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Abstrakt 

Bakgrund: Patienter som vårdas enligt Lagen om Rättspsykiatrisk vård är dömda till 

vård. Vårdformen och de eventuella tvångsåtgärderna kan medföra att patienterna har 

svårt att uppleva tillit ifrån vårdpersonalen. Det är av vikt i rättspsykiatrisk vård verka 

för att skapa en trygg och tillitsfull vårdrelation. 

Syfte: Studiens syfte är att belysa aspekter som kan påverka vårdrelationen mellan 

patient och vårdpersonal inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats söktes. Artiklar som överensstämde med studiens syfte genomgick en 

kvalitetsgranskning. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys för att nå ett 

resultat.  

Resultat: Vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård påverkas av flera aspekter som 

redovisas i följande kategorier; Mötets möjligheter och svårigheter definierar 

vårdrelationen, Att införliva en hoppfull framtid genom att ge och ta emot stöd, Att 

förhålla sig till gränser med måttfullhet, Den rättspsykiatriska vårdmiljön i förhållande 

till vårdrelationen samt Vårdrelationens betydelse för rädsla och aggression. 

Slutsats: Genom en god vårdrelation kan patient tillsammans med vårdpersonal finna 

möjliga vägar att på ett gott sätt hantera vardagssituationer och de utmaningar som kan 

uppkomma. Om patienten med hjälp av den goda vårdrelationen ges möjlighet att lära 

om sig själv och sin sjukdom kan även andra relationer gynnas.   

Nyckelord 
Rättspsykiatrisk vård, vårdrelation, patient, vårdpersonal, trygghet, säkerhetskrav och 

rädsla. 
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Abstract 

Background: Patients who are being cared for under Forensic Psychiatric care is ruled 

to this. The form of care and the possible coercive measures may lead to the difficulty 

of experiencing trust from the healthcare staff. It is important in Forensic Psychiatric 

care create a safe and trustworthy care relationship. 

Aim: The aim of the study is to highlight aspects that can affect the care relationship 

between patients and health professionals within forensic psychiatric care. 

Method: The study is a systematic literature review of scientific articles where articles 

with qualitative approach was searched. Articles that were consistent with the aim of the 

study underwent a quality audit based on a review template. Then a qualitative content 

analysis was conducted to achieve a result. 

Result: The care relationship in the forensic psychiatric care is influenced by several 

aspects that are reported in following categories; The opportunities and difficulties of 

the meeting define the care relationship, To incorporate a hopeful future by giving and 

receiving support, Relating to limits with moderation, The forensic psychiatric care 

environment in relation to the care relationship and The importance of care 

relationship to fear and aggression. 

Conclusion: A good care relationship between the patient and health professionals may 

identify possible paths to handle everyday situations and the challenges that may arise. 

If the patient is given the opportunity to learn about himself and his illness by means of 

the good care relationship, other relationships can also be benefited. 

Keywords 
Forensic care, care relationship, patient, health workers, security, safety requirements  

and fear 
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Inledning 

En domstol kan besluta att en person som begått ett brott ska genomgå ett 

rättspsykiatrisk undersökning. Visar det sig vid den rättspsykiatriska undersökningen att 

personen bedöms lida av en allvarlig psykisk störning döms personen att överlämnas till 

vård. Personen kommer då att vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning/klinik med 

heldygnsvård. Varje individ ska under vårdtiden följa den behandling och de riktlinjer 

som anses vara mest lämpliga utifrån specifik sjukdom och individuella förutsättningar. 

Att tvingas till vård och behandling kan upplevas som ett stort övergrepp. För att 

patienten ska finna tillvaron acceptabel under vårdtiden har vårdpersonalen som uppgift 

att verka för en meningsfull vardag och för att tillsammans med patienten skapa en god 

vårdrelation. 

1 Bakgrund 

1.1 Rättspsykiatrisk vård 

Endast i undantagsfall får patienter vårdas mot sin vilja, ett sådant undantag är då en 

person döms till vård enligt Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV). För att en individ 

ska bli dömd enligt LRV ska denne genomgått en rättspsykiatrisk undersökning, 

antingen en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) eller en §7-undersökning. Vid dessa 

undersökningar ska personen bedömts lida av en allvarlig psykisk störning i samband 

med det begångna brottet och vid tidpunkten för undersökningen (Lidberg & Wiklund, 

2004). Socialstyrelsen (SOSF 1991:10) benämner allvarlig psykisk störning som ett 

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

tankestörning, hallucinationer eller vanföreställningar ska även förekomma. Även 

depressioner utan psykotiska symtom men med självmordsrisk räknas som allvarlig 

psykisk störning så gör även svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av 

psykotisk karaktär. Enligt Rättsmedicinalverkets (2015) statistik genomgår cirka 550 

personer i Sverige en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) varje år. Det görs även 

mindre sinnesundersökningar, så kallade §7-undersökning, dessa går snabbare att 

genomföra och det görs ca 1650 varje år (ibid). De båda undersökningarna stödjer sig på 

lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål (SFS 1966:301). 

