uppstått (Polit & 

Beck, 2008). Det får därför antas att om deltagare fallit bort har nya inkluderats och det ska 

inte ha påverkat resultaten i studierna. Psykiatriska patienter kan vara en känslig studiegrupp 

beroende på vilken diagnos de har (Polit & Beck, 2008). Exempelvis kan det vara svårt att få 

patienter med schizofrena diagnoser att delta i studier då de kan vara misstänksamma eller 

inte ha samma verklighetsförankring som andra psykiska patienter (Hughes et al., 2009). 

Studier utan bortfall, som innefattar den här typen av patienter, kan därför vara svåra att hitta. 

I hälften av studierna var patienterna fortfarande inskrivna (Holmes et al., 2004; Naber et al., 

1996; O’Donoghue et al., 2010; Olofsson & Jacobsson, 2001; Olofsson & Norberg, 2001). 

Det kan ha påverkat bortfallet ur den aspekten att patienter kan ha varit rädda att deltagande i 

studierna påverkade deras utskrivningsplaner. Dock klargör Etikprövningsnämnden att det ska 

framgå i informationen till forskningspersonen att deltagande är frivilligt och om denne är 

patient och inte vill delta eller vill avbryta, kommer detta inte att påverka dennes behandling 

eller omhändertagande (Centrala etikprövningsnämnden, u.å.). Risken finns även att patienter 

kan ha gett positivare svar än de tänkt om de varit oroliga för påverkan på 

utskrivningsdatumet. Forskare med denna typ av studiedeltagare riskerar att i högre grad få 

önskvärda svar vilket betyder att deltagarna svarar vad de tror att forskaren vill höra (Polit & 

Beck, 2008).   

6.3.1 Kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturstudie kan leda till ökad kunskap för sjukvårdspersonal som kommer i 

kontakt med patienter som upplevt tvångsåtgärder inom den psykiatriska vården. Att ha 

kunskap om psykiatriska patienters upplevelse av tvångsvård kan hjälpa sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal att få en ökad förståelse för upplevelser inom patientgruppen. Dessa 

patienter kan sjuksköterskan möta inom den somatiska- och psykiatriska vården och 

hemsjukvården. Det är därför viktigt att ha förståelse för att en person som tidigare haft 

negativa upplevelser av vården kan spegla detta i sitt handlande i framtida möten med 

vårdpersonal. Sjuksköterskan bör alltid tänka på att alla omvårdnadshandlingar ger en 

upplevelse som är specifik för individen och att den upplevelsen kan bli bestående hos 

patienten. Om detta beaktas kan patienter få möjlighet att skapa nya, positiva upplevelser av 

mötet med vården. 

7. Konklusion 
Upplevelser påverkas av många faktorer såsom personalens handlande, åtgärden i fråga, insikt 

i sjukdomen samt relationen till närstående och personal. Då patienter upplever att 

tvångsåtgärderna kränker autonomin och integriteten bör den psykiatriska 

sjukvårdspersonalen ständigt reflektera över sitt agerande och vara uppmärksamma på 

patienters känslor och tankar. Sjuksköterskan har möjlighet att påverka upplevelserna till det 

bättre, genom att skapa en relation till patienten, där kommunikation och information ständigt 

utbyts.  

8. Förslag till fortsatt forskning 
Under den här litteraturstudien uppmärksammades att en betydande del av aktuell forskning 

kring upplevelser av tvångsåtgärder ses ur sjuksköterskans perspektiv. Dessutom är den mesta 

forskningen gjord av västerländska forskningsgrupper och forskarna är ofta desamma i många 

studier. Önskvärt är att forskargrupperna även försöker få en jämvikt ur genusperspektiv 

genom att inkludera fler män.  
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Det finns ett behov av forskning om patientupplevelser inom psykiatrin från andra delar av 

världen. Det finns även ett behov av mer forskning ur patientperspektivet i västvärlden då 

författarna upptäckte att utbudet av artiklar inte var stort.  

Både kvalitativ och kvantitativ studiedesign bör användas som forskningsmetod i framtiden. 

