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Sammanfattning: 
Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av tvångsåtgärder inom psykiatrisk omvårdnad. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes och 
resultatredovisningen grundade sig på elva vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativ ansats som söktes fram i databaserna PsycINFO, Medline och Cinahl. Resultat: 
Resultatet av litteraturstudien visade att patienter som utsätts för tvångsåtgärder upplever detta 
som både positivt och negativt, även om de negativa upplevelserna är övervägande. Många av 
patienters upplevelser är likartade oberoende av tvångsåtgärd och patienternas förslag på 
förbättringsåtgärder liknar varandra. Patienterna upplever att deras integritet och autonomi 
hotas vid tvångsåtgärderna. Slutsats: Majoriteten av patienterna har en negativ upplevelse av 
tvångsåtgärderna och endast ett fåtal har en positiv upplevelse av händelsen. Många upplever 
ett försämrat mående i och med en tvångsåtgärd. 
 
 
 
 
Nyckelord: Känslor, Tvångsmedicinering, Psykiatrisk tvångsvård, Patienters upplevelser, 
avskiljning. 
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1 Inledning  
Under verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom sjuksköterskeprogrammet har 
författarna kommit i kontakt med tvångsvård och tvångsåtgärder. Brister i 
uppmärksammandet och samtalandet kring patienternas upplevelser av att vårdas under tvång 
på praktikplatserna råder, även om vårdpersonalen har haft som intention att ha patienten och 
dess integritet och autonomi i fokus. 
   För att sjuksköterskan skall kunna utföra ett personcentrerat omvårdnadsarbete måste 
patientens upplevelser av tvångsåtgärder undersökas och observeras för att mer kunskap om 
deras känslor och erfarenheter skall framkomma. 
   Tvång kan förekomma överallt i hälso- och sjukvården. Patientens inställning till och 
upplevelse av tvång är relevant för all vårdpersonal, och inte minst för sjuksköterskan som 
skall fungera som arbetsledare i sitt yrke. 
 
2 Bakgrund 
2.1 Psykisk hälsa och ohälsa 
Psykisk hälsa definieras av World Health Organization (WHO, 2014) som ett tillstånd där 
varje individuell person förstår sin egen potential och kan klara av normal stress i livet. 
Psykisk hälsa innebär även att kunna arbeta produktivt och att människan skall kunna bidra 
till samhället (a.a.). 
   Psykisk hälsa innebär att människan upplever sin tillvaro som meningsfull. Människan har 
psykisk hälsa när hen kan använda sina resurser väl, kan vara delaktig i samhället och har 
förmågan att hantera livets vardagliga motgångar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 
   När en person istället lider av psykisk ohälsa sker förändringar. Världen som förut upplevts 
i färg blir grå. Även om människor drabbas av psykisk ohälsa kan symptomen vara olika. 
Gemensamt för symptomen är att upplevelsen av sådant som förut givit en person självkänsla 
och identitet förändras. Tidigare händelser som bedömts som normala kan plötsligt upplevas 
som misslyckanden. Känslan av förlust och kontroll kan medföra känslor av minskat värde 
eller minskad självkänsla (Skärsäter, 2009). 
   Sjuksköterskan har möjlighet att stärka en patients psykiska hälsa och ge möjlighet till 
återhämtning för patienten både genom det vardagliga arbetet och i det enskilda mötet 
(Skärsäter, 2009).  
   Öppna vårdformer utvecklas allt mer, men även den slutna vården forskas det kring. 
Eftersom slutna vården kan konverteras till tvångsvård måste detta läggas  vikt vid gällande 
kvalité (Johansson, 2010). 
 

2:2 Tvångsvård 
Tvångsvård innebär att en patient vårdas mot sin vilja och har stöd i Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT (SFS, 1991:1128). Sådan vård kan bli aktuell då en patient inte kan vårdas 
utan att läggas in, lider av en psykisk störning och motsätter sig eller inte anses vara i tillstånd 
att kunna ta ställning till en frivillig vård. När en patient vårdas under LPT och motsätter sig 
behandling kan vårdaren bedöma tvångsåtgärder som nödvändiga och aktuella (a.a.). 
   Samtidigt framgår det i hälso- sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att patienten skall kunna 
känna sig trygg och säker i sin vård och behandling. Vården skall bygga på respekt inför 
patientens integritet och självbestämmande och ett samråd skall utarbetas med patienten så 
långt det går. Tvångsvård av en allvarligt psykiskt störd människa är en uppgift som måste 
präglas av en etisk medvetenhet hos vårdaren (Ottosson & Åsgård, 1997). 
   Tvångsvård kan innebära att patientens integritet kränks på grund av ojämlika 
maktförhållanden mellan vårdpersonal och patient vilket ger risk för maktmissbruk. Vikten av 
ett gott och humant bemötande vid tvångsåtgärder och tvångsvård kan inte betonas nog. En 
god omvårdnad, en delaktig patient och en lämpligt utformad miljö skall inte underskattas då 
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det kan minska oro, rädsla, ångest och/eller aggressivitet. Ett engagemang från närstående och 
andra sociala nätverk kan vara av stor vikt för möjligheter till ett fungerande liv för patienten 
(Socialstyrelsen, 2009). 
   Patienter som har tidigare erfarenheter av tvångsvård påverkades negativt i viljan att ta emot 
hjälp från öppenvården då de kan ha hemska föreställningar och tankar om vad behandlingen 
medför (Swartz, Swanson & Hannon, 2003). Sjuksköterskan har ett stort ansvar att motivera 
patienten till vård (Skärsäter, 2009). 
 

2:3 Tvångsåtgärder 
Tvångsåtgärder får endast utföras om de står i rimlig proportion till syftet med den aktuella 
åtgärden och mindre ingripanden skall prioriteras med största möjliga hänsyn till patienten 
(SFS, 1991:1128; Björkdahl, Heilig, Palmstierna &Hansebo, 2007). I LPT anges 
tvångsåtgärder som lagen tillåter, bland annat kroppsvisitation, fastspänning, 
tvångsmedicinering, avskiljning, ytlig besiktning samt beslag av egendom och inskränkning i 
rätten att använda kommunikationsmedel och medicinering mot patientens vilja (SFS, 
1991:1128). 
   Personalen som utför tvångsåtgärderna bör vara rätt utbildad och har erfarenhet av åtgärden 
och använda sig av olika strategier för att uppnå en god omvårdnad. Strategierna kan bestå av 
att vårdaren etablerar en god relation till patienten, visar aktivt deltagande och lyssnar utan att 
argumentera emot patienten. Genom goda kommunikationsfärdigheter skall vårdaren tala med 
varm lugnande röst där patientens namn används när förfarandet av tvångsåtgärden beskrivs 
(Björkdahl, 2008). 
 