Lagen om Rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129) framhåller att följande kriterier måste 

uppfyllas om en person ska tvångsvårdas; att individen har en allvarlig psykisk störning; 

att det finns ett behov av psykiatrisk vård dygnet runt; att individen har motsatt sig den 

vård han/hon bedöms behöva. Om individen är dömd enligt LRV är domen tillsammans 

med de två första kriterierna tillräckliga för tvångsvård. Det är en domstol som utifrån 

bestämmelser i SFS 1991:1129 beslutar om en individ ska genomgå en rättspsykiatrisk 

undersökning och senare eventuellt tvångsvårdas (ibid). En person som dömts till 

rättspsykiatrisk vård förflyttas efter avslutad undersökning till en av regeringen godkänd 

klinik eller avdelning för rättspsykiatrisk vård. Vid vård enligt LRV är det 

chefsöverläkaren som utifrån en medicinsk bedömning överväger om vården ska 

fortsätta eller avslutas samt vilka möjligheter patienten har till utevistelse utanför 

kliniken/avdelningen på egen hand. Vid vård enligt rättspsykiatrisk vård med särskild 
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utskrivningsprövning (LRV-SUP) är det förvaltningsrätten som har mandat att besluta 

gällande fortsatt vård och eventuell utevsitelse på egen hand, något som prövas var 

sjätte månad (Lidberg & Wiklund 2004). 

Seto, Harris och Rice (2004) påtalar skillnader i säkerhetskrav och vårdmiljöns 

olikheter vad gäller olika avdelningar och sjukhus. En avdelning med högre 

säkerhetsklassificering har fler barriärer att ”ta sig igenom” än vad det är till en 

avdelning med lägre säkerhetsklassificering. Enligt Socialstyrelsen (2006) betecknas de 

avdelningar som finns på Sveriges kliniker med säkerhetsklassificering 1 som ”mycket 

hög”, 2 som ”hög” samt 3 som ”godtagbar”. De med hög säkerhetsklassificering ska ha 

en säkerhet som kan motstå fritagningsförsök och kvalificerade rymningsförsök medan 

de med godtagbar säkerhetsklassificering ska ha fortlöpande kontroll över att tillse var 

patienten befinner sig. Inför varje vårdtillfälle ska det i bedömningen av patientens 

placering tas hänsyn till rymningsbenägenhet samt risk att skada sig själv eller annan 

person. 

En patient i rättspsykiatrisk vård får utsättas för tvångsåtgärder ifall det finns risk att 

denne skadar sig själv eller annan person. De tvångsåtgärder som förekommer är 

medicinering, avskiljning, ytlig kroppsbesiktning eller fastspänning och dessa ska enligt 

Socialstyrelsen (2009) föregås av ett gott bemötande. Innan tvångsåtgärder vidtas ska 

andra inte tvingande metoder alltid övervägas. 

1.2 Att vårda och att vårdas inom rättspsykiatrisk heldygnsvård 

Generellt sett har den psykiatriska vården hög vårdtyngd och detta kan påverka 

vårdmiljön, vårdinnehållet och även patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2009). För att 

vårdrelationen inte ska påverkas negativt är det av vikt att vårdpersonal medvetandegör 

känslor som kan uppkomma i samband med att vårda inom rättspsykiatrisk vård. 

Negativa känslor såsom rädsla och avsky är sådant som kan frambringas hos personal 

(Jacob, Gagnon & Holmes, 2009). Andra känslor som påtalats av Dickinson och Wright 

(2008) är upplevelsen av nyttan att finna stöd ifrån övrig personalgrupp och möjligheten 

att tala om det som uppkommer. Om vårdpersonal innehar en otydlig och utebliven 

kommunikation gentemot patienter kan aggression uppstå (Pulsford, Crumpton, Baker, 

Wilkins, Wright & Duxbury, 2013). Genom en god vårdrelation kan vårdpersonal skapa 

förutsättningar för att vårda med god kommunikation och ge möjlighet att låta den 

vårdande relationen framträda. Genom att skapa en gemensam arena gynnas den 

vårdande relationen (Rask & Brunt, 2010). Ett viktigt mål för vårdpersonal inom 

rättspsykiatrisk vård är att uppnå en vårdande relation med strävan efter balans mellan 

att upprätthålla en säker vårdmiljö och att hjälpa patienten till hälsa (Rask & Brunt, 

2007). Vårdpersonal ska utstråla en trygghet i att samtala kring patientens inre värld 

med minnen och personliga erfarenheter; existentiella samtal om livets svårigheter. 

Vårdpersonalen har en vilja att vårda med hjälp och stöd i hur patientens tidigare 

kriminella handlingar kan påverka framtiden. Vård med stöd i att lära att hantera en 

vardag och möten med människor utan att ta till kriminella eller våldsamma handlingar. 

Personal bör uppmuntra och stödja i socialt accepterade beteende och hjälpa till att 

förbättra patientens sociala färdigheter. Vårdpersonalen ska erbjuda vård och förhålla 
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sig till de säkerhetskrav som finns, exempelvis skydd av medborgare och brottsoffer 

men även till patienten som person. Det är även av vikt att finna en balans mellan att 

vara personlig respektive att inte vara privat för att patienten på bästa sätt ska kunna 

finna ett förtroende för den som vårdar. Båda parter är delaktiga i den vårdande 

relationen där var och en har egna erfarenheter, uppfattningar och förväntningar i sättet 

att förhålla sig till varandra. Som vårdpersonal är det viktigt att visa kontinuitet i 

relationen, att finnas kvar även i de moment när andra inte finns eller har funnits för 

patienten. Vårdpersonal bör vara raka och ärliga samt hålla det som bestäms för att 

bygga en tillitsfull relation (Rask & Brunt, 2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) vårdas dagligen 1587 patienter i den svenska 

rättspsykiatriska heldygnsvården. Belfrage och Fransson (2000) framhåller vikten av att  

patienter i svensk rättspsykiatrisk vård, så snart som möjligt, ska vara en del i sin egen 

planering. Behandlingen ska leda till mer och mer frihet för patienten. West, Yanos och 

