
 

 

 

 

FAMILJEN INOM RÄTTSPSYKIATRIN 
       Vårdares erfarenhet av att arbeta med familjer 
 

Författare: Helena Otteborn 
Handledare: Ulrica Hörberg, 
Susanne Syren 
Examinator: Eva Benzein 
Termin: Vt 2015 
Ämne:Vårdvetenskap 
Nivå: Avanscrad 
Kurskod:  4VÅ65E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Inledning: 

Socialstyrelsen (2009) har uppmärksammat komplexiteten i samband med 

rättspsykiatrisk vård och betonar betydelsen av att familjen ges möjlighet till delaktighet 

i vården. 

Bakgrund: 

Rättspsykiatrisk vård ska uppfylla kraven på god vård utifrån patienters diagnoser, 

resurser, behov och tillstånd samt även förebygga återfall i brottslighet. I den 

rättspsykiatriska patientens livssituation finns vanligtvis också dennes familj. Tidigare 

forskning har visat att samarbetet mellan vårdare, patient och familjemedlemmar är av 

betydelse för alla parter. Inom Rättspsykiatrisk vård finns det få studier som belyser hur 

vårdare arbetar med familjer. 

Syfte:  

Syftet med studien är att beskriva vårdares erfarenhet av familjearbete i rättspsykiatrisk 

vård. 

Metod: 

Data har samlats in genom kvalitativa gruppintervjuer. Analysen har genomförts med en 

innebördsanalys. 

Resultat: 

Presenteras utifrån teman; Att vårdas mot bakgrund av lagar och fördomar, Att behöva 

sätta säkerhet framför medmänsklighet, Att känna sig osäker och otillräcklig, Att se 

familjen som både tillgång och hinder och Att både ha möjligheter och begränsningar. 

Det finns en vilja hos vårdarna att arbeta med familjen men det inte är problemfritt. 

Vårdarna beskriver att de saknar struktur på hur familjemedlemmar ska bemötas. 
Slutsatser: 
Vårdare ställer sig positiva till att bjuda in familjemedlemmar men de upplever flera 

försvårande faktorer. Det krävs ett förändrat synsätt på familjen och att vårdare får 

tillgång till resurser, stöd och fortbildning för arbetet med att involvera 

familjemedlemmar till patienter inom rättspsykiatrin. 
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INLEDNING 
 
Patienter i rättspsykiatrisk vård lider vanligtvis av en allvarlig psykisk sjukdom/störning 

och har ofta gjort sig skyldig till brott, vilket kan vara riktat mot familjemedlemmar. 

Den tvångsvårdande miljön präglas av begränsning och ett högt säkerhetstänkande och 

inskränker på handlingsutrymmet för både personal och patienter. Det medför stora 

utmaningar för vårdare att verka i samtidigt som patienten kämpar med att balansera 

mellan att anpassa sig och att behålla sin värdighet som människa (Hörberg, 2008).  

 

När någon i en familj vårdas inom rättspsykiatrisk vård påverkas på olika sätt hela 

hans/hennes familj. Komplexiteten i samband med vårdformen har uppmärksammats av 

Socialstyrelsen (2009) som betonar betydelsen av att familjemedlemmar ges större 

möjligheter till delaktighet i vården. I denna uppsats fokuseras hur vårdare upplever att 

det är att arbeta med familjer inom rättspsykiatrin. Frågor ställs om hur ett familjearbete 

ser ut inom den rättspsykiatriska vården och på vilket sätt familjemedlemmar är 

delaktiga i vården. 

 

BAKGRUND 
Rättspsykiatrisk vård 
Grunden för all psykiatrisk vård liksom för övrig hälso- och sjukvård, är de krav på 

vårdens innehåll och genomförande som framgår av bestämmelserna i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). All vård enligt HSL ska ges, och alla åtgärder vidtas i 

samförstånd med patienten och med dennes samtycke. Undantag från detta finns bara 

när det gäller åtgärder vid vissa smittsjukdomar och när det gäller psykiatrisk 

tvångsvård, en vårdform som regleras av lagen (SFS 1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, LPT, och lagen (SFS 1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV. Det krävs 

att patienten bedöms lida av en allvarlig psykisk störning för att komma under 

övervägande för psykiatrisk tvångsvård (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009). 

 

Begreppet allvarlig psykisk störning, APS, är ett juridiskt begrepp, men grundar sig på 

en medicinskpsykiatrisk bedömning. Enligt regelverket beskrivs APS som ett tillstånd 

med psykotisk svårighetsgrad, oavsett etiologi, med något av symtomen förvirring, 

tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Man ska vid bestämning av det 
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psykiska tillståndets allvar se till såväl art (diagnostisk kategori) som grad (symtomens 

påverkan på individen och den psykosociala funktionsförmågan) (RättspsyK, 2014). 

 

Begreppet Rättspsykiatri används i många olika betydelser. En snäv tolkning av 

begreppet rättspsykiatrisk vård är den vård som ges enligt lagen (SFS 1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård, dvs. psykiatrisk tvångsvård för anhållna häktade och dömda, och 

avser då den vård som ges för inneliggande, av domstolen överlämnade, patienter eller 

då dessa är på permission samt för kriminalvårdsintagna som är i behov av psykiatrisk 

tvångsvård. En vidare tolkning av begreppet rättspsykiatri är utredning och psykiatrisk 

vård, såväl tvingande som frivillig, och såväl öppen som slutenvård för alla 

lagöverträdare med psykisk störning (Strand et al., 2009). 

 

Personer som vårdas inom en rättspsykiatrisk kontext utgör en särskilt sårbar och utsatt 

grupp. Huvuddelen av dem har redan innan de döms till rättspsykiatrisk vård haft 

kontakt med den psykiatriska vården (RättspsyK, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2009) 

har det sedan 2005 skett en kontinuerlig minskning av antalet personer som överlämnats 

till rättspsykiatrisk vård. Vårdtiderna har dock blivit längre vilket har lett till att antalet 

personer som är inskrivna inom den rättspsykiatriska vården har ökat. De psykiatriska 

sjukdomar och störningar som betraktas som allvarliga i lagens mening är i många fall 

livslånga, men med adekvat behandling och stöd från såväl anhöriga som professionella 

aktörer (sjukvård, kommun etc.) kan symtomen mildras, funktionsförmågan förbättras 

och därigenom förutsättningar skapas för ett liv med god livskvalitet (RättspsyK, 2014). 

 

En person kan bli dömd till rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild 

utskrivningsprövning (SUP), som brottspåföljd. Personen har då bedömts lida av en 

allvarlig psykisk störning efter att ha genomgått en § 7-undersökning som är en ”liten 

sinnesundersökning” vilken syftar till att bedöma om det bör göras en större 

rättspsykiatrisk undersökning (RPU), som Rättsmedicinalverket ansvar för. I vissa fall 

kan det räcka med en § 7 undersökning. RPU är ett redskap som används för att ta reda 

på om brottet har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och om personen 

vid undersökningstillfället lider av en allvarlig psykisk störning och därför behöver 

psykiatrisk vård. Risken för återfall i brott av allvarlig art bedöms också (SFS 

1991:1129). 
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Vid särskild utskrivningsprövning beslutar den lokala förvaltningsrätten om friförmåner 

under vårdtiden (frigång och permission), överföring till öppen rättspsykiatrisk vård och 

om vårdens upphörande. Om vården sker utan särskild utskrivningsprövning beslutar 

chefsöverläkaren vid enheten om friförmåner och definitiv utskrivning. Överföring till 

öppen rättspsykiatrisk vård måste dock prövas av en förvaltningsdomstol. Den 

rättspsykiatriska vården ska regelbundet prövas av Förvaltningsrätten var sjätte månad 

(SFS 1991:1129). 

 

Enligt LPT och LRV ska det i anslutning till beslutet om intagning upprättas en 

vårdplan. Den ska ligga till grund för behandling av patienten i det akuta skedet efter 

intagning och även innehålla huvuddragen i planeringen av den fortsatta vården. 

Chefsöverläkaren ansvarar för att vårdplan upprättas. Patienten ska vara delaktig och ha 

inflytande över den vård som ska tillgodoses enligt vårdplanen. Om det inte är möjligt 

att upprätta vårdplanen i samråd med patienten, ska orsaken till detta anges i planen 

(SOSFS 2008:18). 

 

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter om säkerheten vid sjukvårdsinrättningar som ger 

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk 

undersökning ska de verksamheter säkerhetsklassificeras i nivåerna 1-3. Vad gäller 

säkerhetsnivåerna mycket hög säkerhet (säkerhetsnivå 1) och hög säkerhet 

(säkerhetsnivå 2) följer dessa principen om att ha teknikhinder kombinerat med larm- 

och kamerafunktioner för att indikera eventuella hot. Beträffande säkerhetsnivå 3 

handlar det om att ha låsbara fönster och dörrar eller på något annat sätt se till att 

patienterna inte kan ta sig ut ur verksamhetens byggnader utan personalens kännedom 

och medgivande (SOSFS 2006:9). 

 

Rättspsykiatrisk verksamhet ska uppfylla kravet på god vård utifrån patienternas 

diagnoser, resurser, behov och tillstånd samtidigt som insatser ska vidtas för att 

förebygga återfall i brottslighet. Vidare måste den rättspsykiatriska vården se till att 

säkerhet och juridiska åtaganden uppfylls.  
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Rättspsykiatrisk omvårdnad 

Att vårda patienter som lider av en svår psykisk störning, är inlåsta med begränsade 

friförmåner, vårdas under tvång och dessutom har begått en kriminell handling, ställer 

stora krav på den personal som möter dem. Därför finns det många problem att ta itu 

med för vårdare inom rättspsykiatrin (Sjögren, 2008). Vårdare har en mångfacetterad 

uppgift och ska i vårdandet ta hänsyn till säkerhet, rättsliga aspekter och att patienterna 

lider av en allvarlig psykisk störning samt är överlämnade till vård för de brott de 

begått. Patienternas lidande är komplext och berör patienternas totala livssituation där 

den psykiska störningen, brottet och livserfarenheten innefattas. I denna komplexitet ska 

vårdarna nå patienten, skapa relationer och genom vårdandet lindra patientens lidande 

och främja hälsa och välbefinnande (Hörberg, 2008; Gildberg, Elverdam & 

Hounsgaard, 2010; Gildberg, Bradley, Fristed & Hounsgaard, 2012).  