2:3:1 Tvångsmedicinering 
Tvångsmedicinering beskrivs som en engångsinsats i början av en behandlingsperiod. 
Eftersom krissituationer kan uppstå som kan vara akuta eller farliga för patienten eller andra 
går det ej att definiera i vilka situationer tvångsmedicinering måste tas till. 
Tvångsmedicinering får endast utföras när andra utvägar, så som erbjudande av medicinering 
och informera om följden tvångsåtgärd, har prövats med otillräckligt resultat. Viktigt är att 
patientens värdighet, privata sfär och säkerhet bevaras så långt som möjligt under 
tvångsåtgärden (Björkdahl, 2008). 
   Under en tvångsinjektion, som är en form av tvångsmedicinering, är sjuksköterskan 
ansvarig för samordningen. Ofta behövs minst fyra erfarna vårdare till hjälp vid utförandet så 
förfarandet utförs med hög säkerhet för såväl personal som patient. Sjuksköterskans ansvarar 
även över att informera patienten om vad som kommer ske samt ge tvångsinjektionen om 
patienten inte tar injektionen frivilligt (Björkdahl, 2008). 
 

2:3:2 Fastspänning 
Att spänna fast patienten i bälte är en tvångsåtgärd, som liksom tvångsmedicinering i vissa 
fall, kan ha som syfte att lugna en patient och även hindra patienten från att skada sig själv 
eller andra i omgivningen (Ottosson & Åsgård, 1997). Fastspänning skall inte ses som enda 
åtgärden att lugna en patient. Personalen skall ha andra strategier att lugna en patient, så som 
att agera respektfullt och inte visa fysisk eller verbal aggressivitet (Björkdahl, 2008). 
   Socialstyrelsen skall utan dröjsmål underrättas om ett beslut om fastspänning och att 
patienten aldrig får lämnas utan tillsyn (Socialstyrelsen, 2009). En fastspänning får ej heller 
pågå längre än fyra timmar utan att socialstyrelsen på nytt underrättas. En kontinuerlig 
utvärdering av fastspänningen i bälte skall utföras för att tvångsåtgärden skall kunna avbrytas 
efter så kort tid som möjligt när syftet med tvångsåtgärden uppnåtts (Ottosson & Åsgård, 
1997). 
   Ett alternativ till fastspänning kan vara att vårdpersonal håller fast patienten under en 
kortare stund, ofta behövs inte lång stund för att patienten skall lugna ner sig (Ottosson & 
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Åsgård, 1997). Viktigt är att hela tiden så långt som möjligt tänka på patientens värdighet 
(Björkdahl, 2008). 
 

2:3:3 Avskiljning 
I akutsituationer kan tvångsåtgärden avskiljning användas när andra åtgärder inte fungerar 
eller är lämpade. Tvångsåtgärden kan tas till då patienten utsätter sig själv eller andra för fara 
genom ett självskadebeteende, genom fysiska attacker mot andra personer eller genom 
destruktion utav föremål eller egendom (Björkdahl, 2008). 
   Som i all annan tvångsvård skall andra möjliga alternativ undersökas innan tvångsåtgärden 
sätts in. Orsaken och varaktigheten till isoleringen skall kortfattat delges patienten och det 
skall även klargöras att tvångsåtgärden inte utförs i bestraffningssyfte. Tvångsåtgärden måste 
även avslutas så snart patienten inte längre utgör ett hot mot sig själv eller andra (Björkdahl, 
2008). 
   Rummet som används till avskiljning skall vara utformat så att det skyddar patienten mot 
kroppslig skada. Patienten måste även ha möjlighet att kommunicera med personalen under 
avskiljningen. Vidare skall patientens fysiska funktioner regelbundet kontrolleras av en 
sjuksköterska. 
   Om patienten övervakas oavbrutet skall endast personal av samma kön som patienten själv 
övervaka i känsliga situationer, så som toalettbesök. Detta hjälper till att säkerställa patientens 
säkerhet, värdighet och privata sfär och ser till att vården bedrivs humant (Björkdahl, 2008). 
 

2:4 Orsaker till tvångsvård och tvångsåtgärder 
Vanliga orsaker till tvångsvård enligt LPT är att patienten lider av en psykossjukdom eller 
bipolär sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 
   När en patient lider av en bipolär sjukdom får hen maniska eller hypomana skov som 
innebär otyglad associationsförmåga, hyperaktivitet, minskat sömnbehov och ibland även 
storhetsvansinne, även kallat megalomani. Skoven kan innehålla eller avlösas med djupa 
depressioner. Vid båda dessa tillstånd är suicidrisken förhöjd. Patienter som lider av bipolär 
sjukdom behöver ibland tvångsvårdas med eventuella tvångsåtgärder då symptomen kan vara 
skadliga för personen eller omgivningen. Omdömeslösheten vid maniska tillstånd eller 
suicidtankarna vid depressiva skov kan bidra till att personen inte självmant söker vård 
(Ottosson & Ottosson, 2007). 
   Psykos är en allvarlig psykisk störning där sjukdomsinsikten ofta saknas och 
verklighetskontakten tryter. Positiva och negativa symptom finns vid psykossjukdomar där de 
positiva beskrivs som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar och de negativa 
som passiv eller apatisk tillbakadragenhet, avtrubbade affekter och torftiga känslomässiga 
relationer. Alla dessa symptom kan innebära att patienten behöver vård eller tvångsvård då 
personen inte är i tillstånd att söka vård själv då de kan sakna sjukdomsinsikt (Mattsson, 
2010). 
 

2:5 Omvårdnadsteoretisk referensram 
Personcentrerad omvårdnad innebär att patienten vårdas som en enskild individ som får sina 
upplevelser och känslor kring sin sjukdom bekräftade. Vården skall utgå från individens 
perspektiv och uppmuntra till delaktighet i beslut kring sin hälsa och omvårdnad (Edvardsson, 
2010). 
   Tvångsvården har sitt stöd i LPT och får endast utföras när patienten inte är i tillstånd att 
kunna ta ställning till sin vård eller motsätter sig vården som behövs vid en allvarlig psykisk 
störning (SFS, 1991:1128). Personcentrerad vård, till exempel i form av visad empati och 
respekt för patientens integritet, skall även utföras inom tvångsvården (Ottosson & Ottosson, 
2007). 
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2:6 Begreppsdefinitioner 
Psykisk hälsa = ett tillstånd där varje individuell person förstår sin egen potential och kan 
klara av normal stress i livet. 
Psykisk ohälsa = en upplevelse av att sådant som förut gett en person självkänsla och identitet 
förändras och tidigare händelser som bedömts som normala kan plötsligt upplevas som 
misslyckanden. 
Tvångsvård = innebär att en patient vårdas mot sin vilja och har stöd i Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT (SFS, 1991:1128). 
Tvångsåtgärder = Ett stort begrepp som innefattar skydd mot såväl personal som patient. 
Tvångsmedicinering = Läkemedel ges mot patientens vilja. 
Fastspänning = Patienten spänns fast i bältessäng mot sin vilja. 
Avskiljning = Patienten avskiljs mot sin vilja. 
 