Mulay, (2014)  påtalar vikten av att tillhöra en social grupp och att ges möjlighet till 

jämförelse med andra. Patienter beskriver enligt Mason, Mason-Whitehead och Thomas 

(2009) svårigheter i att förhålla sig till att bli övervakad och begränsad i miljön de 

vårdas. De upplever att det egna rummet, som ska vara en privat sfär, i egentlig mening 

inte är privat. Att vårdas på en rättspsykiatrisk klinik innebär att det emellanåt sker 

förändringar i rutiner eller i bemanningen, detta kan skapa ångest och ett förändrat 

beteende hos patienten. Genom att vårdas med möjlighet till förutsägbarhet kan 

ångesten minskas. Tidigare traumatiska upplevelser kan under vårdtiden göra sig 

påminda och ett negativt beteende kan uppstå (Chakhssi, Kersten Ruiter & Bernstein, 

2014; Parkes, Pyer, Ward, Doyle & Dickens, 2014). Det kan generera i aggressivitet 

och självskada och i vissa fall krävs tvångsåtgärder. För att upprätthålla patientsäkerhet 

och en trygg vårdmiljö upplevde patienterna att de tvångsåtgärder som nyttjades var de 

som behövdes (Pulsford et al, 2013). Tvångsåtgärden i sig kan av patienten upplevas 

både positivt och negativt (Keski Valkama, Koivisto, Eronen och Kaltiala Heino, 2010). 

Vidare beskriver Tannsjo (2004) att patienters upplevelse av tillit gentemot 

vårdpersonal kan påverkas av de tvångsåtgärder som bedöms nödvändiga att utföra. 

2 Teoretisk referensram 

Litteraturgenomgången visar att det är av vikt att finna en relation som ger tillåtelse att 

förstå patienten och dennes leverne. Rask och Brunt (2007) framhåller bland annat 

vikten av att hjälpa patienten till hälsa och till nya erfarenheter att handskas med sina 

svårigheter. Med det som grund är det användbart om vårdpersonal har en ansats att 

förstå patienten och dennes situation ur ett livsvärldsperspektiv. Litteraturgenomgången 

styrker detta genom att patienters upplevelse av vården kan relateras av det som drabbat 

dem innan vårdtiden, något som både Chakhssi et al (2014) samt Parkes et al (2014) 

framhåller i sina studier. 

Den rättspsykiatriska vårdmiljön är en komplex miljö där vården bör anpassas bland 

annat i förhållande till patientens psykiska hälsa. Med ett livsvärldsperspektiv är det av 

vikt att förstå hälsa, sjukdom och det vårdande som påverkar en person och dennes 

livssituation. Livsvärlden för en patient inom rättspsykiatrisk vård påverkas av de 
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begränsningar och rutiner som involveras i en rättspsykiatrisk vård. Rask och Brunt 

(2010) framhåller vikten av att förstå en persons upplevelser, föreställning och tankar 

för att stödja i dennes vårdprocess. Patientens livsvärld ska vara en grund och hjälp att 

frambringa delaktighet och trygghet (Ibid). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

livsvärldsperspektivet innebär att förstå hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom med 

utgångspunkt i patientens perspektiv. När vårdpersonalen möter patientens personliga 

och unika livsvärld kan ett verkligt vårdande skapas. För att på bästa sätt nå patientens 

livsvärld krävs att patienten ges möjlighet att vara delaktig i sin vård. Patientens 

delaktighet i vården utgör ett fundament då god vård ska bedrivas. Lagtexter, etiska 

koder samt forskning påtalar att samtliga vårdprofessioner ska skapa förutsättningar för 

patientdelaktighet (Eldh, 2009). Delaktighet är av stor betydelse hos en person vid både 

frivillig och ofrivillig vård där vårdpersonalens fokus ska vara att främja patientens 

hälsa. För att skapa förutsättningar för patientdelaktighet krävs en god kommunikation 

med individanpassad information. För att informationen ska vara till nytta behöver den 

vara anpassad för den situation som patienten befinner sig i. Det som kännetecknar 

delaktighet är ett ömsesidigt kunskapsutbyte där både patient och vårdpersonal bidrar 

med erfarenheter (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det av vikt att 

patienten involveras i ett vårdande sammanhang så att vårdandet kan leda till minskad 

sårbarhet, ökad hälsa och välbefinnande och där patienten ges möjlighet att vara 

delaktig i vårdprocessen. Vårdkontexten kan se olika ut och påverkar därmed 

delaktigheten och villkoren för patienten. Sättet att kommunicera kan påverka 

patientens upplevda delaktighet (ibid). 