Detta för att kunna finna både ett djup och en bredd i forskningen. 
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Datum & 

klockslag 

Databas Sökord Antal 

sökträffar 

Urval 

1 

Urval 
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Urval 

3 

2012-01-18    

09:10 

 

Cinahl 1.Involuntary commitment 

2.Perception 

3.Life experience 

4.Emotion* 

5.Attitud* 

6.Coercion 

7. Experience*[fritext] 

8. 1 AND 2 

9. 1 AND 3 

10. 1 AND 4 

11. 1 AND 5 

12. 1 AND 6 

13. 1 AND 7 

707 

40725 

145 

14558 

139753 
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1.Commitment of Mentally Ill 

2. Coercion 

3. Experience*[fritext] 

4. Self perception OR perceptions 

5. 1 AND 2 AND 3 

6. 1 AND 2 AND 4   
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PubMed 1.Involuntary commitment 

2.Commitment of Mentally Ill 

3.Restraint, physical 

4.Experience*[fritext] 

5. Coercion 

6. Self perception OR perceptions 

7. Emotion OR Attitude 

8. 2 AND 3 AND 4 

9. 2 AND 3 AND 6 

10. 1 AND 5 AND 6 

11. 1 AND 5 AND 4 

12. 1 AND 5 AND 7 

13. 1 AND 3 AND 4 

14. 1 AND 3 AND 7 

15. 1 AND 3 AND 6 

5640 

5639 

10294 

595367 

3351 

343934 

357873 

10 
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52 
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PsycINFO 1.Involuntary commitment 

2.Involuntary psychiatric treatment 

3.Coercion 

4.Experience*[fritext] 

5.Restraint* 

6.Emotions OR Attitudes 

7.Perception* 

8. 2 AND 3 

9.1 AND 3 

10. 1 AND 5 

11. 1 AND 4 

12. 2 AND 4  

13. 2 AND 6 AND 3 

14. 2 AND 7 

366 

363 

1141 

258129 

3454 

295547 

183531 

32 

11 

2 

40 

14 

52 

6 

 

 

 

 

 

 

 

17 

5 

2 

28 

7 

11 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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0 
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0 

1 
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0 

0 

1  

0  

0  

   Summa: 260 29 10 

Bilaga 1: Sökmatris  
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Författare, År, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Greenberg, W-M., 

Moore-Duncan, L. & 

Herron, R. (1996). 

 

Patients' Attitudes 

Toward 

Having Been Forcibly 

Medicated. 

 
Bulletin of the Academy 

of Psychiatry and the 

Law, 24 (4), 513-523.  

 

USA.  

Syftet var att 

intervjua 

patienter som 

tvångs-

medicinerats, 

om deras 

upplevelse, 

känslor och 

tankar kring 

detta. 

Kvantitativ studie, retrospektiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Engelsk talande, utskrivna, vuxna psykiatriska 

patienter som varit ofrivilligt intagna och 

tvångsmedicinerade under programmet ”Emergency 

72-hour” (akutintagna) eller programmet ”Rennie” 

(långtidsintagna). 

Exklusionskritierier: 

Patienter som under studietiden överflyttades till 

fängelse, annat sjukhus eller utvisades.  

Urval: 

Väntrumsurval. Patienterna kontaktades några veckor 

efter utskrivning. 65 av 80 uppfyllde 

inklusionskritierierna. Utav dessa föll 35 patienter 

bort. 19 gick inte att få tag på, sex tackade nej, tre 

kom inte ihåg någonting och sju hade redan lagts in 

på nytt. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=30, 21 kvinnor och nio män. 

Medelåldern på deltagarna 42,1 år. 

57% akutmedicinerades och 43% 

långtidsmedicinerades. 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer. 

Svarsalternativen: ”jag håller med”, ”jag håller inte 

med” och ”osäker”. 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

Att patienterna 

intervjuades efter 

utskrivning minskar 

risken för ”desirable 

answers”. 

 

Styrda frågor kan ha 

gjort att patienterna hade 

lättare att svara på 

frågorna.   

 

Svagheter: 

Styrda svarsalternativ 

kan ha gjort att man kan 

ha gått miste om 

upplevelser. 

 

Stort bortfall av patienter 

som inte kunde delta 

eller tackade nej.  