3 Problemformulering 
Tvångsåtgärder inom psykiatrisk omvårdnad kan upplevas olika. Det finns en potentiell risk 
att patienterna upplever negativa känslor då de blir av med sin frihet, vårdas under tvång och 
får sin autonomi hotad. 
   Sjuksköterskan skall bedriva ett psykiatriskt omvårdnadsarbete med effektivitet och god 
kvalitét kring patienten. Författarna vill skildra hur patienter upplever tvångsvårdens 
tvångsåtgärder för att arbetet kring patienterna skall vara välfungerande och för att patienterna 
skall uppleva en så god vård som möjligt. 
 
4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av tvångsåtgärder inom psykiatrisk 
omvårdnad. 
 
5 Metod 
För att uppnå syftet med studien gjordes en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design 
(Polit och Beck, 2010). Sökningar efter vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet utfördes i 
relevanta databaser som sedan noga analyserades med en kritisk blick. Artiklarna 
sammanställdes till ett resultat med utgångspunkt i begreppet personcentrerad omvårdnad. 
 

5:1 Datainsamling 
Relevanta sökord valdes utifrån syftet för att kunna framställa en sammanfattning över 
litteraturen som beskriver patienters upplevelse av tvångsåtgärder. Sökningar efter artiklar 
gjordes under månaderna januari till februari 2015 i tre stora databaser; Medline, Cinahl och 
Psyk INFO. 
   Artikelsökningarna utfördes med hjälp av sökord som är specifika för de olika databaserna. 
I Medline användes MeSH-termerna ”emotions”, ”patient satisfaction”, ”attitude” och 
”attitude to health”. Även fritextsökning utfördes i Medline där fritextordet ”seclusion” valdes 
ut. I databasen Psyk INFO användes Thesaurus-termerna ”forensic psychiatry” och ”patients 
experiences”. I databasen Cinahl användes CINAHL-headings ”emotions”, ”patient 
satisfaction”, ”patient attitudes”, ”patient seclusion” och ”involuntary commitment”. Även 
fritextsökning utfördes i Cinahl där fritextordet ”forced medication” valdes ut. Resultaten i de 
olika sökningarna kombinerades med varandra för att få fram mer preciserade resultat (se 
bilaga I). 
   Sökningarna begränsades till att samtliga artiklar skall vara skrivna på engelska, vara 
publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, deltagarna skall vara över 18 år. Artiklar 
äldre än år 2000 exkluderades då äldre studier inte ansågs vara tillämpliga beaktande 
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utveckling och förändringar av tvångsåtgärderna inom psykiatrisk omvårdnad. Då det som 
skulle undersökas var de vuxna patienternas upplevelse av tvångsåtgärder exkluderades 
barnpsykiatri och geriatrisk psykiatri i litteraturstudien. 
 

5:2 Urval 
Målet var att finns både kvalitativa och kvantitativa studier för att få både en djup och bred 
bild av patienters upplevelse av tvångsåtgärder vid psykiatrisk omvårdnad. 
   För att finna artiklar som svarade mot studiens syfte gjordes urval i tre steg. I förta urvalet 
lästes artiklarnas titel, i andra steget lästes abstrakt och i tredje steget lästes hela artikeln (Polit 
och Beck, 2010). Genom detta exkluderades artiklar som inte svarade mot studiens syfte. 
Totalt inkluderades 11 artiklar. 
 

5:3 Dataanalys 
De vetenskapliga artiklarna bearbetades och granskades i flera steg av de båda författarna. De 
utvalda artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att utveckla en djupare förståelse för 
innehållet. Sådant som svarade mot studiens syfte markerades i texten för att kunna urskilja 
vilken kunskap det kan bidra med. 
   Innehåll som svarade mot syftet identifierades som meningsenheter. Meningsenheter består 
av ord, meningar eller stycken som har ett gemensamt budskap. Meningsenheterna 
kondenserades och textmassan reducerades till väsentliga ord (Polit och Beck, 2010). 
Skillnader och likheter i meningsenheternas innehåll jämfördes. 
   Resultatet sorterades under de tre tvångsåtgärderna avskiljning, tvångsmedicinering och 
fastspänning. Under rubrikerna sorterades resultatet in i negativa och positiva upplevelser 
(Forsberg & Wengström, 2008). 
    Granskningsmallar för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar från 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
u.å.) användes vid bedömning av artiklarnas styrkor och svagheter. 
   
5:4 Etiska överväganden 
Alla artiklar som valdes ut förutom fyra (El-Badri & Mellsop, 2008; Georgieva, Mulder& 
Wierdsma, 2011; Meehan, Vermeer & Windsor, 2000; Strauss et al., 2013) var etiskt 
granskade och godkända. De artiklar som inte tydligt redovisar ett etiskt godkännande anses 
dock inte utgöra någon etisk risk då ett godkännande från såväl patienterna som deras läkare 
låg till grund för medverkan i studierna. Därför har dessa artiklar ej sorterats bort efter etiskt 
övervägande. 
   De utvalda artiklarna lästes enskilt av de båda författarna och de olika fynden diskuterades 
för att minska risken för att influeras av förförståelse. 
 
6 Resultat 
Resultatet i de olika artiklarna var övergripande likartat och fokuserade mycket på patientens 
negativa känslor, men även patienters positiva känslor framkom. Patienter som var utsatta för 
tvångsåtgärder var ändå överlag mindre nöjda med sin vårdtid än patienter som inte utsatts för 
tvångsåtgärder (Strauss et al., 2011). 
 