 

Relationen mellan patient och vårdare är central i omvårdnaden. Rask och Brunt (2010) 

framhåller att skapa och vidmakthålla relationer är den mest centrala delen i vårdarnas 

dagliga arbete inom psykiatrisk vård, så även i den rättspsykiatriska vården. För att 

kunna etablera en relation där patienten känner tillit och trygghet krävs att vårdarna är 

ärliga och uppriktiga i sina avsikter. Ett gott bemötande från vårdarna är grundläggande 

för patientens upplevelser av egenvärde men också för hans/hennes upplevelser av 

förtroende och respekt för vårdarna (Rask & Brunt, 2010). 

 

Att relationen till patienten är baserad på respekt för hans/hennes resurser och kunskap 

framhålls som centralt i en studie av Rask och Hallberg (2000). Studiens resultat visar 

dock att det inte är självklart. Att bedriva rättspsykiatrisk omvårdnad kan vara 

stressfullt. Det krävs att vårdarna, även i utmanande patientsituationer, kan tillämpa sina 

kunskaper om relationens betydelse och inte använder kontraproduktiva och 

konfrontativa metoder. 

 

Patienter som vårdas enligt LRV är i behov av att få en förståelse för sin situation för att 

kunna försonas med sin sjukdom och sitt brott. En intresserad och lyhörd vårdare som 

ger patienterna möjligheter att utifrån sin egen synvinkel berätta sin historia många 

gånger kan vara till hjälp i försoningsprocessen. Genom försoningen kan patienten 

förmås att närma sig och förstå något av sin egen existentiella situation och hur man 

själv fungerar, för att på det sättet förhoppningsvis kunna förändras och komma ur en 
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ond cirkel. En intresserad och lyhörd hållning hos vårdaren är både vårdande och 

lärande och kan ge patienten möjlighet att fatta egna välgrundade beslut (Sjögren, 2008; 

Hörberg, 2008) 

 

Hörberg (2014) har beskrivit hur rättspsykiatriskt vårdande kan utvecklas med stöd i 

vårdvetenskap på en livsvärldsteoretisk grund (Dahlberg & Segesten, 2010). Hörberg 

uttrycker att det är viktigt att möta och förstå patienternas existentiella behov och menar 

att detta inte kan äventyra varken patienters eller vårdares säkerhet. Vidare beskrivs 

behovet av ett patientperspektiv och en vårdande hållning i vårdandet. Det 

rättspsykiatriska vårdandet bör också fokusera på hälsoprocesser och på att stödja 

patienter att ”lära sig” istället för att fokusera på att korrigera beteende.  

 

Familj inom psykiatrin  

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen, 2014) är 

det viktigt att psykiatrisjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv genom att se 

både patienten och dennes närstående i deras livssituation. Familjen är en mycket viktig 

del i vården av den psykiskt sjuka patienten. Hälsa påverkas i stor grad av att man 

känner sig delaktig i ett sammanhang och har en meningsfull uppgift. Att fånga upp 

patientens sociala nät och uppmuntra till kontakt med andra människor är en viktig del. 

Närstående är också en stor del av patiens tillfrisknande och återhämtning. Många 

psykiskt sjuka berättar i efterhand att en stor del i att de orkade fortsätta kämpa var att 

det fanns någon i deras närhet som trodde på dem och stöttade dem (Jormfeldt & 

Svedberg, 2006). Patienterna får kämparvilja när de hör att deras närstående saknar 

dem, det motiverar dem att försöka klara av livet på institutionen (Hörberg, Sjögren & 

Dahlberg, 2012). 

 

Att det är positivt att integrera familjen i vården visar sig även i andra studier. Piippo 

och Aaltonen (2004) visar på positiva resultat av att sammanföra vårdare, närstående 

och patienter till samtal och information. Ur ett patientperspektiv upplevdes detta 

positivt då de slapp föra information vidare till sina anhöriga som integrerades i 

omvårdnadsprocessen. Personalen upplevde också detta som positivt då de fick en ökad 

kunskap och förståelse för patienten. Detta bekräftades också av patienterna som kände 

av denna skillnad hos personalen (Piippo & Aaltonen 2004). I Rask och Åberg studie 
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(2002)  framkom det att närståendes kunskap och resurser är ett komplement till den 

rättpsykiatriska vården och det är viktigt att involvera dem i vården eftersom de är dem 

som ofta är den primära kontakten efter sjukhusvistelse. Vänner och olika 

frivilligorganisationer är resurser som kan vara inblandade i slutet och efter 

sjukhusvistelse. 

 

Familjebörda är ett begrepp som används när man beskriver hur familjemedlemmar runt 

en person med psykisk sjukdom påverkas av situationen och då både inom familjen och 

i vardagslivets olika sociala sammanhang (Brunt & Hansson, 2005). 

För att vården ska kunna bedrivas effektivt krävs möjlighet för närstående att delta i 

omvårdnaden av den psykiskt sjuke. Vårdare skall kunna möta närståendes behov samt 

ge stöd i den livssituation som de befinner sig i. Mer kunskap om deras situation och 

upplevelser krävs inom den moderna samhällsbaserade psykiatrin (Östman, 2000). 

 

Familjens betydelse i vårdandet 

En studie utförd av Medin och Alexandersson (2000) visar på ett nära samband mellan 

hälsa och sociala relationer och de menar att ett sätt att främja hälsa kan vara att 

utveckla resurserna i olika sociala nätverk. Gemenskap i sociala nätverk och social 

integration nämns av Brunt och Hansson (2005) som viktiga faktorer för personer med 

psykiska funktionshinder. Hospitaliseringseffekter, så som bristande sociala färdigheter, 

gör att dessa personer har svårt att inleda och bibehålla sociala relationer, vilket leder 

till att det sociala nätverket hos denna grupp är försvagat, försämrat och utarmat.  

 

För att familjen ska kunna vara involverad behövs en familjefokuserad omvårdnad. Den 

delas upp i två inriktningar; den familjerelaterade omvårdnaden med fokus på en eller 

flera individer med familjen som sammanhang, samt den familjecentrerade 

omvårdnaden som har fokus på individen och familjen samtidigt (Wright, Watson & 

Bell, 2002). Modellen för familjefokuserad omvårdnad innebär ett förhållningssätt som 

baseras på ett icke-hierarkiskt möte mellan vårdpersonal och familj, där samtliga 

familjemedlemmars erfarenheter är centrala. Vårdpersonalen har som uppgift att 

underlätta skapandet av ny mening för familjer i en förändrad livssituation (Benzein, 

Hagberg & Saveman,  2012).  

Rask och Levander (2002) beskriver att familjen var bara marginellt representerade och 

inblandade i planeringen av patientens vård. Det beskrivs som en källa till stress bland 
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familjemedlemmar. Studien pekar på att det finns flera skäl till att öka nivån av 

familjens engagemang i rättspsykiatrisk vård.  För att kunna uppnå det är det 

nödvändigt att studera de anhörigas situation och vilken typ av hjälp de vill ha, och att 

utveckla ett program för att involvera anhöriga i vården av sina familjemedlemmar. 

Attityder till samarbete mellan vårdare och familjemedlemmar är lika viktig för båda 

parter, eftersom det är samarbetet som påverkar hur familjemedlemmarna upplever 

vårdares insatser. Attityder kan påverka personalens moral, produktivitet och vård 

(Baguley, et al. 2000; Smith & Velleman, 2002; Fadden, 2006; Stanbridge & Burbach, 

2007).  

 

Absalom-Hornby, Gooding och Tarrier (2011) har precis som Rask och Hallberg (2000) 

identifierat svårigheter som kan förekomma i vårdandet. Vårdare upplevde att de inte 

hade tillräckligt med tid att arbeta med familjen som de skulle önska. Det beskrevs 

också att flera patienter hade sin familj geografiskt långt bort och det då blev svårt att få 

till besök. De upplevde också att de inte fanns något stöd från ledningen och att det 

saknades en struktur för familjearbete, dvs. att integrera eller involvera patientens 

familjemedlemmar i den rättspsykiatriska vården. Det nämndes också brist på 

utbildning och kunskap beträffande att förhålla sig till familjer istället för enskilda 

patienter. 

 

En studie av Benzein, Johansson, Franzén - Årestedt och Saveman (2008) visar att 

svenska sjuksköterskor överlag har en positiv attityd till familjens delaktighet vid vård – 

de äldre sjuksköterskorna är mer positiva än de yngre. Sjuksköterskor med nära anhörig 

drabbad av sjukdom är mer positiva till de närståendes delaktighet i vården jämfört med 

sjuksköterskor som inte har den erfarenheten. Orsaker till sjuksköterskors val att inte 

involvera familjen kan exempelvis vara tidsbrist, osäkerhet och önskemål om att inte 

göra familjen delaktig. Sjuksköterskan kan se familjen som en börda såsom distanserad 

och svårnådd, men även som en informationsresurs. 

 

Tidigare forskning har visat att samarbetet mellan vårdare, patient och 

familjemedlemmar är av betydelse för alla parter. Inom rättspsykiatrisk vård har jag 

funnit få studier som belyser hur vårdare arbetar med familjer.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
Familjearbete inom rättspsykiatrisk vård kan baseras på teori för familjefokuserad 

omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad är när hälso- och sjukvården lägger fokus vid 

familjens betydelse för hur den sjuke upplever hälsa och sjukdom (Benzein et al., 2012). 

Den har sin grund i ett systemiskt perspektiv som handlar om hur vi ser på verkligheten. 

Enligt detta perspektiv skapas verkligheten i mötet med andra människor och de 

relationer som uppstår dem emellan. Det systemiska perspektivet har sin grund i 

mångfald gällande olika uppfattningar och föreställningar. Fokus inom ett systemiskt 

förhållningssätt ligger på hur vi interagerar med andra och de relationer vi bygger. 