 

Framgår inte från vilken 

ålder som räknades till 

vuxna. 

 

Ofta stor andel som 

svarade ”osäker” på 

frågorna. Kan ha glömt. 

 

60% av de tillfrågade uppgav att 

de var bra att de blev 

tvångsmedicinerade.  

 

Patienterna upplevde ilska 

(40%), hjälplöshet (33%), rädsla 

(23%), skam (13%) och en 

lättnad (23%) i samband med 

tvångsmedicineringen.  

 

Den stora anledningen till 

varför patienterna inte frivilligt 

tog sin medicin var rädslan för 

biverkningar (57%), 

upplevelsen av att det inte var 

något fel på dem (30%) och 

rädsla att bli beroende (17%). 
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Författare, År, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Holmes, D., Kennedy, 

S.-L. & Perron, A. 

(2004). 

 

The Mentally Ill and 

Social Exclusion: A 

Critical Examination of 

the use of Seclusion 

from the Patient’s 

Perspective. 

 

Issues in Mental Health 

Nursing, 25, 559-578. 

 

Kanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva och 

få en bättre 

förståelse för 

patienter med 

allvarlig och 

kronisk 

psykisk 

sjukdom som 

varit avskiljd 

under 

vistelsen på 

sluten 

psykiatrisk 

enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, deskriptiv design.  

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagna patienter med erfarenhet av 

avskiljning. 

Avskildhet inom de senaste sju dagarna. 

Patienter med psykisk sjukdom som var stabila i 

relation med sina symtom.  

Exklusionskritierier: 

Patienter som själva bad om att bli avskilda. 

Urval: 

Strategiskt urval.  

Patienter, fortfarande inneliggande, på en avdelning 

som fått uppleva ofrivillig avskiljning i ett rum med 

endast en madrass och låst dörr. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=6.  

Blandat kvinnor och män. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad intervju med öppna frågor. 60 

minuter lång. Transkribering. 

Analysmetod: 

Colaizzi’s analysmetod (läsa transkriberingen flera 

gånger-> kodar-> kategorier-> teman). 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Författarna diskuterar att 

en eventuell bias är 

möjlig vid tolkning av 

ord och uttryck mellan 

intervjuare och patient.  

 

Svagheter: 

Det framgår inte om 

någon och i så fall hur 

många som tackat nej till 

att delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De känslor som nämndes oftast 

var rädsla, ilska, sorg, skam och 

övergivenhet. 

Ilskan upplevdes främst över 

bristen på omsorg under 

avskiljningen.  

Sorg och depressiva känslor 

upplevdes av de flesta och 

associerades med att de 

lämnades ensamma, övergivna i 

ett rum med ingen eller liten 

kontakt med andra. Detta ledde 

till en känsla av förnedring som 

gjorde dem skamsna. 

 

Fem patienter såg upplevelsen 

som något negativt. Avskiljning 

sågs som en katalysator som 

förstärkte tidigare känslor av 

ensamhet och övergivenhet. 

 

Avskiljningen upplevdes som en 

bestraffning för ett ”dåligt” och 

oönskat beteende.  

 

Patienter upplevde ett bristande 

intresse för deras välbefinnande, 

hos personalen, under 

avskiljningen. 
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Författare, År, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design 
 

 

Värdering Resultat 

Hughes, R., Hayward, 

M. & Finlay, W.-M.-L. 

(2009). 

 

Patients’ perceptions of 

the impact of 

involuntary inpatient 

care on self, 

relationships and 

recovery. 

 

Journal of Mental 

Health, 18(2), 152-160. 

 

Storbritannien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser 

av hur 

ofrivillig 

sluten vård 

påverkat dem 

själva, 

relationer och 

återhämtning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, deskriptiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagna. 

Exklusionskritierier: 

Nämns ej. 

Urval: 

Strategiskt urval.  

Beskrivning av studiegrupp: 

N=12. 

Sju kvinnor och fem män. 

Ålder 19-62 år. 

Blandade diagnoser. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandade semi-strukturerade intervjuer. Mellan 60-90 

minuter långa. 

Transkribering.  

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Analysen granskades av 

ytterligare två forskare 

för att möjliggöra extern 

validering av analysen. 