6:1 Patienters upplevelse kring avskiljning 
 

6:1:1  Positiva upplevelser 
Avskiljning kunde vara nödvändigt i vissa fall (Larsen & Terkelsen, 2013). Majoriteten av 
patienterna i studien av Georgieva, Mulder och Wierdsma (2011) upplevde att de fått bra 
information om varför avskiljningen utförts. Att få information kunde göra händelsen mer 
lätthanterlig. En annan studie visade på att ett fåtal patienter ansåg avskiljningen som 
nödvändig och positiv (Laure et al., 2013). 
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   Patienterna upplevde att de var skyddade från omvärlden under avskiljningen och att 
händelsen gav tid till sömn och vila (Laure et al., 2013). Avskiljningsrummet upplevdes som 
en trygg plats där patienten kände sig lugn och skyddad från sig själv och andra (Meehan, 
Wermeer & Windsor, 2000). Att vara avskild i ett stimulifattigt rum kunde upplevas positivt 
och lugnande (Meehan, Bergen & Fjeldsoe, 2003) då det inte fanns något som triggade utbrott 
som kunde bidra till att hen gjorde något hen ångrade (El-Badri & Mellsop, 2008). Att få vara 
själv vid upprördhet kunde ge tid till eftertanke och ha positiv effekt på känslor och tankar 
(Haw, Stubbs, Bickle & Stewart, 2011). 
   Säkerheten och att få tid till att reflektera över händelsen som lett till avskiljning var något 
som upplevdes som positivt. Om möjlighet även gavs till att ventilera tankarna med personal 
så upplevde patienterna att de kunde få ut något av händelsen (Kontio et al., 2010). 
 

6:1:2  Negativa upplevelser 
Avskiljning kunde upplevas som ett straff och patienter upplevde att det inte fanns tillräckliga 
belägg för genomförandet (Meehan et al., 2000). Det kändes som att sitta i fängelse utan att ha 
gjort något olagligt. Känslan jämfördes med att vara ett djur i en bur (El-Badri & Mellsop, 
2008). Patienterna upplevde att de stängts in i ett kallt, trångt rum för att de varit dumma 
(Haw et al., 2011) och detta ledde till en känsla av cellskräck (Meehan et al., 2000). 
   Dålig information om situationen och händelseförloppet upplevdes som negativt (Laure et 
al., 2013) samtidigt som patienterna kände att de inte fått tillräcklig information om varför de 
blivit avskilda (El-Badri & Mellsop, 2008; Kontio et al., 2010; Larsen & Torkelsen, 2013; 
Meehan et al., 2000). 
   Att ha någon hos sig som lyssnade upplevdes som ett behov, men istället brast personalens 
förståelse och förmåga till att lugna och lyssna (Kontino et al., 2010; Laure et al., 2013). Att 
få kontakt med personalen upplevdes svårt och detta kunde frambringa känslor av ensamhet 
(Haw et al., 2011) eller paranoia (McGuinnes, Dowling & Trimble, 2012). 
   Att få ha någon hos sig att prata med var viktigt för att förhindra upplevelsen av att förlora 
kontrollen och vetskapen om omvärlden (Meehan et al., 2000). Eftersom liten möjlighet till 
kommunikation under avskiljningen fanns kunde det vara svårt att få de basala behoven, så 
som toalettbesök och dusch, uppfyllda (El-Badri & Mellsop, 2008). Att inte kunna tvätta sig 
och äta när patienten vill upplevde de som att autonomin blev hotad. De upplevde även att de 
saknade meningsfulla aktiviteter att fylla tiden med under avskiljningen (Kontino et al., 
2010). 
   Majoriteten av patienterna tyckte att det svåraste med en avskiljning var att förlora sin frihet 
(Laure et al., 2013). Avskiljningen kunde upplevas som kränkande av den fria viljan. 
Upplevelsen av att bli förödmjukad var stor för patienten vid en avskiljning (Larsen & 
Torkelsen, 2013). Ibland kunde avklädning/ombyte av kläder vara aktuellt, även detta var 
något som upplevdes som förödmjukande (Meehan et al., 2000).  
   Patienter uppgav att de tyckte att det kunde vara skamligt och pinsamt att bli förd till 
avskiljningsrummet (Haw et al., 2011). Att andra patienter såg att avskiljningen skedde 
upplevdes som något förnedrande (Larue et al. 2013).  
   Patienter angav många konkreta känslor som upplevdes. Exempel på dessa var ilska, rädsla 
och ensamhet (El-Badri & Mellsop, 2008; Haw et al., 2011; Kontino et al., 2010). Ångest, 
klaustrofobi, maktlöshet och stress var fler känslor som kunde uppkomma. Även att ha blivit 
orättvist behandlad och att förfarandet kring avskiljningen inte var humant framkom bland 
känslorna (El-Badri & Mellsop, 2008). 
   Patienterna upplevde ofta att avskiljningen varade för länge och att de då blev uttråkade och 
kunde må sämre under och efter avskiljningen än vad de gjorde innan (El-Badri & Mellsop, 
2008; Larsen & Torkelsen, 2013). De uppgav att de inte visste hur länge de skulle sitta i 
avskiljning (Haw et al., 2011) och att ha blivit uttråkad under avskiljningen var en negativ 
upplevelse. Vissa sa att de blev galna av tystnaden (Meehan et al., 2000). Väldigt få patienter 
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trodde att avskiljning kunde ha en positiv effekt för måendet och många uttryckte att 
avskiljningen inte fått dem att må bättre (Meehan et al., 2003). 
   Majoriteten av patienterna upplevde att personalen njöt av att utföra avskiljningen av 
patienten för att få känna makt och ge patienten vad hen förtjänade. (Meehan et al., 2003). 
Personalen menades utöva maktmissbruk i och med avskiljningen och behandlingen var ej 
human (Haw et al., 2011). Det fanns även ett stort missnöje om att personalen inte bemötte 
patienterna professionellt och ej såg dem som respekterade människor utan bemötte dem bara 
som aggressiva patienter (Kontio et al., 2010). 
   Avskiljningen ledde till en känsla av värdelöshet (El-Badri & Mellsop, 2008). Känslan av 
att låsas in utan att få göra någonting ledde även till förvirring. Att inte heller veta hur länge 
avskiljningen skulle pågå stärkte förvirringen (McGuinnes et al., 2012). Längden på 
avskiljningen upplevde patienterna anpassades efter personalen och inte efter patienten som 
satt avskild. Det upplevdes även att personalen använde för mycket våld vid 
avskiljningstillfället (Meehan et al., 2000). Ilska både innan, under och efter avskiljningen 
upplevdes, ofta riktad mot personalen (Meehan et al. 2000). 
   Patienter kände att de inte fått försvara händelsen som lett till avskiljning, exempelvis ilska 
eller utbrott. Detta ledde till en känsla av hjälplöshet (Meehan et al., 2000). En känsla av 
rädsla för att prata och visa känslor efter avskiljningen kunde uppkomma för att slippa riskera 
att avskiljas igen (Mcguinnes et al., 2012; Meehan et al., 2000). 
 