Inom rättpsykiatrisk vård finns begränsningar och rutiner att förhålla sig till, vilket 

påverkar livsvärlden för både patient och vårdpersonal (Mason, Mason-Whitehead och 

Thomas, 2009). Patienten och vårdpersonalens olika livsvärldar skapar en gemensam 

arena att uppleva och uppfatta tillsammans (Rask & Brunt 2010). Denna gemensamma 

arena framträder i relationen mellan individer och kan ses som en gemensam 

upplevelsevärld som skapas individer emellan (Merleau-Ponty, 1995). Att ha samvaro 

med andra människor kan upplevas som en trygghet, när något hotar en individs tillvaro 

skapas otrygghet och önskan att undkomma hotet uppstår. Finns ingen möjlighet att 

undkomma det upplevda hotet kan viss trygghet skapas i samband med att patienten får 

kontroll på situationen och hanterar det som sker. Upplevelser av kontroll kan 

möjliggöras när patienten förstår kontexten och vårdpersonalens agerande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Litteraturgenomgången lyfter även fram aspekten att vårdpersonalen har ett viktigt mål 

att sträva efter; en balans mellan att upprätthålla en säker vårdmiljö och att hjälpa 

patienten till hälsa. Arbete för detta kan gynna en vårdande relation (Rask & Brunt, 

2007). Peplau (1952) beskriver den vårdande relationen som en dyad där vårdaren har 

till uppgift att hjälpa och stödja patienten att hantera problem och eventuellt hitta nya 

vägar. Enligt Kasén (2002) innebär vårdrelationen något som kan vara både positivt och 

negativt, ett övergripande begrepp som syftar till alla relationer mellan vårdpersonal och 

patient. Detta ska ej jämställas med vårdande relation som i högre grad syftar till det 

som är vårdande och positivt för patienten. Björck och Sandman (2007) framhåller 
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vårdrelationen som kärnan i vårdandet och en viktig del för att möjliggöra 

omvårdnaden. Det neutrala ordet vårdrelation kräver ett sammanhang för att tydliggöra 

huruvida relationen är god, sämre, ytlig eller djup. Vårdrelationen kan vara en hjälp i att 

patienten upplever minskat lidande och blir stärkt i sin hälsoutveckling. 

Vårdpersonalens förhållningssätt och människosyn tydliggörs genom vårdrelationen och 

det är av vikt att vårdpersonal ges möjlighet till reflektion och utbildning i sättet att 

bemöta patienter och skapa goda vårdrelationer. Dahlberg och Segesten (2010) belyser 

vårdpersonalens ansvar att använda sin profesionella kunskap och samtidigt utveckla en 

öppenhet för patientens livsvärld för att gynna en vårdande relation. Vårdandet visar sig 

genom att vara medmänniska, närvara i mötet och förmedla till patienten att denne och 

dennes tankar betyder något (Wiklund, 2003). Detta styrks även av Karlsson och 

Sandén (2007) som påtalar att en vårdande relation återspeglas i vårdpersonalens sätt att 

vara närvarande, identifiera känslor och genom detta finna ett omvårdnadsbehov hos 

patienten. 

3 Problemformulering 

En person som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och har begått ett brott kan 

av domstol dömas till rättspsykiatrisk vård och vårdas mot sin vilja (Lidberg & 

Wiklund, 2004). För att möta patientens omvårdnadsbehov inom rättspsykiatrisk vård 

behövs att personal är lyhörda och ger patienten utrymme att delge sin livsvärld och att 

en vårdande relation skapas dem emellan. Att utgå från patientens upplevelser relaterade 

till vårdsituationen är centralt i vårdvetenskapligt utformad vård. Den vårdande 

relationen påverkas även av vårdmiljön och vårdpersonalens sätt att hjälpa patienten till 

hälsa. Vårdrelationen och framförallt patienten påverkas av de begränsningar som den 

rättspsykiatriska vården förhåller sig till. Vidare visade litteraturgenomgången att 

patientens oro kan leda till ett våldsamt beteende. Vårdrelationen kan ses både som 

positiv och negativ och först när vårdrelationen är vårdande kan ett gott samspel skapas 

mellan patient och vårdpersonal. Vårdrelationen påverkas av den vårdkontext som 

patienten befinner sig i under vårdtiden. Att vårdas inom rättspykiatrisk heldygnsvård 

innebär ett frihetsberövande där vårdpersonal och patient bör skapa en god vårdrelation. 

Den rättspsykiatriska vårdkontextens begränsningar och möjligheter bör framhållas för 

att belysa de aspekter som gynnar en god vårdrelation mellan patient och vårdpersonal. 

4 Syfte 

Studiens syfte är att belysa aspekter som kan påverka vårdrelationen mellan patient och 

vårdpersonal inom rättspsykiatrisk heldygnsvård. 

5 Metod 

För att svara an på syftet i studien gjordes en systematisk litteraturstudie av 

vetenskapliga empiriska artiklar. Det som kännetecknar en systematisk litteraturstudie 

är att aktuell forskning inom ett visst område söks och därefter granskas kritiskt för att 

sedan sammanställas. 



  
 

6 

5.1 Urval 

Inklusionskriterierna i litteraturstudien var att artiklarna skulle fokusera på upplevelser 

från vårdpersonal som arbetar i, och/eller, patienter som vårdas i en rättspsykiatrisk 

vårdmiljö. Med vårdpersonal menas i denna studie den omvårdnadspersonal som arbetar 

patientnära. Artiklarna skulle utgå ifrån en rättspsykiatrisk vård som förhåller sig till en 

likartad struktur som rättspsykiatrisk vård i Sverige. De länder som inkluderades i 

studien var Australien, Nya Zeeland, Kanada, Irland, Storbritannien, Finland, Danmark 

samt Sverige. 