Författarna är medvetna 

om att gruppen kanske ej 

var representativ då få 

med schizofreni deltog. 

 

Svagheter: 

Det nämns inte hur 

många som tackat nej till 

deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälften av deltagarna behöll sin 

självkänsla och såg positivt på 

sin intagning. Andra hälften 

upplevde negativa förändringar i 

synen på sig själv och förlust av 

identitet.  

Vid fysiska tvång upplevde 

många en förlust av värdighet 

och självrespekt. Reducerad 

tilltro till den egna förmågan 

beskrevs. 

Hälften upplevde inga 

förändringar i relationer med 

familj och vänner.  

Åtta upplevde relationen med 

personalen positiv direkt eller så 

småningom och såg dem som 

människor som verkligen bryr 

sig. Fyra upplevde relationen 

mycket negativt med 

uppfattningar om bestraffningar. 

Två patienter upplevde att utan 

medicinering hade de aldrig 

blivit bättre. Majoriteten tyckte 

inte om tvångsmedicinering 

varav fem var starkt negativa. 

De upplevde biverkningar som 

livshotande och kände sig utsatta 

för övergrepp. 
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Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design 
 

 

Värdering Resultat 

Johansson, I.M. & 

Lundman, B. (2002). 

 

Patients’ experience of 

involuntary psychiatric 

care: good 

opportunities and great 

losses. 

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing, 9, 639-647. 

 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

få en djupare 

förståelse för 

patienters 

upplevelse av 

ofrivillig 

psykiatrisk 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, deskriptiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Har varit ofrivilligt intagen till psykiatrisk vård inom 

de närmsta två föregående åren. 

Kan obehindrad av sitt mentala tillstånd, delta i en 

intervju.  

Exklusionskritierier: 

Patienter som lades in för rättsmedicinsk 

psykiatrisk vård uteslöts på grund av skillnaden i 

bestämmelser om tvång i vården. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. Personal från psykiatrisk öppenvård 

ombads att välja ut patienter som passade för studien. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=5. 

3 kvinnor, 2 män. 

27-49 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativa intervjuer med öppna frågor  

10-60 min. 

Analysmetod:  
Fenomenologisk hermeneutisk 

metod. 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Resultatet går inte att 

generalisera men ger en 

god förståelse för 

patienternas upplevelser.  

 

Svagheter: 

 

Studien var väldigt liten 

med endast fem deltagare 

och en av intervjuerna 

varade endast i tio 

minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter upplevde en 

begränsning av självständigheten 

och att det var överväldigande 

med regler och att vården inte 

var flexibel.  

 

Patienter upplevde även 

kränkning vid intrång på den 

fysiska integriteten 

och människovärdet.  

 

Patienter beskrev känslan av att 

vara utstött och inte bli sedd och 

hörd. Framför allt då patienterna 

inte fick information eller 

förstod varför de fick den vård 

de fick. 

 

Att bli respekterad som en 

individ beskrevs oftast då 

patienten i någon form fick ta 

ansvar för sin egen vård. 

 

Patienter såg även den ofrivilliga 

vården som beskyddande och 

som ett nödvändigt 

omhändertagande.  

 

 

 



Bilaga 2: Artikelmatris 
    

30 
 

Författare, År, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 
 

 

Joseph-Kinzelman, A., 

Taynor, J., Rubin, W. 

V., Ossa, J. & Risner, 

P. B. (1994). 

 

Clients´ Perceptions of 

Involuntary 

Hopsitalization. 

 

Journal of 

Psychosocial Nursing, 

32 (6), 28-32. 

 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

ofrivillig 

intagning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, explorativ design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Utskrivna patienter som tidigare varit ofrivilligt 

intagna. 

Exklusionskritierier: 

Nämns ej. 

Urvalsförfarande: 

Strategiskt urval. 

Patienterna tillfrågades efter utskrivning. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=15. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med öppna frågor. 1-3 timmar långa. 

Analysmetod: 

Intervjuerna analyserades och teman identifierades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Pengar gavs för att delta i 

studien vilket kan ha 

påverkat benägenheten 

att delta. Färre patienter 

kan ha tackat nej då 

pengar var den 

motivation som krävdes 

för deltagande. Kan även 

ses som en svaghet. 