6:2 Patienters upplevelse kring tvångsmedicinering 
 

6:2:1  Positiva upplevelser 
Tvångsmedicinering kunde kännas nödvändigt för patienten vid vissa tillfällen då hen inte 
själv kunde se till sitt eget bästa (Larsen & Terkelsen, 2013). Tvångsmedicineringen kunde ge 
tid till en upplevelse av att få stanna upp och tänka och även hjälpa till att lugna patienten då 
läkemedlet ofta var av sederande typ (Haw et al., 2011). 
   Tvångsmedicineringen kunde vara en händelse som sedan gick att börja om ifrån utan att 
känna sig påverkad dagen efter. Patienter beskrev detta som en nystart (Haw et al., 2011). 
   Majoriteten av patienterna kände sig nöjda med kontakten med personalen under 
tvångsmedicineringen i studien av Georgieva et al. (2011). 
 

6:2:2  Negativa upplevelser 
Tvångsmedicinering upplevdes ofta som ett straff (Haglund, Von Knorring & Von Essen, 
2003) för att patienten ansågs varit dum (Haw et al., 2011).  Patienterna kände att de var utan 
laglig rätt och att de förlorade sin frihet, respekt och autonomi (Haglund et al., 2003). En 
förödmjukande och pinsam känsla uppstod vid att få byxorna neddragna av en sjuksköterska 
av annat kön än patienten själv vid en intramuskulär tvångsinjektion (Haw et al., 2011; 
Meehan et al., 2000). 
    Patienterna kände att de inte hade något val vid en tvångsmedicinering. Integriteten 
upplevdes förlorad då känslan av att bli behandlad som djur uppstod (Haw et al., 2011). 
   Tillräcklig information om varför tvångsåtgärden utfördes gavs ej innan 
tvångsmedicineringen (Mcguinnes et al., 2012). Otillräcklig information till patienten om 
hens sjukdomstillstånd och om läkemedlet kunde leda till en känsla av förlorad kontroll (Haw 
et al,. 2011). Rädsla för vad läkemedlet skulle ha för effekt upplevdes. Patienter upplevde att 
de inte visste om de skulle bli sjukare av läkemedlet eller kanske till och med dö (Haglund et 
al., 2003).  
   Ilska, frustration, irritation, sorg och panik var känslor som upplevdes under 
tvångsmedicineringen (Haglund et al., 2003). Även skräck och paranoia var känslor som 
uppkom (Haw et al., 2011). 
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   Patienter talade om en nålskräck som kunde förvärras vid en intramuskulär 
tvångsmedicinering (Meehan et al., 2000). En tvångsmedicinering kunde då leda till mer 
aggression (Haw et al., 2011). Majoriteten av patienterna i studien av Haglund et al. (2003) 
upplevde att tillståndet blev värre efter tvångsmedicineringen. 
   En känsla av ilska var riktad mot personalen vid tvångsmedicineringen då patienterna 
upplevde att övervåld brukats från personalens sida (Meehan et al., 2000). Känslan av att 
personalen gav läkemedlet istället för att ta tag i det egentliga problemet uppstod (Haglund et 
al., 2003). 
 

6:3 Patienters upplevelse kring fastspänning 
 

6:3:1  Positiva upplevelser 
Vissa patienter upplevde fastspänningen som lugnande. Det kunde ge tid till eftertanke. Vissa 
patienter kände även att de genom fastspänningen kunde återfå kontroll över situationen (Haw 
et al. 2011). 
 

6:3:2  Negativa upplevelser 
Personalen fanns ej att kommunicera med under fastspänningen vilket ledde till en negativ 
känsla. Otillräcklig information gavs om varför en fastspänning utförs (Kontio et al., 2010). 
   Det upplevdes som en hemsk känsla att hållas fast och det kunde vara pinsamt att andra 
patienter såg när patienten fördes iväg till fastspänningen. Skam och förlorad integritet var 
känslor som ofta uppkom. Fysisk smärta, skador och blåmärken kunde ses på utsidan och 
dödsångest var något patienterna kände inuti (Haw et al., 2011). 
   Patienterna kände att de förlorade kontrollen vid fastspänningen och att de kunde bli 
förolämpade av fysisk kontakt. Personalen upplevdes som oprofessionell vid fastspänningen 
och detta ledde till att patienterna förlorade tilliten till dem. Personalen ansågs utöva övervåld 
och ett behov av utbildning i utförandet av fastspänning fanns (Haw et al., 2011). 
 