För att säkerställa att de artiklar som användes i resultatet var vetenskapliga 

originalartiklar söktes endast artiklar som är peer reviewed vilket innebär att artiklarna 

granskats av vetenskapligt kunniga personer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011a). 

Inga metaanalyser eller andra sammanställda rapporter ingick i studiens resultatdel. 

Föreliggande studies resultat bygger på 30 vetenskapliga artiklar. Enligt Lundman och 

Graneheim Hällgren (2012) har en litteraturstudie inga begränsningar i antalet 

inkluderade artiklar, men de texter som nyttjas i en studie ska sammantaget ge 

tillräckligt med material för att skapa en helhet av det studerade området. 

5.2 Datainsamling 

För denna litteraturstudie valdes databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed som 

verktyg att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Dessa databaser är bland annat 

inriktade på vårdvetenskapliga artiklar och avhandlingar. Enligt Willman et al. (2011a) 

söks artiklar på bästa sätt genom att kombinera olika söktermer med varandra med hjälp 

av de booleska operatorerna AND, OR och NOT. För att bekräfta sökorden samt vara en 

hjälp i att finna nya relevanta sökord till studien togs hjälp av en bibliotikarie på 

Linnéuniversitetets bibliotek. För att finna ett material att analysera kombinderades den 

booleska operatorn AND tillsammans med följande sökord; forensic, patient, attitudes, 

relationships, forensic psychiatry, forensic nursing, caring relationship, patient 

experience, relationship patient, patient attitudes, nurse attitudes, forensic psychiatric 

nursing, qualitative, characteristics, emotions, professionals, self concept, lived 

experience, interview, nurse-patient relations, nursing care samt rehabilitation. 

Datainsamlingen utgick ifrån sökord som svarade an på syftet och följde de 

inklusionskriterier som angivits i urvalet. Sammanlagt studerades 47 abstrakts, 33 av 

dessa ansågs följa studiens syfte och inklusionskriterier. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Bedömningen av de 33 artiklarna utgick från de kvalitetskriterier som framhålls av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011b). Enligt dem är det av vikt att artiklarna ger en 

tydlig förklaring kring syfte och metod samt anger en anledning till att studien utförs. 

De båda författarna genomförde kvalitetsgranskning på de 33 utvalda artiklarna, till en 

början var för sig för att sedan jämföra och sammanställa den slutgiltiga 

kvalitetsgranskningen. Bilaga C presenterar den granskningsmall som använts medan 

bilaga C2 är ett exempel på en av de kvalitetsbedömningar som gjorts. 
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Granskningsmallen nyttjades till studien för att säkerställa kvalitén på de artiklar som 

inkluderades i studien. Varje artikel bedömdes enligt Ja, Nej samt Vet ej. För att erhålla 

ett graderingssystem av Låg, Medel eller Hög poängsattes varje Ja med ett poäng, Nej 

och Vet ej gav inga poäng. Därefter räknades poängen samman och de som hade ett 

minimum av åtta poäng klassades med Medel kvalitet, för att erhålla Hög kvalietet 

krävdes tio poäng. Efter diskussion sinsemellan författarna framkom ett resultat av 

kvalitetsgranskningen (se bilaga B) där 18 artiklar bedömdes ha kvalitet Medel och tolv 

artiklar bedömdes till kvalitet Hög. De tre artiklar som bedömdes med Låg kvalitet har 

ej inkluderats i studien. Inför kvalitetsgranskningen fanns 33 artiklar varav 30 uppfyllde 

kvalitetsgranskningens krav och kunde således inkluderas i studien. 

5.4 Analys 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna följde en metod för kvalitativ innehållssanalys 

enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2004). Studien utgick från en induktiv ansats 

där de ingående artiklarnas resultat analyserades med fokus på vårdpersonalens och 

patienternas upplevelser av rättspsykiatrisk heldygnsvård. Författarna till föreliggande 

studie läste var för sig igenom de vetenskapliga artiklarna ett flertal gånger och skapade 

på så sätt förståelse för artiklarnas innehåll. Anteckningar fördes i marginalerna av 

artiklarna under läsningens gång. Analysprocessen fortsatte därefter med att söka efter 

meningsbärande enheter utifrån studiens syfte, dessa presenteras i form av citat eller 

annan sammanfattande text. Sedan genomfördes en kondensering av innehållet i de 

meningsbärande enheterna där texten gjordes kortare och mer lätt att hantera. Nästa steg 

i analysprocessen var att abstrahera fynden i den kondenserade texten, innehållet 

relaterades till en högre och mer logisk nivå vilket även tog författarna till nästa steg, 

kodning. Koderna skapades för att ge möjlighet att se innehållet på ett mer nyanserat 

sätt. Koderna jämfördes med varandra så att den analyserade texten slutligen bildade 

kategorier och underkategorier utifrån de skillnader och likheter som framträdde. 

Kategorierna och subkategorierna återger det som beskrivs i de meningsbärande 

enheterna och kategorierna används sedan som rubriker i resultatet för att sammanställa 

och åskådliggöra det analyserade materialet. 