 

Svagheter: 

Framgår inte kön eller 

ålder på studiegruppen.   

 

Bortfall nämns inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var vanligt att patienterna 

upplevde rädsla vid intagningen 

och önskade att personalen 

skulle vara mer 

omhändertagande, flexibla, ta 

sig tid att lyssna, svara på frågor 

och förklara.  

 

Det största problemet som 

upplevdes av patienterna var att 

hantera de intensiva känslorna, 

brist på frihet och 

valmöjligheter, inte 

tillmötesgående personal, tristess 

och medicinering som inte gav 

god effekt.  

 

Alla patienter upplevde tiden 

som mycket krävande och 

känslomässigt smärtsam. Andra 

dominerande känslor var ilska, 

rädsla, nedstämdhet och känslan 

att vara instängd.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Artikelmatris 
    

31 
 

Författare, År, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Design 
 

 

Värdering Resultat 

Naber D.,  Kircher, T 

& Hesse, K. (1996). 

 

Schizophrenic patients’ 

retrospective attitudes 

regarding 

Involuntary 

psychopharmacological 

treatment and restraint. 

 

European Psychiatry, 

11, 7-11. 

 

Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

retrospektivt 

utvärdera 40 

(32 

schizofrena 

patienters) 

attityd till att 

behandlas 

ofrivilligt 

med injektion 

av 

neuroleptika 

eller bältning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie, retrospektiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagen. 

Exklusionskritierier: 

Nämns ej. 

Urvalsförfarande: 

Väntrumsurval. Patienterna blev tillfrågade att delta i 

studien 2-5 dagar innan utskrivning och att de skulle 

bli intervjuade.  

14 tackade nej och tre hann skrivas ut innan de blivit 

tillfrågade. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=40. 

31 kvinnor och nio män. 

Medelåldern var 34 för kvinnor och 24 för männen.  

Majoriteten av patienterna led av en schizofren 

diagnos. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi strukturerade intervjuer med 12 delvis öppna 

frågor.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Stor studiegrupp med 

tanke på diagnosens 

karaktär. 

 

Svagheter: 

Stort bortfall (25% av 

gruppen). 

 

12 patienter kunde delvis 

återminnas 

omständigheter och tiden 

vid tvångsåtgärderna.  

 

Färdigkonstruerade 

frågor kan ha styrt 

patientens svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 patienter uppgav rädsla och 

maktlöshet som de dominerande 

känslorna vid 

tvångsåtgärder. 23 patienter 

klagade över att deras vilja inte 

hade respekterats och 22 

upplevde ilska.  

 

Det visade sig att fler föredrog 

injektioner framför bältning. 

 

De patienter som vid intagning 

hade god insikt i sin sjukdom 

visade störst positiv attityd till 

det ofrivilliga omhändertagandet 

vid slutet av vårdtiden.   

 

48% hade en god attityd till 

tvångsomhändertagandet och 

23%  hade en negativ attityd vid 

vårdtidens slut.    
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Design 
 

 

Värdering Resultat 

O’Donoghue, B., Lyne, 

J., Hill, M., Larkin, C., 

Feene, L. & 

O’Callaghan, E. 

(2010).  

 

Involuntary admission 

from the patients’ 

perspective. 

 

Social Psychiatry and 

Psychiatric 

Epidemiology, 45, 631-

638. 

 

Irland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

människors 

uppfattning 

om 

ofrivillig 

intagning, 

medvetenhet 

om juridiska 

rättigheter 

och 

uppfattning 

av domstol, 

effekten av 

att antas 

ofrivilligt i 

relationen 

med sin 

familj, 

konsult 

psykiatriker 

och utsikterna 

för framtida 

anställning. 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie, retrospektiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagna.  

Över 18 år. 

Ofrivilligt intagna patienter som senare blev 

fängslade kom att ingå i studien.  

Exklusionskritierier: 

Patienter som överfördes till och från 

rättspsykiatriska sjukhus i Irland. 

Demens eller intellektuella funktionshinder. 