Utmaningen för vårdare är att förstå att patienten ingår i flera system utanför 

vårdsystemet, att patienten ingår i en familj som påverkar hur denne upplever hälsa och 

sjukdom samt att sedan göra familjen till en del av vårdsystemet (Benzein et al., 2012). 

Det handlar om att inrikta vården på den betydelse familjen har för patientens 

upplevelse av ohälsa och sjukdom och hur detta sedan påverkar hela familjen. Ett sätt 

att hantera situationen tillsammans med familjen är att vårdare bjuder in till möten och 

dialog. På så vis kan de samarbeta och lösa problem eftersom varje individ ser världen 

på sitt sätt.  

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Få studier med fokus på familj är genomförda inom den rättspsykiatriska kontexten. 

Studierna pekar mot att ett familjeperspektiv i den rättspsykiatriska vården kan gynna 

patienternas hälsoprocess. Patienter i rättspsykiatrisk vård behöver sina 

familjemedlemmar både under och efter vårdtiden. Familjen är också en väsentlig länk i 

vårdpersonalens förståelse av patienters situation. Det framgår dock att geografiska och 

säkerhetsmässiga aspekter kan utgöra hinder för att patienters familjemedlemmar ska 

integreras i den rättspsykiatriska vården. Dessutom eftersöker vårdpersonal inom 

rättspsykiatrin kunskap om hur de ska kunna förhålla sig till och integrera familjer i 

vården. 

 

Mot ovanstående bakgrund förefaller det angeläget att studera vårdpersonals kontakt 

med familjer inom rättspsykiatrisk vård. Vilken inställning till och erfarenhet av 

familjearbete har de? Vilka möjligheter och svårigheter framkommer i vården av 
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patienter i relation till familjemedlemmar? Vilken betydelse har patientens 

familjemedlemmar för vårdarbetet?  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vårdares erfarenhet av familjearbete i rättspsykiatrisk 

vård. 

 

METOD 

För att kunna uppnå syftet med studien har en livsvärldsansats (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008) valts grundad i fenomenologin. Det fenomenologiska 

livsvärldperspektivet betonar att vara öppen och följsam inför det fenomen som 

studeras. I en beskrivande livsvärldsansats är avsikten att beskriva fenomenet såsom den 

erfars av människor. Livsvärlden tar sin utgångspunkt i den värld som människor 

dagligen lever i, allt det som upplevs och erfars i vardagen. Det kan gälla allt från 

vanliga företeelser och fenomen som uppträder varje dag till djupa existentiella 

upplevelser (Bengtsson, 2005; Dahlberg et al., 2008). Ett vetenskapligt förhållningssätt 

kräver dock att den naturliga hållningen lämnas till förmån för en reflekterande 

hållning. Genom en reflekterad hållning skapas en distans till det förgivettagna, i vilket 

fenomenets innebörder och dess inte direkt givna innebörder kan medvetandegöras och 

undersökas (Dahlberg, et al., 2008). 

 
Kontext och urval 

Studien genomfördes på fyra olika rättspsykiatriska kliniker i Sverige. Intervjuerna 

genomfördes på två större kliniker med 110 och 87 vårdplatser och på två mindre 

kliniker med 10 och 14 vårdplatser. På en av de större klinikerna genomfördes en 

pilotintervju samt två intervjuer. På de tre andra klinikerna genom fördes en intervju på 

vardera kliniken. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer.  

 

Ett strategiskt urval gjordes av informanter till gruppintervjuerna med syfte att uppnå en 

så stor variation av erfarenheter som möjligt av det aktuella fenomenet. 

Inklusionskriterierna var att vårdare hade minst 3 månaders erfarenhet av att arbeta på 

enheten och erfarenhet av att arbeta med familjer. Det strävades även efter att få en 

spridning i ålder, kön och yrkeserfarenhet. Gruppintervjuerna genomfördes med 6 
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grupper av personal med 2-7 personer i varje grupp. Rekrytering till gruppintervjuerna 

skedde via kontaktpersoner på respektive klinik. 

 

Deltagare i studien var nio män och femton kvinnor mellan 25-65 år, med en medelålder 

på 46 år. Deras erfarenhet av att arbeta inom rättspsykiatrin var mellan 1 ½ och 38 år, 

med ett genomsnitt på 18,5 års erfarenhet. De olika yrkeskategorier som deltog i studien 

var elva skötare, sex behandlingspedagoger, fem sjuksköterskor, en arbetsterapeut och 

en socionom.  

 

Datainsamling 

Data har samlats in genom kvalitativa gruppintervjuer (Dahlberg et al. 2008; Kvale, 

2009). Den kvalitativa gruppintervjun sker med öppna tematiserande frågor med 

fördjupande följdfrågor, vilket anses relevant eftersom den vänder sig till vårdares 

upplevelser och är även relevant i förhållande till fenomenologiska studier. Den 

kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som en möjlighet att förstå världen och det 

sammanhang de intervjuade personerna befinner sig i. Det ger också en möjlighet att 

utveckla en mening och se ett mönster utifrån de intervjuades erfarenhet. Intervjun 

beskrivs här som en reflekterande dialog där syftet är att intervjupersonerna tar sin 

utgångspunkt i den oreflekterade och naturliga hållningen, och därifrån börjar reflektera 

(Dahlberg et al., 2008).  

 

Vid samtliga intervjutillfällen var det två intervjuare. En av projektets forskare deltog 

vid samtliga intervjuer. Den andra intervjupersonen varierade. Vid intervjuerna 

ansvarade den ena för intervjuns genomförande och den andra var behjälplig i att se till 

att t ex alla kom till tals och att ramarna för intervjun hölls, en intervjuguide användes 

(bilaga 1).  Intervjuerna ljud inspelades och varade ca 1,5 timme. Varje intervju 

inleddes med en presentation av studiens syfte och genomförande. Därefter bjöds 

deltagarna in att med grund i sina erfarenheter som vårdare, delge sina upplevelser och 

erfarenheter av familjearbete i rättspsykiatrisk vård.  

 

Analys 

Analysen har genomförts med en innebördsanalys (Dahlberg, et al., 2008) genom att 

söka efter innebörder av fenomenet ”att arbeta med familjer inom rättspsykiatrisk vård”.  

Dahlberg et al. (2008) beskriver principerna för en fenomenologisk innebördsanalys.  
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Analysarbetet innebär en process och en rörelse där forskaren pendlar mellan helhet - 

delar- helhet i datamaterialet. Den första helheten handlar om att få en inledande 

förståelse för datamaterialet som helhet. Därefter analyseras informanternas berättelser 

och innebörderna som framträder organiseras efter dess variationer och mönster. 

Slutligen i analysarbetet beskrivs fenomenets essens och meningsstruktur, dvs. det som 

inte variera i fenomenet. I den fenomenologiska innebördsanalysen söks mönster av 

innebörder i datamaterialet för att nå fenomenets essens, vilket är den nya helheten. För 

att nå essensen i analysen krävs att datamaterialet är rikt på innebörder. Vid 

gruppintervjuer kan det vara svårt att få rika beskrivningar och svårt att få fördjupande 

beskrivningar av fenomenet (Dahlberg, et al., 2008). Eftersom data i gruppintervjuerna i 

denna studie inte bedömdes tillräckligt innebördsrika för att nå essentiell nivå, 

genomfördes, i enlighet med Dahlberg (2014), istället en analys som utmynnade i ett 

antal innebördsteman. 

 

Analysprocessen startade med att transkriberade texter lästes igenom ett flertal gånger 

till dess att innehållet var så bekant att det var möjligt att på ett övergripande sätt återge 

dess innehåll. Under denna fas av analysen intogs en fenomenologisk hållning, att vänta 

aktivt på att fenomenet och dess innebörder ska visa sig på det sätt som det vill visa sig. 

Med denna helhet som bakgrund övergick analysen till nästa fas. Den handlade om att 

söka efter innebörder i texten genom att markera meningsbärande enheter dvs. text som 

bär på mening av fenomenet. De olika meningsbärande delarna av texten som ansågs 

relevanta till fenomenet markerades. Därefter grupperades innebörder i innebördskluster 

utefter likheter och skillnader, först varje intervju för sig och därefter gemensamt. 

Utifrån klustren, dess mönster av likheter och skillnader växte sedan olika teman fram. 

Till slut framträdde en djupare förståelse och en ny helhet, ett mönster av innebörder i 

fem olika teman som beskrev fenomenet. 

 

Förförståelse 

Trovärdigheten i en studie kan hotas av författarens förförståelse, den egna 

förförståelsen måste sättas åt sidan och tyglas.  Författaren bör därför använda sig av ett 

kritiskt reflekterande, samt uppmärksamma personliga värderingar som skulle kunna 

påverka datainsamlingen och tygla förförståelsen, för att inte ”bestämma det obestämda 

för fort” (Dahlberg et al. 2008).  
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Jag är psykiatrisjuksköterska och har arbetat inom rättspsykiatrin i sex år. Har kunskap 

och erfarenhet av patientarbete från tre olika avdelningar som sjuksköterska, vilket kan 

ha påverkat resultatet. Jag var medveten om min förförståelse och strävade efter ha ett 

så öppet förhållningssätt som möjligt och lägga personliga uppfattningar åt sidan genom 

hela studien. Detta genom att inta en kritisk och problematiserande hållning till min 

egen förförståelse av familjearbete inom rättspsykiatrisk vård. Handledningstillfällena 

har dessutom varit ett sätt att tygla min förförståelse, där den både problematiserats och 

”spelats ut”. 

 

Etiska övervägande 

Inför studien följdes Helsingforsdeklarationen (2008) för att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna om forskning som omfattar människor, för att visa respekt och skydda 

deltagarens integritet. Enligt de grundläggande etiska principerna skall man ha respekt 

för personer där autonomprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen gör sig gällande (Medicinska forskningsrådet, 2000). 

 

Innan studiens påbörjades informerades intervjupersoner muntligt och skriftligt. I 

samband med aktuellt intervjutillfälle i gruppintervjuerna inhämtades skriftligt 

informerat samtycke från vårdpersonalen och även muntligt där vi försäkrades oss att 

deltagarna hade förstått vad det innebar att delta i studien. Den deltagande fick 

information angående frivilligheten, samt rätten att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i studien enligt autonomiprincipen. De fick också information om att allt 

som sägs behandlas konfidentiellt och att citat eventuellt presenteras i materialet. 