Av de 30 artiklar som inkluderades i studien var 15 artiklar baserade på vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter, 10 artiklar baserades på patienternas upplevelser och 

erfarenheter och 5 artiklar baserades på både patienter och vårdpersonals upplevelser 

och erfarenheter. Sökningarna finns vidare beskrivna i bilaga A. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“I’m just learning 

about myself, and it’s 

about me. I’m finding 

Jag håller precis 

på att lära mig om 

mig själv, det 

handlar om mig, 

 Att finna sig 

själv genom 

hjälp ifrån 

andra. Där 

-Dela med sig 

av erfarenheter 

- Införliva hopp 

Att 

införliva 

en 

hoppfull 
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myself, I need some 

space to learn about 

myself, that’s why i’m 

in hospital. [...] So it’s 

about learning about 

myself, my habits, my 

limits, my goals, what 

pressures me, what 

doesn’t pressures me” 

(O’Sullivan, Boulter & 

Black 2013. s. 412). 

det är därför jag är 

på sjukhus. Så det 

handlar om att lära 

om mig, mina 

vanor, mina mål, 

mina gränser, vad 

pressar mig och 

vad gör det inte.  

erfarenheter 

och mål 

innefattas 

och framtidstro 

 

framtid 

genom att 

ge och ta 

emot stöd  

 

5.5 Etiska överväganden 

Polit och Beck (2008) framhåller att artiklar som ingår i vetenskapliga studier ska följa 

etiska principer, det bör finnas ett yttrande av en etisk kommitté att studien lämpar sig 

för genomförande. I föreliggande studie inkluderades endast de artiklar där etiska 

övervägande diskuterats och som påvisat följsamhet till etiska riktlinjer. 

Helsingforsdeklarationen (2013) innebär att forskning som inkluderar människor ska 

genomföras med respekt för människan och de mänskliga rättigheterna. Forskning ska 

även vara hälsofrämjande och nyttan ska ställas i relation till eventuell skada. Denna 

studie har genomförts med tidigare analyserat material där intervjupersonerna är 

avidentifierade och således kommer ingen människa till skada. Genom att i analysen 

utgå från flera resultat i tidigare forskning kan föreliggande studie förhoppningsvis 

utmynna i användbarhet för vårdpersonal inom rättspsykiatrisk vård. 

6 Resultat 

Resultatet visar att vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal inom den 

rättspsykiatriska heldygnsvården bygger på ett flertal aspekter som påverkar delaktighet, 

trygghet och sammanhållning i vårdrelationen. För att belysa de aspekter som kan 

påverka vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal inom rättspsykiatrisk 

heldygnsvård presenteras resultatet utefter följande rubriker; Mötets möjligheter och 

svårigheter definierar vårdrelationen, Att införliva en hoppfull framtid genom att ge 

och ta emot stöd, Att förhålla sig till gränser med måttfullhet, Den rättspsykiatriska 

vårdmiljön i förhållande till vårdrelationen samt Vårdrelationens betydelse för rädsla 

och aggression. En överskådlig bild av resultatets underkategorier och , kategorier 

redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Resultatets underkategorier samt kategorier. 

Underkategori Kategori 

-Trygghet 

-Uteblivet mål 

 

Mötets möjligheter och svårigheter 

definierar vårdrelationen 

-Dela med sig av erfarenheter 

- Införliva hopp och 

framtidstro 

Att införliva en hoppfull framtid genom 

att ge och ta emot stöd  

-Tydliga rutiner och gränser 

-Reflektion 

Att förhålla sig till gränser med 

måttfullhet 

-Vårdmiljöns begränsningar 

-Meningsfulla aktiviteter 

-Uppkommen tristess 

Den rättspsykiatriska vårdmiljön i 

förhållande till vårdrelationen 

 

-Att möta och känna 

aggression 

-Att möta och känna rädsla 

Vårdrelationens betydelse för rädsla och 

aggression 

 

 

6.1 Mötets möjligheter och svårigheter definierar vårdrelationen 

Resultatet visar att det inom rättspsykiatrisk heldygnsvård uppkommer möjligheter och 

svårigheter som påverkar vårdrelationen. Möjligheter som kan gynna en vårdande 

relation kan vara att patienten upplever respekt, tillit och att blir stärkt i sin personlighet. 

De önskar kontinuerligt stöd och uppmuntran genom att bli sedda och upleva 

samhörighet. Något som försvårar en vårdande relation är upplevelsen av en vi och dem 

relation, att personal nyttjar hot eller förnedrar. Det är även till nackdel för en god 

vårdrelation att se patienten som dennes brott eller sjukdom och förnedra patienten 

genom att nyttja en maktposition. 

För den goda vårdrelationens skull är det en fördel att patienten upplever respekt, tillit 

och ges möjlighet att bli stärkt som person, det ger i sin tur ökad trygghet i vården. 

Genom kontinuerligt stöd och uppmuntran till patienten kan en god vårdrelation 

framträda vilket är en förutsättning för att patienten ska uppleva god vård. Täta träffar 

mellan vårdpersonal och patienten gör att patienten upplever sig mer sedd vilket gynnar 

den goda vårdrelationen. Att få tid, utrymme samt att bli sedd ger ökad upplevelse av 

gott bemötande och genom uppvisande av medmänsklighet skapas en ökad tillit 

gentemot vårdpersonalen. Ovanstående aspekter är delar av de förutsättningar som gör 

att patienten upplever att vårdpersonalen vill dem väl. Samhörighet mellan vårdpersonal 

och patient stärker detta ytterligare. 

Vårdpersonalen har en viktig roll i att framföra patientens önskningar och rättigheter till 

anhöriga och myndigheter. För att på bästa sätt följa patientens vilja i detta krävs en god 

vårdrelation som bygger på ömsesidigt förtroende, tålamod och förståelse. För att 
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främja en god vårdrelation bör det ges möjlighet till tydlig kommunikation och 

debriefing samt goda samarbetsmöjligheter i personalgruppen. 