Patienter som fortfarande var ofrivilligt intagna vid 

slutet av studien eller blev förflyttade. 

Patienter som inte kunde ge samtycke. 

Urval: 

Strategiskt urval. Patienterna blev tillfrågade då ett 

utskrivningsdatum bestämts. Psykiatriker 

konsulterades om patienten var lämplig för att delta i 

studien. 81 intervjuades, 17 blev inte intervjuade. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N= 81. 

39 män, 42 kvinnor. 

Blandade psykiatriska diagnoser. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandade intervjuer.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

 

 

Styrkor: 

En stor studiegrupp, 

tydliga inklusions 

kriterier, litet bortfall, 

liten skillnad på 

patienterna som fick 

intervjuer och de som 

inte fick, psykiatrerna 

som intervjuade var inte 

delaktiga i patientens 

vårdlag. 

 

Svagheter: 

Patienterna kan ha 

påverkats av att ett 

utskrivningsdatum var 

klart och på så vis gett 

positiva gensvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna studie tyder på att 

majoriteten av patienterna 

upplever den ofrivilliga 

intagningen positivt, vilket 

associerar till en större insikt i 

sin sjukdom. 

 

77,8% upplevde att vården de 

fått var nödvändig för deras 

tillstånd.  

 

27,5% av patienterna upplevde 

en negativ påverkan i relationen 

till familjen. 
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Värdering Resultat 

Olofsson, B., & 

Jacobsson, L. (2001). 

 

A plea for respect: 

involuntarily 

hospitalized psychiatric 

patients’ 

narratives about being 

subjected to coercion. 

 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing, 8, 357-366. 

 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

ofrivilligt 

intagna 

psykiatriska 

patienters 

upplevelser 

av att ha 

blivit föremål 

för 

tvångsåtgärde

r och deras 

tankar kring 

att förebygga 

tvång.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, deskriptiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagna patienter med upplevelser av olika 

tvångsåtgärder. 

Svensktalande patienter. 

God hör- & talförmåga. 

Utskrivningsplaner inom tre dagar. 

Exklusionskritierier:  

Nämns ej. 

Urval: 

Strategiskt urval. 

Studiedeltagarna blev tillfrågade om de ville delta i 

en intervju om upplevelser av olika tvångsåtgärder. 

Verbal och skriftlig information gavs. 

8 kvinnor och 5 män tackade nej. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=18. 

12 kvinnor & sex män. 

19-52 år. 

Blandade diagnoser, främst av psykotisk karaktär. 

Datainsamlingsmetod: 

De narrativa intervjuerna bandades och utfördes i 

slutet av vårdtiden och varade i 13-60 min. 

Analysmetod: 

Kvalitativ, tolkande innehållsanalys. 

Domäner och teman. 

 

 

Styrkor: 

Analys förfarandet är väl 

beskrivet. 

 

Många citat. 

 

Svagheter: 

Stort bortfall, anledning 

nämns inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter upplevde att de inte 

respekterades som människor. 

 

De upplevde att de inte fick vara 

med vid beslut om vården och 

upplevde den därför som 

meningslös och dålig. 

  

Det bekräftades att patienterna 

upplevde en stigmatisering av 

sitt tillstånd vilket ledde till att 

de kände sig som sämre 

människor vilket förvärrades av 

den slutna psykiatriska vården. 

 

En förståelse och respekt för 

personalen och dess handlande 

fanns. 
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Värdering Resultat 

Olofsson, B. & 

Norberg, A. (2000). 

 

Experiences of 

coercion in psychiatric 

care as narrated 

by patients, nurses and 

physicians. 

 

Issues and innovations 

in Nursing practice, 

33(1), 89-97. 

 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

öka 

förståelsen 

för 

psykiatriska 

patienters, 

sjukskötersko

rs och läkares 

upplevelser 

av tvång i 

förhållande 

till sina egna 

och de andra 

parternas 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie, deskriptiv-explorativ design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

Ofrivilligt intagna. 

Föremål för tvångshandling. 

Svensktalande patienter. 

God hörsel- & talförmåga. 

Utskrivningsplaner inom tre dagar 

Exklusionskritierier: 

Nämns ej. 

Urval: 

Strategiskt urval.  