7 Diskussion 
 

7:1 Metoddiskussion 
Svårigheter uppstod i början av arbetet med att hitta passande sökord, för att söka och sortera 
ut för syftet relevanta artiklar i olika databaser. Materialet som kretsade runt enbart patienters 
upplevelser av tvångsåtgärder sammanställdes. 
   Enstaka ord användes i de första sökningarna. Det gav för många träffar för att vara 
överblickbart. Sökorden kombinerades då på olika sätt. Detta visade sig kunna sålla bort 
artiklar som inte svarar mot syftet och sökningsresultatet blev mer överskådligt (se bilaga II). 
   Svårigheter i att finna artiklar skrivna de senaste tio åren uppkom och det beslutades att 
tillåta artiklar skrivna år 2000 och senare för att täcka informationsbehovet. Eftersom alla 
artiklar visar liknande resultat, och tillvägagångssättet för tvångsåtgärder ej ändrats avsevärt 
sedan år 2000 skall inte resultatet ses som missvisande. 
   De utvalda artiklarna kommer från olika länder; England, Australien, Irland, Canada, 
Sverige, Nederländerna, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. Sökningar på internationell 
nivå blev aktuellt då det konstaterades att materialet från enbart Sverige ej skulle räcka. Att 
använda studier från många olika länder kan ge en mer övergripande bild av patienters 
upplevelser av tvångsåtgärder. Samtidigt kan skillnader i lagstiftningen och hur vården 
bedrivs i de olika länderna riskera att visa ett resultat som inte är representativt för patienters 
upplevelse av tvångsåtgärder i alla länder. 
   Genom att inte utesluta några länder i sökningen av artiklar uppkom ett tillfredsställande 
nummer artiklar som uppfyllde informationsbehovet och syftet med uppsatsen (se bilaga I). 
Risken att de funna artiklarna inte skulle kunna representera alla länder minimerades då 
upplevelserna ej skilde sig mellan de olika länderna. Efter sammanställningen framgick det att 
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upplevelserna inte var beroende av vilket land studien var utförd i. Det internationella 
perspektivet var en nödvändighet för att kunna genomföra uppsatsen. 
   Eftersom ett brett underlag har eftersträvats har sökningarna gjorts om flertalet gånger. Både 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod har använts i uppsatsen. De studier 
som varit kvantitativa har kunnat svara mot syftet även om syftet med studien varit 
beskrivande. 
   Alla artiklar var skrivna på engelska som är officiella språket inom vårdvetenskapen. När en 
artikel är publicerad på engelska kan kunskap hämtas därifrån av forskare runt om i världen. 
Eftersom engelska inte är modersmålet hos författarna uppsatsen fanns en viss risk för 
feltolkning av texten. Översättningar från engelska har därför utförts med försiktighet för att 
inte resultatet skulle ta skada. För att minska risken för feltolkning och översättningsfel lästes 
alla artiklar enskilt av de båda författarna för att sedan kunna jämföra och diskutera vad som 
påträffats. Genom ett sådant arbetssätt har fynden kunnat jämföras relativt sakligt. 
   Litteraturöversikten i studien är baserad på elva artiklar som beskriver patienters upplevelse 
av tvångsåtgärder inom den psykiatriska omvårdnaden. Åtta av dessa artiklar är gjorda utifrån 
intervjuer och i de tre resterande studierna har enkäter använts. Intervjuer inom kvalitativ 
forskning låter de deltagande berätta mer fritt om sina upplevelser än enkätstudier som 
genomförs vid en kvantitativ ansats. De kvantitativa artiklarna har möjligen inte gett en lika 
djup förståelse för individuella patienters upplevelse som de kvalitativa artiklarna men mycket 
har ändå känts igen och kunnat identifieras mellan de olika typerna av studier. 
   För att minska risken för feltolkning vid användning av den teoretiska referensramen hölls 
ett neutralt förhållningssätt till fakta och text. Detta förstärktes av att delar av artiklarna lästes 
flera gånger så att feltolkning skulle uteslutas. 
   Varken kvinnor eller män har varit överrepresenterade i studierna, utan en jämn fördelning 
mellan könen har uppmärksammats. Från ett genusperspektiv skall resultatet därför ses som 
generaliserbart mellan de olika könen. 
 

7:2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienter upplever tvångsåtgärder olika. Det är både positiva och negativa 
upplevelser som framkommer när resultatet analyseras. 
   Sjuksköterskan och patienten måste ha en fungerande kommunikation för att vården skall 
fungera. Vårdaren skall etablera en god kontakt med patienten för att uppnå en vård där 
patienten blir lyssnad på. Vårdaren skall visa ett aktivt deltagande utan att argumentera emot 
samtidigt som hen bör använda sig av en varm och lugnande röst där patientens namn används 
vid en tvångsåtgärd. (Björkdahl, 2008). Trots detta upplever många patienter att 
kommunikationen brister på flertalet punkter. De känner sig varken sedda eller hörda utan 
lämnas ofta ensamma i händelsen (Haw et al., 2011). Informationen som erhålls upplevs 
otillräcklig och en förvirring kring tvångsåtgärden uppstår (El Badri & Mellop, 2008; Kontio 
et al., 2010; Larsen & Torkelsen, 2013; Meehan et al., 2000). Patientgruppen som upplever en 
god kontakt med vårdpersonalen känner inte samma känslor av förvirring och ensamhet 
(Georgieva et al., 2011). 
   För att en tvångsåtgärd skall bli aktuell krävs det att det finns tillräckliga belägg. En läkare 
skall besluta om tvångsåtgärden och patienten skall informeras om varför händelsen sker och i 
aktuella fall hur länge händelsen kommer pågå. Tvångsåtgärderna får endast utföras i rimlig 
proportion till syftet med åtgärden. Mindre ingripanden skall prioriteras för största möjliga 
hänsyn mot patienten (SFS, 1991:1128). I studierna framkommer dock att patienter inte alls 
känner att det finns tillräckliga belägg för en tvångsåtgärd i många av fallen. Mindre insatser 
som att visas till sitt rum frivilligt borde provats först (Meehan et al., 2000). För att 
omvårdnaden kring patienten skall vara personcentrerad krävs det att sjuksköterskan ser till 
patientens bästa och att patienten respekteras (Ottosson & Åsgård, 1997). 
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   Patienten måste få information om tvångsåtgärden och det skall tydligt framgå i 
informationen att händelsen inte sker i bestraffningssyfte, utan endast då patienten utgör en 
fara för sig själv eller andra. Patientens mående och känslor skall alltid sättas i fokus, även 
under en tvångsåtgärd (Björkdahl, 2008). På vårdavdelningar upplevs dock känslor av att 
personalen utför en bestraffning vid en tvångsåtgärd (Meehan et al., 2000). Patienter upplever 
att personalen njuter av att bestraffa dem (Meehan et al., 2003) och behandla dem som djur i 
bur, eller som en brottsling i fängelse som är oskyldigt dömd (El Badri & Mellsop, 2008). 
Patientens integritet och autonomi kränks då, vilket inte går i linje med vad lagen säger (SFS, 
1991:1128). Eftersom patienter uppger att de inte vågar visa känslor fullt ut då de är rädda att 
bli bestraffade (McGuinnes et al., 2012; Meehan et al., 2000) kränks integriteten återigen. 
   En tvångsåtgärd som tvångsmedicinering innebär ibland att avklädning måste ske för att 
kunna utföras. Sjuksköterskan bör vara av samma kön för att undvika att patienten känner sig 
kränkt eller att det upplevs som pinsamt och förödmjukande (Björkdahl, 2008). 
Förödmjukelse och kränkning upplevs ändå ofta av patienterna då sjuksköterskan ej alltid är 
av samma kön (Haw et al., 2011; Meehan et al., 2000). Detta är något som bör förbättras och 
läggas större vikt vid då det uppges i resultatet vara viktigt för patienterna. Dock bör man se 
upp med att generalisera då möjligtvis inte alla vill ha en sjuksköterska av samma kön som 
utför tvångsåtgärden. Att ha ett genusperspektiv i omvårdnaden är viktigt. 
   Övervåld tas upp i många av studierna (Haw et al., 2011; Kontio et al., 2010; Meehan et al., 
2000). Patienterna upplever att personalen utför övervåld vid tvångsåtgärderna och detta kan 
leda till såväl fysiska som psykiska skador. För stort våld vid händelsen visas genom 
blåmärken och skador på patienten. Dödsångest är något som upplevs (Haw et al., 2011). Ofta 
kan detta leda till en ökad ilska mot personalen (Meehan et al., 2000). Personalen som utför 
tvångsåtgärden skall vara utbildad och erfaren. Sjuksköterskan står som ansvarig vid en 
tvångsåtgärd och skall leda arbetet. En hög säkerhet för både personal och patient ska 
eftersträvas (Björkdahl, 2008). Ändock anser patienter att personalen måste utbildas mer 
(Haw et al., 2011). 
   Tvångsåtgärder kan dock ge tid till eftertanke och ge lugn och ro för vissa patienter (Laure 
et al., 2013; Meehan et al., 2000; Meehan et al., 2003), detta är ofta även meningen med dem 
(Ottosson & Åsgård, 1997). Att tvångsåtgärden skulle vara positiv är det dock bara en 
minoritet som anser. Majoriteten upplever tvångsåtgärden som stressande och att de många 
gånger mår sämre under och efter tvångsåtgärden än innan. Tvångsåtgärden har ofta ingen 
positiv effekt på måendet (Meehan et al., 2003). 
   En kommunikation mellan patient och vårdare under en tvångsåtgärd är grundläggande. 
Patienten skall alltid ha möjlighet att få kontakt med personal för att få sina personliga behov, 
så som toalettbesök, tillgodosedda. Ges inte detta kränks patientens integritet och autonomi 
och vården utförs ej personcentrerat (Björkdahl, 2008). Studierna visar på att patienter 
upplever att de varken blir sedda eller hörda. De har inte tillgång till personalen, utan får 
många gånger vänta med sina behov. Personalen finns inte att kommunicera med (El Badri & 
Mellsop, 2008; Kontino et al., 2010).  
      En förlust av kontroll kring sig själv och omvärlden leder till minskad självkänsla och 
lägre värde som person (Skärsäter, 2009). Sjuksköterskan har som arbetsuppgift att stärka 
patientens integritet och självbestämmande och på så vis främja patientens egenvärde 
(Ottosson & Åsgård, 1997). Att ett maktmissbruk kan uppstå skall sjuksköterskan alltid ha i 
åtanke i omvårdnadsarbetet. Ett gott och humant bemötande är således viktigt 
(Socialstyrelsen, 2009). Dock uppger patienter att personalen utför tvångsåtgärder på ett 
ohumant vis. Att bli avskild ger en känsla av värdelöshet och maktmissbruk är ett stort 
problem, sett från patienternas synvinkel (Haw et al., 2011). Patientens självkänsla blir inte 
stärkt om personalen arbetar mot patienten, istället för med. 
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8 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien kan leda till ökad kunskap hos vårdpersonal vid arbete kring tvångsåtgärder 
inom den psykiatriska omvårdnaden. Att besitta kunskap om patienters upplevelse av 
tvångsåtgärder kan hjälpa sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att få en ökad förståelse för 
upplevelserna hos patientgruppen. 
   Sjuksköterskor och vårdpersonal kan möta patientgruppen på såväl psykiatriska- som 
somatiska vårdavdelningar och även inom hemsjukvården. Det är då viktigt att ha kunskap 
och förståelse för att en person kan ha negativa upplevelser av vården sedan tidigare och kan 
spegla detta i sitt handlande i kommande möten med vårdpersonal. Genom litteraturstudien 
kan ökad kunskap om att alla omvårdnadshandlingar ger en individuell upplevelse belysas. 
Om detta uppmärksammas är chansen god att patienter kan få ökad möjlighet till att skapa nya 
positiva upplevelser i mötet med vården. 
   Under litteraturstudiens gång uppmärksammades att största delen forskning kring 
tvångsåtgärder är sedd ur sjuksköterskans perspektiv. Forskningen är dessutom till största 
delen gjord i västerländska industriländer och av västerländska forskningsgrupper. Det har 
även framkommit att forskarna ofta är samma i många studier. Eftersträvansvärt till framtida 
forskning är att lyfta patientens perspektiv ytterligare och även forska utanför västvärlden. 
   Både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign bör användas för att finna såväl ett djup 
som en bredd i kommande forskning. 
 