Resultatet redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda personers svar kan utläsas, i 

enlighet med Kvale (2009).  

 

Som forskare reflekterades över de etiska principerna om fördelaktighet, vilket innebär 

att risken för skada ska vara så liten som möjligt. Nyttan med undersökningen ska 

uppväga skaderisken och därmed rättfärdiga genomförandet. Det är forskarens ansvar 

att uppmärksamma eventuella konsekvenser en intervjuundersökning kan medföra, både 

fördelaktiga och skadliga (Kvale, 2009). Studien är godkänd av etiska kommittén i 

Linköping (Dnr: 2011/228-21). 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras genom följande teman; Att vårdas mot bakgrund av lagar och 

fördomar, Att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet, Att känna sig osäker och 

otillräcklig, Att se familjen som både tillgång och hinder och Att både ha möjligheter 

och begränsningar. 

 
Att vårda mot bakgrund av lagar och fördomar 

Den rättspsykiatriska lagstiftningen samt rädslor och fördomar i samhället beskrivs av 

vårdare som försvårande faktorer i det rättspsykiatriska vårdandet och i mötet med 

patienters familjemedlemmar.   

 

Vårdares relationsarbete till både patienten och dennes familjemedlemmar påverkas av 

vårdformens komplexitet. De olika lagrummen som finns inom samhällelig och 

psykiatrisk lagstiftning försvårar både vad det gäller besök av familj och även 

möjligheten att åka på behandlingsresor till familjen. Vårdare upplever att det kan vara 

svårt att tillgodose familjens behov.  

 

Resultatet visar att det även kan uppstå konflikter mellan familjemedlemmar, patient 

och vårdare. Kraven på sekretess bidrar till att vårdarna behöver ha ett samförstånd med 

patienten för att få prata om patienten med dennes familjemedlemmar t.ex. förklara om 

patientens sjukdom. Det upplevs inte alltid enkelt att kunna ge nödvändig information 

till familjen pga. svårigheter att få patientens godkännande. Vårdare beskriver hur de 

möter familjens frustration över att de inte får information om vad som händer, hur 

framtiden ser ut och vilken behandling som ges till patienten.  

 

Det är ju ändå så att när deras barn blir över 18 år så har de ingen 

tillgång till information på grund av sekretess men att man ändå kan möta 

dem i deras känslor… 

 

Vårdarna menar att den rättspsykiatriska vården brottas med andras rädslor och 

fördomar som försvårar arbetet med familjemedlemmar ” man behöver inte gå så långt 

för att hitta fördomarna… pratar man med sin granne så hör man rädsla”. 

Rättspsykiatrin beskrivs som en sluten värld där allmänheten inte har någon insyn om 

hur vård och behandling bedrivs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



  
 

14 

Eftersom det är en sluten värld så menar vårdarna att det florerar flera olika 

föreställningar om vården på en rättspsykiatrisk avdelning. 

 

För många anhöriga tror jag det är förenat med jättestora frågetecken om 

livet inom en rättspsykiatrisk avdelning, hur det ser ut, det finns väldigt 

mycket fantasier kring och negativa bilder… 

 

Att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet 

Vårdarna beskriver miljön och säkerheten olika på de rättspsykiatriska klinikerna. 

Vårdare på kliniker med höga säkerhetskrav upplever att besöksrummen inte är en 

optimal miljö ur trivselsynpunkt, och den säkerhetsprocess som genomgås för att 

familjemedlemmar ska få komma in på den rättspsykiatriska kliniken beskrivs av 

vårdarna som påfrestande för familjemedlemmar. 

 

Jag har jättesvårt att i vissa fall bjuda hit anhöriga för jag vet vilken 

otroligt svår process det är för dem att komma in och sen när dom väl 

kommer in så kanske vi har nåt halvsjabbigt besöksrum som dom kan sitta 

i med kanske nån som bara sitter och tittar på dom, som egentligen inte 

fyller någon funktion i själva arbetet utan just för att dom måste ha med 

sig en personal som vakar över detta, så det blir en otroligt konstlad 

miljö… 

 

Det framkommer att vårdare försöker ombesörja så att familjer kan träffas på mera 

trivsamma platser än besöksrummen och i hemmet om det är möjligt. Att ge god 

information till familjemedlemmar, framförallt inför ett första besök inom 

rättspsykiatrin, framstår som viktigt för vårdarna. Att vara med vid besök för att 

övervaka vad som sker i familjen upplevs obekvämt, situationen känns konstlad och 

man vill helst inte ”synas”. I situationer då det är barn med på besöken väcker det 

mycket obehagskänslor över att barnen ska behöva vistas i denna fysiskt så avgränsade 

och ”kalla” vårdmiljö. Vårdare gör försök att kompensera denna miljö genom att t.ex. 

bjuda på fika till patient och familjemedlemmar. 

 

Vårdarna menar att familjemedlemmar kan vara oroliga över hur det ser ut inne på 

avdelningen och över vad som händer innanför avdelningens väggar. 
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Dom är ju jätte osäkra när dom kommer, vad handlar det här om, allting 

är låst och det är ju inte speciellt trevligt, hur är dom som jobbar här, vad 

utsätts mitt barn för. 

 

För att lugna familjemedlemmar och ge dem inblick i vårdmiljön har vårdare på en av 

klinikerna tagit bilder inifrån avdelningen som finns i besöksrummet, som patient och 

familjemedlemmar kan titta på tillsammans. 

 

Någon fantasifull medarbetare har kommit fram till att det är jättebra att 

ha bilder av avdelningen, som man kan visa eftersom man inte kan gå in 

och se själv, så kan man se, avdramatisera allting och se att detta är ju 

inte farligt, det ser ju rätt trivsamt ut faktiskt inne på avdelningen… 

 

Det framkommer även exempel på informationsbroschyrer om rättspsykiatrisk vård som 

riktar sig till både barn och vuxna. 

 

Vårdare beskriver också de svårigheter det innebär vid behandlingsresor hem till 

familjen. Vårdarna vistas då tillsammans med patienten och dennes familj i en för dem 

okänd miljö med en rådande osäkerhet om hur patienten kommer att reagera i 

hemmiljön. Vårdarna har ofta rollen att samtidigt bevaka patienten pga. 

säkerhetsaspekter. 

 

Det är detta att man sitter i någon annans hem och egentligen så att 

patienten kanske inte är i behov av att vi sitter där två personal också, 

men det är ju alltid en bedömning man gör tillsammans med läkare. 

 

Att känna sig osäker och otillräcklig 

Ett vilset ”famlande” i relation till hur det är möjligt att arbeta med familjer 

framkommer. Det saknas generella rutiner, riktlinjer, resurser och kunskaper om hur 

familjearbetet ska genomföras, vilket gör att vårdarna får prova sig fram. Avsaknaden 

av riktlinjer och resurser bidrar till osäkerhet och känslor av otillräcklighet väcks i 

arbetet. Vårdarna önskar och uttrycker behov av ett tydligt stöd i organisationen om hur 

de ska genomföra familjearbetet. Trots osäkerhet och otillräcklighet beträffande 
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familjearbetet visar sig en vilja hos vårdare i att med stöd från verksamheten, förändra 

sitt arbete för att i större utsträckning arbeta utifrån ett familjeperspektiv.  

 

Jag tänker att dels så måste arbetsplatsen ge mandat för att sådant här är 

viktigt att det här jobbet är oerhört viktigt du måste få lite verktyg att 

snirkla dig i den här världen, som ser helt olika ut i varje familjesituation 

och det handlar om samtalsmetodik… 

 

Vårdarna beskriver att det finns en hierarki i organisation som bidrar till att deras 

kompetens och kunskap inte släpps fram. Detta bidrar i sin tur till att vårdarna känner 

sig osäkra och att de inte har förtroende att genomföra familjearbete, då det är andra 

yrkeskategorier som har företräde. 

 

Att man inte har självförtroende att göra jobbet som man egentligen, och 

man tillåts inte att göra det heller till vissa delar, det är en hierarki i det 

här som inte släpper fram den kunskap som finns riktigt. 

 

Vårdarna beskriver att de behöver stöd i sitt arbete med familjemedlemmar av såväl 

övriga yrkeskategorier som sjukhusledning. Vissa vårdare beskriver möjligheten till 

kollegialt stöd och handledning, medan andra vårdare beskriver avsaknad av detta stöd. 

I de situationer då arbetsgruppen är oenig om hur familjearbetet ska genomföras skapar 

förvirring hos både vårdare och patient. 

 

Att se familjen som både tillgång och hinder 

Hur vårdare upplever kontakten med och inom familjen visar sig vara av stor betydelse 

för deras vilja att arbeta familjeinriktat. När relationen mellan patient och 

familjemedlemmar eller relationen mellan familjemedlemmar och vårdare inte upplevs 

som god uppfattas ett familjeinriktat arbete vara hindrande för patientens hälsoprocess. 

Familjen kan å ena sidan ses som en tillgång och å andra sidan som ett hinder. 

 

Resultatet visar dock att familjemedlemmar har betydelse för vårdarnas arbete med 

patienter inom rättspsykiatrin. Vårdarna beskriver hur de upplever att det är angeläget 

att i ett tidigt skede göra en kartläggning över vilka personer som finns i patientens 

närhet och vilken relation och betydelse de har för patienten. Vårdarna beskriver också 
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vikten av att i ett tidigt skede ta en kontakt med familjemedlemmar för att inleda en 

kontakt och för att få klarhet i hur patient och familj önskar att hålla kontakten. För att 

en bra familjekontakt ska bli möjlig krävs en tillitsfull relation med patienten. 

 

… att jobba med nätverk det handlar ju om att vara tillsammans med 

patienten alltså det är ett integrerat jobb hela tiden, för att patienten ska 

våga prata och våga släppa in oss i deras nätverk så måste vi ha en 

relation till patienten… 

 

Patienten behöver ge sitt godkännande för att familjemedlemmar ska kunna bjudas in 

till vårdplaneringsmöte, där vårdare, patient och familj i optimala situationer planerar 

för patientens vård tillsammans. När vårdarna har möjlighet att ta del av familjens 

kunskap och erfarenhet om patienten anses det vara en hjälp i patientens vårdprocess. 