Utifrån 18 patienter valdes sju ut. 

 Beskrivning av studiegrupp: 

N=21.  

Sju av de 21 studiedelatagare var patienter. 

Patientgruppen: 19-38 år, fem kvinnor och två män. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandade narrativa intervjuer, 18-60 min långa med 

patienterna. 

Ordagrann transkribering. 

Analysmetod: 

Burke’s pentadanalysmetod.  

En liten del var tvungen att analysers med 

innehållsanalysen domäner. 

 

 

 

 

Styrkor: 

Stor studiegrupp. 

 

Många citat. 

 

Tydliga 

inklusionskriterier. 

 

Svagheter: 

Hur de sju patienterna 

valdes ut av de totalt 18 

nämns inte annat än att 

de passade syftet. De 

framgår inte varför 

endast fem av de sju 

deltagarna som valdes 

upplevt någon form av 

tvång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienterna beskrev en känsla av 

maktlöshet och misslyckande då 

de inte upplevde någon 

delaktighet i tvångshandlingen. 

De upplevde att ingen lyssnade 

och vad de än sa blev de utsatta 

för tvångshandling ändå. 

 

Patienterna uttryckte behov av 

mänsklig kontakt och närhet av 

personalen när de utsätts för 

tvång. De vill känna igen och ha 

tillit till personen som utför 

tvånget och vikten av att 

personalen tar sig tid att lära 

känna dem. 

 

Två patienter upplevde i 

efterhand tvångshandlingen som 

bra och nödvändig för dem. 
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Sibitz, I., Scheutz, A., 

Lakeman, R., Schrank, 

B., Schaffer, M. & 

Amering, M. (2011).  

 

Impact of coercive 

measures on lige 

stories: qualitative 

study. 

 

The British Journal of 

Psychiatry, 199, 239-

244. 

 

Österrike. 

Syftet var att 

etablera en 

klassificering 

av tvångs-

perspektivet 

och olika 

former av 

integration in 

i 

livsberättelser

.  

Kvalitativ studie, deskriptiv design. 

 

Population: 

Inklusionskritierier: 

För närvarande inskriven i psykiatrin. 

Tidigare varit ofrivilligt intagen. 

Exklusionskritierier: 

I ett akut psykotiskt tillstånd. 

Tankestörningar eller kognitiv oförmåga. 

Urvalsförfarande: 

Patienter som tillhörde psykiatrin, som uppfyllde 

inklusionskritierierna, blev kontaktade via brev med 

förfrågan om deltagande i studien. Deltagarna fick 

själva kontakta forskningsteamet tills mättnad 

uppstod. 

Beskrivning av studiegrupp: 

N=15. 

Sju kvinnor och åtta män. 

32 – 66 år. 

Blandade diagnoser. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandad semi-strukturerad intervju med öppna frågor. 

30 min – 2 timmar långa. Transkribering. 

Analysmetod: 

Modifierad grounded theory. 

Kodning. 

 

 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusions- och 

exklusionkriterier. 

 

Jämn könsblandning i 

studiegruppen. 

 

Svagheter: 

Patienter med erfarenhet 

sen flera år tillbaka kan 

ha försämrat minne av 

upplevelsen.  

 

Resultatet kan ha sett 

annorlunda ut om 

personer som är mer 

tillbakadragna deltagit.    

Samtliga deltagare hade upplevt 

fysiskt tvång och/eller 

tvångsmedicinering. 

 

Visa deltagare upplevde att 

tvångsåtgärderna varit 

nödvändiga för deras och andras 

säkerhet. I andra fall varken 

hjälpfulla eller nödvändiga.  

 

Några patienter upplevde att 

vården misslyckades med att 

identifiera deras verkliga 

problem. 

 

Deltagarna uttryckte vikten av 

att personalen uppträdde 

respektfullt, verkade kunniga 

och projicerade en känsla av 

mental stabilitet under 

tvångsingreppet. 

 

De flesta deltagarna upplevde att 

deras liv ändrades efter 

intagningen.  

Självförtroendet, självkänslan, 

påverkan på förhållanden och 

påverkan på hälsan beskrevs 

både positivt och negativt. 

 