9 Slutsats 
   Patienter som har behov av tvångsåtgärder i sin psykiatriska omvårdnad upplever sig vara i 
behov av professionella vårdare som skall vara erfarna och utbildade i sina arbetsuppgifter 
och även i bemötandet av patienten. 
   Ofta upplever patienterna personalen som okänslig och nedvärderande och i resultatet visas 
genomgående att personalens förhållningssätt till patienten är nyckeln till god vård. Utan ett 
professionellt förhållningssätt och en personcentrerad omvårdnad upplevs tvångsåtgärden 
negativ. Detta kan även påverka hur väl tvångsåtgärderna accepteras i ett senare skede. 
   Patienterna behöver få mer och tydligare information från personalen om hur 
tvångsåtgärden kommer gå till, hur länge händelsen förväntas pågå och vad som kommer ske 
efteråt. Att vårdaren finns som stöd upplevs som viktigt. 
   Genom detta arbete känner författarna att de bidragit till ökad förståelse kring patienternas 
upplevelser av en tvångsåtgärd. Resultatet kan dock inte generaliseras då det bygger på 
subjektiva individuella upplevelser. 
    En personcentrerad vård, med god kontakt mellan patient och vårdare, kan reducera 
upplevelserna av maktlöshet och lidande som patienterna erfar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   12	  

Referenser 
* Visar att artikeln använts i resultatet. 
 
Björkdahl, A. (2008). Vägledning vid psykiatrisktvångsvård. Örebro: Psykiatrisk 
forskningscentrum. Från 
http://www.svenskpsykiatri.se/documents/2010/guidelines%20svenska%20080528.pdf 
 
Björkdahl, A., Heilig, M., Palmstierna, T. & Hansebo, G. (2007). Changes in the occurrences 
of coercive interventions and staff injuries on a psychiatric intensive care unit. Archives of 

 Psychiatric Nursing, 21(5), 270-277
 
Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad: definition, mätskalor och hälsoeffekter. I 
D. Edvardsson (red.), Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik (s. 29-38). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
*El-Badri, S. & Mellsop, G. (2008). Patient and staff perspectives on the use of seclusion. 
Australasian psychiatry 16(4), 248-252. doi: 10.1080/10398560802027302 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur. 