 

Mycket värdefullt när det finns någon att vända sig till och veta mer om 

patienten och också bygga någonting efter vården för att… ensamheten är 

ju en jättestor fara för våra patienter när de kommer ut. 

 

Vårdarna beskriver hur familjen kan ha en positiv betydelse för patienten i dennes 

vårdprocess. Familjen kan utgöra ett stöd och är ofta en viktig del i patienternas vård 

både under och efter slutenvård. Patienternas vårdprocess gynnas när ett tillitsfullt 

samarbete med familj kommer till stånd och när gemensamma mål finns. Patienter som 

har en engagerad och stödjande familj upplevs ha bättre förutsättningar att klara av 

vårdens innehåll som t.ex. permissioner. Ett bra samarbete med familjen skapar 

förutsättningar för familjen att bli insatta i patientens psykiatriska problem och behov. 

 
… anhöriga som är med och som vill och som kan hjälpa till eller sådär så 

har man ju en helt annan förutsättning från början bara gentemot 

förvaltningsrätten att vi kan när patienten är stabil och mår bra så kan 

man börja med frigång och permission. 

 

Vårdarna beskriver hur familjemedlemmar kan vara en resurs speciellt då de har 

information, kunskap och erfarenhet att delge om patienten ”dom har ju varit med och 

har hela historien när det gäller uppväxtbiten…”. Denna information kan vara av 
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betydelse för vårdarna för att ge patienten den vård som behövs. Familjen beskrivs 

också som värdefulla i rehabiliteringen och utvecklingen hos patienten t.ex. genom att 

patienten åker på behandlingsresor och riktade permissioner till familjen. I 

utslussningsfasen upplevs familjen ofta som en resurs. 

 

Och där liksom finns det någon anhörig som är villig att hjälpa till så är 

det ju alla har sagt det är till jättestor hjälp för oss också… för att det ger 

en tryggare övergång till vardagen och till livet utanför vården … 

 

Det framkom att familjen är av stor betydelse för patienter med utländsk bakgrund då 

vårdarna ofta har svårt att tillgodose dessa patienters behov, ofta pga. språksvårigheter.  

 

Han har sin familj i X-land så när han fick telefonkontakt med sin bror så 

förändrades det ju väldigt mycket, det gjorde det verkligen på honom och 

på oss i vårt vårdarbete. Han fick prata på sitt eget språk, han kunde inte 

språket när han kom hit, han fick prata sitt eget språk och han kan ringa 

till dom varje dag och prata… 

 

Även kulturkrockar och svårigheter i att förmedla hur det svenska samhället är 

uppbyggt, och hur lagar och vård fungerar kan vara problematiskt. 

 

Likväl som familjemedlemmar beskrivs som en tillgång, beskrivs de även som ett 

hinder i vårdarbetet. Familjemedlemmar som påverkar patientens planerade vård 

negativt och som inte följer vårdens riktlinjer blir ett bekymmer för vårdarna. Vårdarna 

beskriver hur det t.ex. kan bidra till att patienten misstror vårdarna och därav inte vill 

medverka till den vård och behandling som erbjuds, vilket hos vårdarna skapar 

frustration och känslor av att motarbetas. Men det beskrivs även situationer då negativa 

familjemedlemmar kan vara en resurs på långsikt.  

 

Så det behöver inte alltid vara en nackdel heller att dem inte är med på 

banan, för det är då vi upptäcker dem, det är då vi ser nätverket… 

 

Vårdarna beskriver att det finns många familjemedlemmar som har egna problem och 

att det i dessa situationer kan vara svårt att bygga upp ett samarbete kring patienten. 
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En avsaknad av kontakt mellan patienten och dennes familj kan enligt vårdarna bero på 

att patientens brott har begåtts mot familjen som således kan vara brottsoffer. Vårdarna 

uppfattar det som att familjen kan vara rädda för patienten, likväl som de kan känna 

skuld och skam, och tar på sig ansvaret för att deras son eller dotter blivit sjuk och utfört 

brott. Vårdarna upplever svårigheter i situationer då familjemedlemmar inte vågar säga 

nej till patienten, vilket kan bidra till att vårdarna undviker att träffa familjen ihop med 

patienten.  

… det verkar som familjen hamnar i en… vad kan man säga… dom blev 

styrda av dom här patienterna… så att dom agerar enligt deras 

önskemål… så att hela familjen blir på nått sätt, ja dom spelar med hela 

familjen och då blir det ju jätte knepigt för oss, för dom blir de det sätt 

som de kanske levt i alla år… 

 

Vårdarna beskriver även patienter som inte vill ha någon som helst kontakt med sin 

familj eller tidigare vänner, i vissa fall beskrivs den brutna kontakten vara ömsesidig. 

Vårdarna upplever att det ibland är omöjligt att komma tillrätta med problemet och 

hjälpa patient och familjemedlemmar att återuppta kontakten. 

 

… Alltså de kanske inte har träffats på flera månader och det kan ju vara 

en hel del konflikter som ligger i bakgrunden också…  

 

Vårdarna beskriver även hur familjemedlemmar kan ha en negativ inverkan på patienter 

i synnerhet när det gäller målet att de ska kunna leva ett eget liv, och speciellt svårt 

upplevs det när äldre patienter fortfarande bor hemma hos sin familj. I sådana 

situationer försöker vårdarna bearbeta både patienten och dennes familj genom att 

påpeka vikten av ett eget liv som även kan inbegripa en god kontakt med sin familj. Det 

kan även vara så att familjemedlemmar tar på sig rollen som ”vårdare” och ser en 

lösning på problemen genom att ta hand om patienten.  

 

Mamman säger ”han ska flytta hem till mig så jag ska se om han” och 

sådär och det liksom har han med sig samtidigt som vi liksom pushar på 

att ”du ska ha en egen lägenhet och klarar ett eget liv” och då hamnar de 

lite i konflikter med vad vi tycker och vad de har med sig… 
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I vårdares beskrivningar framkommer att det kan vara så att familjeresurser saknas helt. 

… man har kanske inga anhöriga man har kanske ingen bostad då har ju 

inte patienten ens något att rikta sina permissioner till och det är ju en 

jättestor skillnad. 

 

Att både ha möjligheter och begränsningar  

En positiv inställning och en förståelse och acceptans för familjer oavsett hur de 

fungerar framstår som grundläggande för att vårdarna ska kunna och vilja arbeta 

familjeinriktat. En vårdare uttryckte att ”man får ta den familj man får”. Vilket innebär 

att vårdarna måste möta familjen oavsett hur familjen fungerar. Om vårdarna lyckas 

samarbeta och möta familjemedlemmar eller inte beror även på den relation som 

patienten har med sin familj, samtidigt beror det på vårdarnas inställning. Att kunna 

lyssna och ha ett bra bemötande och förhållningssätt beskrivs som betydelsefullt när 

vårdare möter familjen. En vårdare beskriver en situation där personalen arbetar med att 

bryta en tidigare negativ inställning till en familj. 

 

Föräldrar i detta fall de har stångat sig blodiga i flera år innan har de ju 

alltid blivit bemötta med att de är jobbiga anhöriga och när vi försöker… 

”det är ju bra”… vi försöker på olika sätt jobba så att de är med och att vi 

uppskattar dem och att patienten uppskattar dem 

 

Resultatet visar att det finns en vilja hos vårdarna att arbeta med familjen men att det 

inte är problemfritt. Det finns en syn på familjen som delvis lever kvar, där familjen mer 

setts som ett problem än som en resurs, vilket det på många håll arbetas aktivt med för 

att förändra. Vårdarna uttrycker att det krävs ett förändrat synsätt hos alla vårdarna, men 

att det samtidigt krävs resurser för att förnya och förändra arbetet med familjen i 

praktiken.  

 

En god kontakt med familjemedlemmar är nödvändigt, men fungerar inte alltid.  En 

vårdare beskriver att han har god kontakt med två patienters familjer ”Där har jag en 

god kontakt och där kan de anhöriga få ventilera och vi kan diskutera och jag får också 

information som är viktig för vården”, samtidigt som en god kontakt med 

familjemedlemmar saknas i flera fall. 
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Sen andra patienter som vi har på avdelningen, jag har aldrig träffat dom 

anhöriga så att det är en viss distans där, tyvärr, det är ett minus för 

patienterna. En del har anhöriga men dom syns aldrig till, hör aldrig av 

sig och finns liksom inte, det är rätt märkligt faktiskt. 

 

Familjemedlemmar som är delaktiga och engagerade beskrivs som betydelsefulla för 

patienten. Även att familjen ställer krav på vården ses oftast som något positivt, det kan 

leda till att även patienten blir mer delaktig i sin vård. Vårdare kan både behöva arbeta 

med familjemedlemmars och med patientens motivation. I situationer då vårdarna 

lyckas få med familjen i den planerade vårdplanen för patienten har vårdarna lättare att 

nå patienten.  

 

… rätt tydligt att dom patienter som har en bra kontakt med de anhöriga 

blir det också lättare att blanda in i den, alltså att acceptera, att ta emot 

behandling som vi ändå tror på, eller få med patienten på det… 

 

Försök att bygga upp nya nätverk för patienter har gjorts men det framkommer 

svårigheter i att skapa nya kontakter som inte funnits tidigare. Därav försöker vårdarna 

så långt det är möjligt jobba med befintliga kontakter även om familjemedlemmar 

agerar på ett för vårdarna ogynnsamt sätt.  

 

… alltså man får ju någonstans förutsätta att föräldrar de gör alltid det 

bästa de kan i varje situation, även om det ibland kan se väldigt konstigt 

ut…  

 

Även om kärnfamiljen är grunden i vårdarnas sätt att se på familj framkommer ett 

behov av att vara öppna för att se olikheter i nätverk. Det kan t.o.m. vara så att vårdarna 

är de personer som står för patientens nätverk. 