Om ovanstående aspekter ej tillgodoses finns risken att patienter upplever en vi och 

dem-gruppering vilket är negativt för vårdrelationen. “There has always been a them 

and us situation - ‘them’ being the staff and ‘us’ being the patients” (Wright, Duxbury, 

Baker & Crumpton, 2014. s. 186). Resultatet visar att patienter upplevde att 

vårdpersonal emellanåt nyttjade hot i kommunikationen och ett respektfullt bemötande 

uteblev. Om patienter upplever att vårdpersonal ser dem som en sjukdom eller som det 

brott de begått kan utgången bli ökade aggressioner och det är önskvärt att utgå ifrån att 

sjukdomen är något som drabbat patieneten mer än att definiera sjukdomen som 

patientens personlighet. 

I resultatet framkommer att nedlåtande kommentarer och tillrättavisningar där patienten 

upplever sig behandlad som ett barn är aspekter som negativt påverkar vårdrelationen. 

Patienterna upplever sig mindre värda där följden kan leda till aggression. Resultatet 

visar att det är viktigt att som vårdpersonal undvika en alltför fostrande roll och därmed 

inte enbart tala om vad patienten ska göra. “It is very offensive when someone tells you 

what you shall do, that things have to be right, that you are unable to decide what is 

best for you; I believe that that is incredibly offensive…” (Vincze, Fredriksson & 

Wiklund Gustin. 2015. s. 152). Upplevelse av att förnedras och utnyttjande av en 

maktposition är ogynnsamt för vårdrelationen där sättet att samarbeta och kommunicera 

är avgörande. Det är att föredra att vårdpersonalen presenterar anledningar till regler 

och rutiner för att patienten enklare ska förstå och följa dem. Vårdpersonal agerar och 

följer regler på olika sätt och de bemöter patienter olika, vissa mer mjuka och andra mer 

stränga. Genom en mildare framtoning kan ett lugn skapas och vårdpersonalens närvaro 

kan inge ett lugn både hos den enskilda patienten men även på avdelningen som helhet. 

6.2 Att införliva en hoppfull framtid genom att ge och ta emot stöd 

Resultatet visar att diagnostisering och erhållen hjälp i form av utbildning som syftar till 

att förstå sin sjukdom och medicinering skapar en acceptans hos patienten. Det är även 

ett sätt att minska ångesten för sin psykiska ohälsa. Självacceptansen och kunskapen är 

sedan till fördel för ett förbättrat psykiskt mående och kan stödjas av vårdpersonal 

förutsatt att det finns en god vårdrelation. Färre brott kan komma att utövas i framtiden 

om personen ifråga har kunskap och förståelse om sin sjukdom. Genom att patienten får 

hjälp av vårdpersonal att förstå sina behov och får hjälp att uttrycka dem ges goda 

förutsättningar för patientens framtid. En god vårdrelation kan skapas om patienten ges 

möjlighet att samtala om sina brott. För att en person ska finna sig själv och sin 

betydelsefulla roll kan inneliggande vård hjälpa till att minska stressorer ifrån samhället, 

vårdpersonal har därmed en roll att stödja patienten. 

“I’m just learning about myself, and it’s about me. I’m finding myself, I need some 

space to learn about myself, that’s why i’m in hospital. [...] So it’s about learning about 

myself, my habits, my limits, my goals, what pressures me, what doesn’t pressures me” 

(O’Sullivan, Boulter och Black 2013. s. 412). 
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Resultatet visar att patienter behöver finna självinsikt, något som tar olika lång tid för 

olika patienter. Vårdpersonalen bör ha en ambition att hjälpa patienten och det är viktigt 

att vårdpersonalen finns där med stödjande handlingar. När vårdpersonalen delges 

patientens livsvärld och lär känna personen bakom brottet och sjukdomen skapas 

möjlighet till en gynnsam vårdrelation. Stödjande handlingar ifrån vårdpersonalen kan 

då underlätta möjligheten för patienten att finna självinsikt. Vårdpersonalen ska ha en 

intention att hjälpa och förstå patientens livsvärld och då är det viktigt att se människan 

bakom brottet och inte se personen som handlingen i sig. Vetskapen om en persons brott 

och dess tillvägagångssätt kan påverka vårdrelationen. Eventuellt inlevelserika 

berättelser kan komma att ha en betydande roll i det fortsatta mötet, därför ställs det 

höga krav att vårdpersonalen förhåller sig professionellt. Rättspsykiatrisk vård har 

senaste åren blivit mer individanpassad vilket utvecklar samverkan mellan patient och 

vårdpersonal. 