*Georgieva, I., Mulder, C. & Wierdsma, A. (2011). Patients’preference and experiences of 
forced medication and seclusion. Psychiatr Q 83(13), 11-13. doi: 10.1007/s11126-011-9178-y 
 
*Haglund, K., Von Knorring, L. & Von Essen, L. (2003). Forced medication in psychiatric 
care: pateint experiences and nurse perceptions. Journal of psychiatric and mental health 
nursing, (10), 65-72. 
 
*Haw, C., Stubbs, J., Bickle, A. & Stewart, I. (2011). Coercived treatments in forensic 
psychiatric: a study of patients’experiences and preferences. The journal of forensic 
psychiatry & psychology, 22(4), 564-585. doi: 10.1080/14789949.2011.602097 
 
Johansson, I. (2010). Vårdmiljön: Spelar den någon roll?. I S. Skärsäter (Red.), Omvårdnad 
vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå (s. 339-356). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
*Kontio, R., Joffe, G., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Hane, K., Holi, M. & Välimäki, M. 
(2010). Seclision and restraint in psychiatry: patients’ experiences and praclical suggestions 
on how to improve practices and use alternatives. Perspectives in psychiatric care, (48), 16-
24. doi: 10.1111/j.1744-6163.2010.00301.x 
 
*Larsen, I. & Terkelsen, T. (2013). Coercion in a locked psychiatric ward: perspectives of 
patients and staff. Nursing ethics 21(4), 426-436. doi: 10.1177/0969733013503601 
 
*Larue, C., Dumais, A., Boyer, R., Goulet, M.-H., Bonin, J.-P. & Baba, N. (2013). The 
experience of seclusion and restraint in psychiatric settings: perspectives of patients. Issues in 
mental health nursing, (34), 317-324. doi: 10.3109/01612840.2012.753558 
 
Mattsson, M. (2010) Psykoser. I I. Skärsäter (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På 
grundläggande nivå (s. 95-120). Lund: Studentlitteratur AB. 



	   13	  

*McGuinness, D., Dowling, M. & Trimble, T. (2012). Experiences of involuntary admission 
in an approved mental health centre. Journal of psychiatric and mental health nursing, (20), 
726-734. doi: 10.1111/jpm.12007 
 
*Meehan, T., Bergen, H. & Fjeldsoe, K. (2003). Staff and patient perceptions of seclusion: 
has anything changed? Journal of advanced nursing, 47(1), 33-38.  
 
*Meehan, T., Vermeer, C. & Windsor, C. (2000). Patients’ perceptions of seclusion: a 
qualitive investigation. Journal of advanced nursing, 31(2), 370-377. 

Ottosson, H. & Ottosson, J. - O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 

Ottosson, J. - O. & Åsgård, U. (1997). Akut psykiatri. Stockholm: Liber AB. 

Polit, D., F. & Beck, C., T. (2010). Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing 
 Pratice (7th ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

SFS 1982:763. Hälso- sjukvårdslag. Hämtad 29 januari, 2015, från Riksdagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-
sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
 
SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Hämtad 29 januari, 2015, från Riksdagen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
19911128-om-psykiatrisk_sfs-1991-1128/ 
 
Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I A. - K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 
grunder: Hälsa och ohälsa (s. 711-748). Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen. (2009). Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård: Handbok med 
information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). Socialstyrelsen. 
Från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8336/2009-126-
114_2009_126_114.pdf 

Socialstyrelsen. (2010). Ny vårdform inom den psykiatriska hälso- och sjukvården: 
Slutrapport om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsen. 
Från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18088/2010-6-32.pdf 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (u.å.). Granskningsmallar. Hämtad 17 februari, 
2015, från Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, 
http://www.sbu.se/sv/var_metod/Granskningmallar/ 
 
*Strauss, J., Zervakis, J., Stechuchak, K., Olsen, M., Swanson, J., Swartz, M., … Oddone, E. 
(2011). Adverse impact of coercive treatments on psychiatric inpatients’ satisfaction with 
care. Community ment health J, (49), 457-465. doi: 10.1007/s10597-012-9539-5 
 
Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Psykisk hälsa. Hämtad 28 januari, 2015, från 
Sveriges Kommuner och Landsting, http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html 
 
 



	   14	  

Swartz, M-S., Swanson, J-W., & Hannon, M-J. (2003). Does Fear of Coersion Keep People 
Away from Mental Health Treatment? Evindece from a Survey of Persons with Schizophrenia 

 and Mental Health Professionals. Behavioral Sciences and the Law, 2003(21), 459-472
 
World Health Organization. (2014). Mental health: a state of well-being. Hämtad 28 januari, 
2015, från World Healt Organization, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   15	  

Bilaga I 
 
Sökmatris 

Databas Sökning Ämnesord/sökord Antal 
träffar 
n= 

Lästa 
titlar, 
abstrakt, 
sökord 
n= 

Lästa 
artiklar 
n= 

Granskade 
artiklar n= 

Använda i 
studien n= 

Cinahl 
150217 

S1 Involuntary 
commitment 

1514 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

S2 Emotions+ OR 
patient satisfaction 
OR patient attitudes 

130209 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 S1 AND S2 89 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 Begränsningar: 
Peer-reviewed, 
2000-2014 

63 63 7 4 3 
 

Cinahl 
150217 

S1 Patient seclusion 444 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

S2 Emotions+ OR 
patient satisfaction 
OR patient attitudes 

130209 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 S1 AND S2 43 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 Begränsningar: 
Peer-reviewed, 
2000-2014 

33 33 4 2 2 

Cinahl 
150217 

S1 Fritextsökning: 
Forced medication 

307 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

S2 Emotions+ OR 
patient satisfaction 
OR patient attitudes 

130209 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 S1 AND S2 20 0 0 0 0 

Cinahl 
150217 

 Begränsningar: 
Peer-reviewed, 
2000-2014 

16 16 2 1 1 

PsycINF
O 
150217 

S1 Forensic psychiatry 3657 0 0 0 0 

PsycINF
O 
150217 

S2 Fritextsökning: 
Patients’ 
experiences 

60752 0 0 0 0 

PsycINF
O 
150217 

 S1 AND S2 122 0 0 0 0 

PsycINF
O 
150217 

 Begränsningar: 
Peer-reviewed, 
English Language, 
2000-2014 

77 77 2 1 1 

Medline 
150217 

S1 Fritextsökning: 
Seclusion 

989 0 0 0 0 

Medline 
150217 

S2 Emotions+ OR 
patient satisfaction+ 
OR attitude+ OR 
attitude to health+ 

569952 0 0 0 0 

Medline  S1 AND S2 199 0 0 0 0 
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150217 
Medline 
150217 

 Begränsningar: 
English Language, 
2000-2014 

117 117 5 4 4 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