 

Vårdpersonal ser främst till patientens behov av vård med konsekvensen att 

familjearbetet kommer i skymundan. Samtidigt visar resultatet ett behov av att 

familjeperspektivet kommer in i ett tidigt skede i vårdprocessen och en förståelse för 

patientens behov finns. 
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Vårdarna beskriver hur problem kan uppstå i kontakten mellan vården och 

familjemedlemmar, om det saknas struktur för hur de ska bemötas. En vårdare beskriver 

ett exempel där familjemedlemmar får prata med olika personer vid varje kontakt och 

efterlyser en modell med tydlig och kontinuerlig kontakt med de anhöriga.  

 

… bygga upp en relation till anhöriga så de vågar ringa, så att de vågar 

prata med oss, så att det inte blir skrämmande gentemot rättpsykiatrin… 

 

Strukturerade sätt att möta familjemedlemmar på beskrivs av vissa vårdare och ex på 

familjeträffar ges där familjer till flera patienter bjuds in samtidigt till ett 

informationstillfälle. Vårdarna upplever att träffarna har varit uppskattade av 

familjemedlemmar med möjligheter att träffa andra familjer i liknande situation. Ett 

annat exempel är att familjemedlemmar bjuds in till utbildning med föreläsningar och 

diskussionen om t.ex. mediciner. Dock beskriver vårdarna att det varit svårt att 

upprätthålla utbildningsinsatserna, samtidigt som vårdarna ser att träffarna har haft stor 

betydelse för familjerna.  

 

Ja informationen, initiativet tror jag faktiskt att vi liksom… bjöd in dem 

och de satt här och fick lite information men framförallt att vi såg dem, att 

vi bekräftade dem, att vi talade om att vi uppskattar att ni kommer… ja så 

var det…  

 

Resultatet visar att oavsett hur träffarna med familjemedlemmar ser ut är de av vikt både 

för vårdares vårdande och för patientens vårdprocess. Det är viktigt att familjen görs 

delaktig och ges hopp, där vårdarnas uppgift är att förklara vårdens upplägg och 

vårdprocessens gång. Från vårdares sida krävs engagemang, lyhördhet och målfokuserat 

arbete. Vårdarna behöver även uppmuntra patienten att hålla kontakt med sin familj. 

Även om vårdarna beskriver familjearbetet som viktigt, beskrivs det också som svårt att 

få till stånd och att det saknas struktur för hur familjearbetet ska genomföras. 

Geografiskt avstånd mellan patienten och familjen och ekonomiska begränsningar hos 

familjen kan försvåra möjligheter till familjearbete. Vid sådana situationer beskriver 

vårdarna möjlighet att genomföra behandlingsresor hem till patientens familj. 



  
 

23 

 vi har ju rätt mycket anhöriga som har svårt av olika anledningar, både 

av ekonomiska orsaker och andra orsaker att ta sig hit och då är det 

viktigt att vi inte väntar in utan att vi kommer iväg. 

 

Vårdarna beskriver hur de efter möte med familjen försöker fånga upp patientens 

upplevelse av mötet, både vad som känts bra och mindre bra. 

 

… även om patienten inte visar att han eller hon är upprörd, men pratar 

lite om det, hur det kändes och hur var det att träffa mamma och pappa… 

 

Däremot när det gäller att fånga upp familjemedlemmars känslor efter en träff beskriver 

vårdarna brister. Det är sällan som vårdarna som deltagit i mötet följer familjen ut från 

kliniken, då de oftast fokuserar på patientens behov efter mötet. Dock beskriver 

vårdarna att det finns ett behov av att möta familjemedlemmarna efter ett möte och inte 

bara lämna dem med eventuella frågor. De saknar dock struktur och rutiner för detta. 

 

Resultatet visar att det ibland finns spänningar mellan olika yrkesgrupper, olika syn kan 

drabba både patienter och familjer. Det visar på att olika yrkesgrupper behöver 

samarbeta i familjearbetet för att kunna få tillstånd ett gemensamt mål och för att 

tillgodose familjens behov. 

 

… vi hade ett möte (med anhöriga) då var en av kuratorerna med och vi hade så olika 

bild av dessa anhöriga, så det var väldigt bra att vi var med, för hon upplevde dom 

väldigt negativa och väldigt, dom vill inte ha med honom (patienten) att göra, och jag 

upplevde dom frustrerade och irriterade på oss för att dom inte visste och för att dom 

inte va informerade. 

 

En vilja att arbeta familjeinriktat visar sig inte vara tillräckligt. Vårdarna eftersöker 

modeller och strategier för att kunna genomföra familjearbete på bästa sätt. 

 

DISKUSSION 
Föreliggande studie har en livsvärldsansats med syfte att belysa vårdarnas erfarenhet av 

familjearbete i en rättspsykiatrisk vård. En familj utgörs av en självdefinierad grupp och 

familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg fokuserar på 
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familjens betydelse för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Analysen ledde 

fram till ett resultat som presenterats i fem teman; Att vårda med bakgrund av lagar och 

fördomar, att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet, att känna sig osäker och 

otillräcklig, att se familjen som både tillgång och hinder, att både ha möjligheter och 

begränsningar. Resultatet i studien visar på att familjearbete har en stor betydelse för 

både vårdare, patienten och dennes familjemedlemmar. För vårdare är god relation till 

patienten och dennes familj av största vikt för att skapa en helhetssyn i vårdprocessen. I 

resultatet framkom hinder t.ex. i relation till lagrum, säkerhet, att familjen geografiskt 

långt bort, vårdare upplevde att dessa hinder kunde försvåra kontakten med familjen. 

Vårdare beskrev att det behövdes mer tid, kompetensutveckling och stöd från ledning 

för att kunna få till bra kontakt med familjemedlemmar. 

 

Resultatdiskussion 

 

Att vårda mot bakgrund av lagar och fördomar 

Enligt vårdare i föreliggande studie framkom det att lagstiftning, rädslor och fördomar i 

samhället är försvårande faktorer inom rättspsykiatrin. Det försvårade vårdares 

relationsarbete både till patient och till dennes familjemedlemmar. Hörberg, Sjögren 

och Dahlberg (2012) menar att vårdare har en mångfacetterad uppgift där de ska ta 

hänsyn till säkerhet, rättsliga aspekter och att patienten lider av en allvarlig psykisk 

störning. Detta kan vara en förklaring till att vårdarna upplevde svårigheter i att skapa 

relationer till och arbeta med familjen. 

 

Resultatet visar att de olika lagrummen kunde försvåra för familjen både när det gäller 

att besöka patienten och även göra behandlingsresor till familjen, pga. att det blev svårt 

att tillgodose familjens behov. Enligt Östman (2000) behöver vårdpersonalen möta de 

anhörigas behov, ge de möjligheter att delta i omvårdnaden av patienten och även kunna 

ge anhöriga stöd. Det krävs för att vården ska kunna bedrivas effektivt. Resultatet visar 

mer att vårdarna sätter patienternas behov i centrum och att de har svårt att tillgodose de 

anhörigas behov. 

 

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är det inom hälso- och 

sjukvården förbjudet att lämna ut uppgifter om en enskild patient. Förbudet gäller både 

skriftlig och/eller muntlig information. Utlämnande av patientens enskilda uppgifter kan 
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ske om patienten samtycker till det. Resultatet visar att det kunde vara svårt för vårdarna 

att få ett samtycke från patienten. Det försvårade kontakten med de anhöriga då 

vårdpersonal inte kunde få och inte heller ge nödvändig information till familjen. 

Familjer blev också frustrerade över att inte få veta vad som händer och om vilken vård 

och behandling som ges till patienten. 

 

Att behöva sätta säkerhet framför medmänsklighet 

Vårdare i denna studie beskrev säkerhet och besöksrums-miljöer olika. På de mindre 

klinikerna framkom det att säkerhetsprocessen för att komma in och hälsa på sin 

familjemedlem inte var lika omfattande som på de större klinikerna. Besöksrummen 

beskrevs också vara mer inbjudande på de mindre klinikerna. Orsaken till detta kan vara 

att de större klinikerna oftast hade en högre säkerhetsklassificering detta enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (2006:9). 

 

Det framkom i studien att vårdare upplevde det obekvämt att det ibland tvingades inta 

en bevakande roll både när det gällde besök av familjemedlemmar och vid 

behandlingsresa hem till familjen. Det var utifrån säkerhetsaspekter som det bedömdes 

vilka patienter som skulle övervakas av vårdare vid besök och behandlingsresa. Martin 

och Street (2003) menar att tvångsvård i en alltför säkerhetsteknisk miljö sällan fyller 

sitt terapeutiska syfte då sjuksköterskors utrymme för omvårdnad minskar till förmån 

för andra uppgifter såsom övervakning. Detta kan ytterligare förstås med stöd av Jacob 

(2012) som tydliggör svårigheter för sjuksköterskor att kombinera den disciplinerade 

och vårdande karaktären i vården och att de samtidigt ska stå för både vård och kontroll. 

 

I resultatet av detta arbete framgick att vårdare upplevde att familjemedlemmar var 

orolig över hur det ser ut inne på avdelningen. För att ge dem inblick i hur det ser ut 

inne på avdelningen så hade man på en klinik tagit bilder inifrån avdelningen som 

patienten och familjen gemensamt kunde titta på i besöksrummet. Detta visar på en 

möjlig väg att kunna avdramatisera den rättspsykiatriska miljön och för familjen att 

kunna veta i vilken miljö som familjemedlemmarna lever i.  

 

Att känna sig osäker och otillräcklig 

Vårdare i denna studie beskrev att de saknade rutiner, riktlinjer och kunskap om hur 

familjearbete skulle genomföras. De beskrev också att det inte alltid togs till vara den 
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kompetens som fanns och att det inte heller fanns tillräckligt med resurser för att utföra 

familjearbete. Vårdarna önska ett tydligt stöd i organisationen gällande familjearbetet. 

Detta styrks av Absalom-Hornby, et al. (2011) studie som beskriver att vårdpersonal 

inte hade tillräckligt med tid att arbeta med familjen som de skulle önska. De upplevde 

också att det inte fanns något stöd från ledning, saknades struktur, brist på kunskap och 

utbildning om hur familjearbete ska utföras. Enligt SOSFS 2006:11 skall ledningen för 

personal- kompetensförsörjning fortlöpande kontrollera att det finns tillräckligt med 

bemanning, att personal har den rätta kompetensen samt att personal får fortlöpande 

kompetensutveckling. I Rask och Hallberg (2000) studie framkom att vårdare inom 

rättspsykiatrin har behov av specifika kunskaper som berör de svårigheter som 

förekommer med omvårdnaden av rättspsykiatriska patienter. Ett sätt att stödja vårdares 

arbete med familjer är att ge dem en skräddarsydd utbildning om att arbeta 

familjeinriktat och som tar hänsyn till den komplexitet som råder i rättspsykiatrisk vård 

såsom säkerhetsaspekter och vårdmiljön. 

 

Trots att vårdare i denna studie beskrev känsla av både osäkerhet och otillräcklighet 

fanns det en vilja hos dem att arbeta med familjemedlemmar. I Baguley et al. (2000), 

Smith och Velleman (2002), Fadden (2006), Stanbridge och Burbach (2007) studier 

framkom att samarbetet mellan vårdpersonal och familjemedlemmar är lika viktigt för 

båda parter då det är samarbetet som påverkar hur familjemedlemmar upplever 

vårdpersonalen insatser. Familjefokuserad omvårdnad, att få delta i omvårdnaden 

tillsammans med den professionella vårdaren ger trygghet för närstående (Benzien et 

al., 2012). 

 

Att se familjen som både tillgång och hinder 

I resultatet framkom hur familjen kan ha en positiv betydelse för patienten i dennes 

vårdprocess. En förutsättning för familjefokuserad omvårdnad är att patienten finns 

tillgänglig för den närstående. Då kan de utgöra ett stöd både under och efter slutenvård, 

att ha någon närstående som stöttar och är engagerad skapar bättre förutsättningar. 

Vårdpersonalen upplevde också att när de fick ta del av anhörigas kunskap och 

erfarenhet av patienten hade de större möjligheter att ge den vård som behövdes. 

Vårdpersonalen har kunskap och kompetens om omvårdnaden. Familjen har den unika 

kunskapen om patienten och kan, under förutsättningar att patienten är positiv till att 

samverka med sina familjemedlemmar, dela med sig av denna kunskap. Tapp, Warren, 
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Fife-Schaw, Perkins och Moore (2013) har undersökt vad patienter som var på väg att 

skrivas ut från den rättspsykiatriska vården upplevde som hjälpande eller hindrande i 

återhämtningsprocessen och resultatet visade att goda relationer med såväl familj, 

vänner och vårdare var hjälpande. Tar man detta som utgångspunkt så blir det tydligt att 

en god relation och samarbete mellan vårdare och familjen bör stödja patienternas 

hälsoprocess. Strand et al. (2009) framhåller vikten av en tidig kartläggning av 

patientens sociala nätverk, för att se om det finns några resurspersoner för patienten. 

Flera studier visar att vården ska ta tillvara närstående som resurs och de ska/kan vara 

delaktiga i vården och i planeringen av densamma (Piippo & Aaltonen, 2004; Rask & 

Åberg, 2002). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) ska det finnas rutiner för att 

patienten och dennes närstående informeras och görs delaktig i vården.  

 

Vårdpersonalen beskrev att patienter som har en engagerad och stödjande familj hade 

bättre förutsättningar att klara vårdens innehåll och det skapade förutsättningar för att 

familjen blev insatta i patientens psykiatriska problem och behov. I Hörberg (2008), 

Jormfeldt och Svedberg (2006) framkom att patienter fick kämparvilja när de visste att 

familjen saknade dem och motivationen att klara livet på institution ökade. Det är 

viktigt att både patienter och dennes familj får något att kämpa för, och på så vis får en 

ökad livskraft (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Resultatet visar att i vissa fall hade inte patienterna några nära familjemedlemmar att 

hålla kontakt med då kontakten var bruten av någon anledning. Det kunde vara att 

patientens brott hade begåtts mot familjen eller att patienten valt att inte ha någon 

kontakt med sin familj. Att vårdas långt från hemorten kan innebära svårigheter att hålla 

kontakt med närstående och svårt att få till besök (Strand et al., 2009; Absalom-Hornby 

et al. 2011). Det beskrevs att det kunde saknas ekonomiska resurser hos 

familjemedlemmar för att komma på besök men då försökte vårdpersonalen genomföra 

en behandlingsresa hem till familjemedlemmar. Det är viktigt att inta ett 

familjeperspektiv (Benzein et al., 2012) att se familjens behov och vad vårdandet kan 

bidra till och att vårdarna argumenterar för familjens behov i olika sammanhang. 

 

Det framkom i studien att familjer som inte var delaktiga i vården kunde påverka 

patienten negativt till den planerade vården. Det kunde leda till att patienten både 

misstrodde vårdarna och inte ville medverka till den vård och behandling som erbjöds. I 
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Rask och Levanders studie (2002) beskrivs att familjer som var marginellt 

representerade och inblandade i planeringen av patientens vård, det kunde leda till stress 

bland familjemedlemmar. 

 

Att både ha möjligheter och begränsningar 

I resultatet av denna studie framkom att det fanns en vilja hos vårdarna att arbeta med 

familjen men att det fanns hinder. Det framkom också att det fanns en syn på familjen 

som delvis levde kvar där familjen mer setts som ett problem än som en resurs.Vårdarna 

upplevde att det krävdes både ett förändrat synsätt och även resurser för att utveckla 

arbetet med familjen. Vårdarna måste kunna inrätta ett icke-hierarkiskt klimat i sitt 

samspel med familjen, att helt enkelt utmana sin egen roll som omvårdnadsexpert och 

erkänna familjen som expert gällande patienten (Benzein et al., 2012). 

 

Vårdarna i studien beskrev att de saknas struktur på hur familjemedlemmar ska 

bemötas. Men det beskrevs också av några vårdare att familjemedlemmar bjudits in till 

träffar och informationstillfällen. Träffarna hade varit uppskattade men det hade varit 

svårt att upprätthålla kontinuiteten i träffarna.  

 

Det behövs större kunskap om hur familjer kan mötas och involveras i vården. 

Samarbetet och kommunikationen mellan vårdpersonal, patient och familj behöver 

utvecklas. Att som vårdare ge mer tid till patient och familj, göra sig tillgänglig, bidra 

till att bygga upp en god, tillitsfull relation där ett ömsesidigt utbyte av information kan 

äga rum. För att vården ska kunna bedrivas så att den upplevs mer positiv krävs 

möjlighet för anhöriga att delta i omvårdnaden av den psykiskt sjuke. Rask och 

Levander (2002) studie pekar på att det behövs utvecklas ett program för att involvera 

anhöriga i vården av sina familjemedlemmar. För att kunna göra det är det tvunget att 

studera de anhörigas situation, upplevelse och vilken typ av hjälp de vill ha (Östman, 

2000). 

 

Metoddiskussion 

Studien utgår från en kvalitativ ansats, där syftet är att fånga deltagarnas erfarenhet om 

ämnet. En pilotintervju genomfördes där syftet var att säkerställa frågorna i 

intervjuguiden, den bedömdes hålla god kvalitet och inkluderades därför i studien. 

Dahlberg m.fl. (2008) menar att den kvalitativa forskningsintervjun innebär ett möte 
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med det intervjuade subjektet och dennes livsvärld. Intervjuerna varade ca 1,5 timme, 

det kändes rimligt utifrån gruppernas storlek. Upplevelsen är att alla kom till tals och 

fick utrycka sina erfarenheter och åsikter på ett bra och respektfullt sätt. Fokus på 

fenomenet hölls under intervjun och det blev även bra diskussioner mellan deltagarna. I 

en grupp var det endast två deltagare, fler deltagare var inbjudna men de hade fått 

förhinder. Intervjuarna valde att genomföra intervjun som visade sig bli innebördsrik då 

det gavs möjlighet för informanterna att fördjupa sina svar. 

 

Kontext och urval 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna var personer som i sitt arbete kom i kontakt med 

familjemedlemmar till rättspsykiatriska patienter, såväl från öppenvård som från 

slutenvård. Urvalet har gjorts i en strävan att få spridning i materialet vilket har uppnåtts 

då deltagarna i studien var både män och kvinnor i olika åldrar samt med en spridning 

av erfarenhet inom rättspsykiatrin mellan 1 1/2 till 38 år. Dessutom var det flera olika 

yrkeskategorier som deltog i studien.  

 

Datainsamling 

I denna studie bedömdes gruppintervjuer vara en ändamålsenlig metod för att få tillgång 

till vårdares erfarenhet av familjearbete. Det finns dock en risk att intervjuaren får 

svårigheter att hålla fokus på det studerade fenomenet eftersom de olika deltagarnas 

utsagor kan skifta och fokus ändras snabbt (Dahlberg, 2014). En styrka med 

gruppintervjuer kan däremot ha varit att deltagarna har påmints om egna situationer när 

de hört andras beskrivningar av familjearbete. Att två intervjuare var närvarande kan 

också ses som en styrka i denna studie. 

 

Bell (2000) menar att den fokuserade intervjun har en struktur där vissa frågor ställs, 

men där utrymme lämnas åt deltagarna att prata fritt om frågorna och de tankar som 

väcks. Enligt Dahlberg m.fl. (2008) beskrivs intervjun här som en reflekterande dialog 

där syftet är att intervjupersonerna tar sin utgångspunkt i den oreflekterade och naturliga 

hållningen och där börjar reflektera. För att grunden i intervjuerna skulle bli så lika som 

möjligt så ställdes en inledningsfråga till alla grupperna och sedan användes samma 

intervjuguide som stöd för att få en så fyllig intervju som möjligt. 
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Vid samtliga intervjuer höll sig deltagarna till det givna ämnet genom att intervjuarna 

ställde följdfrågor och riktade intervjun mot fenomenet. Upplevelsen var att samtliga 

deltagare fann ämnet både intressant och angeläget. Det kändes också som att det fanns 

en öppenhet i grupperna i att få komma till tals och att få möjligheter att uttrycka sina 

erfarenheter och åsikter. Flera deltagare uttryckte att det var bra att samlas och prata om 

ämnet, det identifierades både likheter och olikheter. Under intervjuerna framkom även 

förslag på olika utvecklingsområden. 

 

Analys 

Resultatet från de sex fokusgruppsintervjuerna blev ett omfattande material att 

analysera. Den valda analysmetoden var tidskrävande då texten lästes igenom ett flertal 

gånger och där det var fokus på olika innebörder, dess mönster av likheter och 

skillnader. Det är tänkbart att en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) skulle inneburit en mindre krävande analysprocess och ändå gett ett innehållsrikt 

resultat. Utifrån analysen växte sedan fem olika teman fram. Utifrån dessa teman 

gjordes sedan grupperingar av texten som redovisas i resultatet under respektive teman 

och där gruppdelatagarnas erfarenheter av ämnet blev tydligt. 

 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har följts och studien är godkänd av etiska kommittén i 

Linköping. Deltagarna fick information om att det var frivilligt att medverka och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Vid samtliga intervjutillfällen 

inhämtades både skriftligt och muntligt samtycke där vi försäkrade oss om att 

deltagarna förstått vad det innebar att delta i studien. De hade också fått information om 

att materialet som samlades in skulle användas konfidentiellt. I enlighet med Kvale 

(2009) redovisades resultatet så att ingen enskild persons svar kan utläsas. 

 

Slutsatser 

Denna studies resultat såväl som tidigare forskning tydliggör hur ett familjearbete i 

rättspsykiatrisk vård genomsyras av hög komplexitet och flera motstridigheter 

relaterade till att rättsliga och säkerhetsmässiga aspekter har företräde i vården samtidigt 

som det är essentiellt att patienternas familjerelationer stöds och upprätthålls. Dessa 

förutsättningar innebär specifika utmaningar där ett omfattande arbete och engagemang 

krävs på flera nivåer i den rättspsykiatriska kontexten, riktade till organisation, 
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ledarskap, vårdpersonalens kompetens och inte minst till familjers möjligheter att 

upprätthålla sina familjerelationer. Vårdare behöver möte familjen som en enhet där 

familjemedlemmar tillåts vara delaktiga i problemidentifiering, problemlösning och 

beslut som påverka de enskilda familjemedlemmarnas hälsa och livssituation. Då 

möjliggörs en vård där allas kompetens och familjens unika resurser tas tillvara. 

 

För att få ytterligare förståelse för ovan nämnda komplexitet är det viktigt att i fortsatt 

forskning även belysa hur familjemedlemmar upplever sin situation i samband med att 

en av dem vårdas i en rättspsykiatrisk kontext.  



  
 

32 
 

REFERENSER 
 
Absalom-Hornby, V., Gooding, P., & Tarrier, N. (2011). Implementing family 
intervention within forensic services: the perspectives of clinical staff. Journal of 
Mental Health, 20(4), 355-367. 
 
Baguley , I., Butterworth ,C., Fahy K., et al. (2000) . Bringing into clinical practice 
skills shown to be effective in research settings. A follow-up of Thorn Training in 
psychosocial family interventions for psychosis. In: Psychosis: Psychological 
Approaches and Their Effectiveness (eds Martindale, B., Bateman, A., Crowe, M., et 
al.), 96–119. Gaskell, London. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bengtsson, Jan (2005). Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en 
livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Benzein, E., Hagberg, M & Saveman, B-I. (red.). (2012). Att möta familjer inom vård 
och omsorg. Lund: Studentlitteratur. 

Benzein, E., Johansson, P., Årestedt, K., & Saveman, B. (2008). Nurses’ attitudes about 
the importance of families in nursing care: a survey of Swedish nurses. Journal of 
Family Nursing, 14 (2), 162-180.  

Brunt, D. & Hansson, L. (2005). Att leva med psykiska funktionshinder. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Dahlberg, K., Dahlberg, H & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. (2:a 
upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K., Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
 
Fadden, G. (2006). Training and disseminating family interventions for schizophrenia: 
Developing family interventions skills with multi-disciplinary groups. 
Journal of Family Therapy, 28, 23–38. 

Gildberg, F, A., Bradley, S, K., Fristed, P, & Hounsgaard, K. (2012). Reconstructing 
normality: Characteristics of staff interactions with forensic mental health inpatients. 
International Journal of mental health nursing, 21, 103–113. doi: 10.1111/j.1447- 
0349.2011.00786  

Gildberg, F, A., Elverdam, B. & Houngsgaard, L. (2010). Forensic psychiatric nursing: 
a literature review and thematic analysis of staff–patient interaction. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 17, 359–368.  



  
 

33 

Graneheim, U-H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24, 105-112.  

Helsingforsdeklarationen (2008). World Medical Association Declaration of Helsinki, 
Ethical Principles for Medical Research Involvning Human Subjects. Hämtad den 21 
Mars, 2015, från http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/  

Hörberg, U. (2008). Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp (Avh.). Växjö: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
Växjö Universitet. 

Hörberg, U. (2014). Caring science and the Development of Forensic Caring. 
Perspective in Psychiatric Care. doi: 10.1111/ppc.12092. 

Hörberg, U., Sjögren, R., & Dahlberg, K. (2012). To be strategically struggling against 
resignation: the lived experience of being cared for in forensic psychiatric care. Issues in 
Mental Health Nursing, Nov;33(11):743-51. 
Jacob, J. D. (2012). The rhetoric of therapy in forensic psychiatric nursing. Journal of 
Forensic Nursing, 8, 178-187. doi: 10:1111/j.1939-3938.2012.01146.x 
Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2006). Hopp - en förutsättning för återhämtning. In: B. 
Arvidsson & I. Skärsäter (eds), Psykiatrisk omvårdnad - att främja hälsoprocesser. 
Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 

Martin, T., & Street, A. (2003). Exploring evidence of the therapeutic relationship in 
forensic psychiatric nursing. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 10(5), 
543-551. doi:10.1046/j.1365-2850.2003.00656.x 
 
Medin, J., & Alexandersson, K. (2000). Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie 
Lund: Studentlitteratur   
 
Medicinska forskningsrådet. (2000) Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 
humanforskning, Borås: Centraltryckeriet AB. 

Piippo, J., & Aaltonen, J. (2004). Mental health: integrated network and family-oriented 
model for co-operation between mental health patients, adult mental health services and 
social services. Journal of Clinical Nursing, 13, 876-885. 
 
Psykiatriska riskföreningen, PRF. & Svensk sjuksköterskeförening, SSF. (2014) 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.  
 
Rask, M., & Brunt, D. (2010). Vårdande och Stödjande handlingar inom psykiatrisk 
vård- och boendeformer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rask, M., & Levander, S. (2002). Nurses` satisfaction with nursing care and work in 
Swedish forensic psychiatric units.  Journal of Mental Health, 11, 5, 545-556. 
 



  
 

34 

Rask, M., & Rahm Hallberg, I. (2000). Forensic psychiatric nursing care – nurses` 
apprehension of their responsibility and work content: a Swedish survey. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 7, 163-177. 

Rask, M., & Åberg, J. (2002). Swedish forensic nursing care: nurses´ professional 
contributions and educational needs. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 
9, 531-539. 
 
RättspsyK. (2014). Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Årsrapport 2014. 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1991:1128. Om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 1991:1129. Om rättspsykiatrisk vård. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
Sjögren, R. (2008). Rättspsykiatriskt vårdande. Vårdande av lagöverträdare med 
psykisk ohälsa.  Malmö: Studentlitteratur. 
 
Smith, G., & Velleman, R. (2002). Maintaining a family work for psychosis service 
by recognising and addressing the barriers to implementation. Journal of Mental 
Health, 11, 471–479 
 
Socialstyrelsens författningssamling. 2005. Ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso–och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen, no. 2005:12. 

Socialstyrelsens författningssamling. (SOSFS 2006:9). Socialstyrelsens föreskrifter om 
säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk 
vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning. 
Tillgänglig i november 2010 via http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-9#anchor_4 
 
SOSFS 2006:11. Socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i 
verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

SOSFS (2008:18). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Hämtat från 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-18 . 

Socialstyrelsen (2009). Innehållet i den psykiatriska tvångsvården. Tillgänglig online 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/891597DA-A441-4A06-BA1A-
0DD3AE2EDDC5/13346/200912681.pdf. 2012-12-29 
 
Stanbridge ,R., & Burbach ,F. (2007) Developing family inclusive mainstream mental 
health services. Journal of Family Therapy,29, 21– 43. 
 
Strand, S., Holmberg, G., & Söderberg, E. (2009). Den rättspsykiatriska vården. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Tapp, J., Perkins, D., Warren, F., Fife-Schaw., & Moore, E.(2013)  A critical analysis of 



  
 

35 

clinical evidence from high secure forensic inpatient service. International journal of 
forensic mental health, 12 (1). 68-82. ISSN 1499-9013. 
 
Wright, M., Watson, L., & Bell, M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad F. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Östman, M. (2000). Family burden and participation in care. Lunds Universitet  
(doktorsavhandling). 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Forskningsprojektet - Patienter i rättspsykiatrisk vård och deras 
familjemedlemmar 
 
Intervjuguide delstudie II – Fokusgruppsintervju 
 

Intervjun inleds med en presentation av intervjuns syfte, form och struktur, samt 

intervjuarnas inbördes roller.  

Inledningsfråga: 

- Hur ser ni på betydelsen av relationen mellan patienterna och deras 

familjemedlemmar? 

Exempel på övriga frågor:  

- Kan ni berätta hur ni arbetar med patienter i relation till deras 

familjemedlemmar?  

- Vilken betydelse har patienternas familjemedlemmar för ert vårdarbete?  

- Vilka möjligheter upplever ni att familjemedlemmar kan bidra med för vården 

av patienten? 

- Vilka svårigheter upplever ni i vården av patienter i relation till deras 

familjemedlemmar?  

Uppföljande och reflekterande frågor kommer att ställas: 

• Kan du berätta mer…? 

• Hur reflekterar ni utifrån vad X berättade? 

• Du sa att …, kan du utveckla det? 

• Hur menar du då du säger...? 

• Kan du ge ett exempel? 

• Kan du beskriva detta mer? 

• Vilka är dina reflektioner? 

 

  
 