En lång vårdtid kan i sig vara en bidragande orsak till att patienterna upplever mindre 

intresse av att involvera sig i en god vårdrelation tillsammans med vårdpersonal. Under 

vårdtiden finns möjlighet för vårdpersonal att tillsammans med patienten arbeta för att 

finna goda relationer även utanför vården. Om patienter inte bryter sitt umgänge med 

kriminella kontakter finns risk att de vid utskrivning återgår till brottslighet. Det är inte 

ovanligt att samma patient döms enligt LRV ett flertal gånger under sin livstid, detta 

kan resultera i att de upplever hopplöshet och får en negativ syn på framtiden. De flesta 

patienter önskar en hoppfull framtid med familj och meningsfulla aktiviteter, något som 

saknats för flera av dem innan de dömdes enligt LRV. “I’m thinking about getting out 

and um having a beautiful relationship in the future and having kids. I’m a cool uncle to 

my sister’s kids, and I’ll be a very good dad.” (Quinn & Happell, 2014. s. 125). Genom 

att redan under vårdtiden hjälpa till att stödja i detta arbete kan en god vårdrelation 

bygga något långsiktigt för patienten. Detta ger patienten möjlighet att må bättre och 

göra ännu fler framsteg vilket stärker både patienten och vårdrelationen. Att uppleva en 

längtan att komma vidare i livet för att ges möjlighet till familjeliv kan vara en 

möjlighet att finna gemenskap. En god vårdrelation kan gynna relationer till vänner, 

familj och myndigheter. 

6.3 Att förhålla sig till gränser med måttfullhet 

Resultatet visar att när gränser sätts inom rättspsykiatrisk vård är det fördelaktigt att 

detta föregås av en god vårdrelation där det ges utrymme för patienten att uttrycka sig, 

ett aggressivt beteende kan vara en önskan att bli sedd. Att sätta gränser är ibland 

nödvändigt för vårdpersonalen och en del i att ge patienten möjlighet till förberedelse 

för ett framtida liv. Gränser kan vara ett gott stöd då det ger möjlighet att förhålla sig 

inom vissa ramar vilket kan skapa trygghet. En begränsning innebär att vårdpersonalen 

ber patienten att förhålla sig till ett visst beteende beroende på situation. Dock riskerar 

benämningen begränsning att associeras till att kontrollera och läxa upp någon vilket 

sällan gynnar en vårdrelation då patienter upplever detta som en kränkning och ett sätt 

att förnedras. Blir utgångspunkten istället att se det som ett sätt att stödja och uppmuntra 

till ett positivt beteende kan en god vårdrelation upprätthållas. Att inte hjälpa och 

eventuellt behandla en patient som uppvisar ett psykiskt ohälsosamt mående kan 
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upplevas som oetiskt. Patienter upplever det tudelat kring tvångsåtgärder då det å ena 

sidan upplevs som ett övergrepp men även som något nödvändigt. Att vara överlämnad 

till vård enligt LRV kan i sig upplevas som ett övergrepp då vården ej är frivillig. 

“Basically, we are exerting coercion all the time, and it’s not just a matter of physical 

restraints, injections and syringes… all of their period of care is a kind of coercion.” 

(Gustafsson & Salzmann-Eriksson, 2016. s. 40). För att gynna vårdrelationen kan det 

efter en tvångsåtgärd vara av vikt att tillsammans med patienten ha ett så kallat 

eftersamtal där händelsen diskuteras. Samtalet har även som syfte att tillsammans finna 

alternativa strategier så att en liknande situation i framtiden kan undvikas, båda parter 

ska tillåtas att se framåt. 

6.4 Den rättspsykiatriska vårdmiljön i förhållande till vårdrelationen 

Samtidigt som en god vårdrelation är viktig för att patienten ska utföra meningsfulla 

aktiviteter är även aktiviteter ett gynnsamt sätt att bygga och vidmakthålla en god 

vårdrelation. Genom att i avslappnad miljö utföra vardagliga aktiviteter ges patienten 

möjlighet att träna sociala interaktioner och samtidigt gynnas en god vårdrelation. 

Vårdpersonal bör arbeta för fler aktiviteter på avdelningen, aktiviteter anpassade utefter 

patienternas behov. Regelbundet och pålitligt schema kan även minska tristess hos 

patienter och förebygga aggressivt beteende som kan uppkomma i samband med 

innehållslösa dagar. Minskas tristessen kan vårdrelationen påverkas i en positiv 

riktning. 

Vårdmiljön i sig kan vara hindrande för möjligheten att bedriva meningsfulla aktiviteter 

och på så sätt försvårar miljön uppkomsten av en god vårdrelation. Inne på en 

rättspsykiatrisk avdelning/klinik tvingas patienter till vissa begränsningar och även till 

relationer med övriga patienter och vårdpersonal. Det är av vikt att förhålla sig till 

gällande säkerhetskrav men att vara inlåst och tvingas till relationer kan skapa 

frustration. Förståelse för denna frustration kan generera i samhörighet vilket gynnar 

vårdrelationen. 

6.5 Vårdrelationens betydelse för rädsla och aggression 

En god vårdrelation som bygger på öppenhet kan vara en avgörande faktor för att 

undvika våldsamma situationer. Dock finns situationer som trots en god vårdrelation 

resulterar i ett aggressivt beteende. “I think (violence) is interpersonal, it´s like what 

happens between all of us, as we have to live together each day in this close 

environment” (Hinsby & Baker, 2004. s. 343). Vårdpersonalen kan antingen finnas där 

och visa sin närvaro oavsett uppvisat beteende eller välja att lämna patienten ifred. Det 

sistnämnda tycks patienterna föredra då det ger dem möjlighet att komma till ro på egen 

hand. Genom dialog mellan vårdpersonal och patient kan strategier skapas för att 

framöver användas vid uppkomna situationer, det bör även ges möjlighet till reflektion 

om varför vissa situationer uppstår. Genom dialog och en god vårdrelation kan de 

uppkomna händelserna diskuteras och istället ses som ett tillfälle att lära utav det som 

skett. En god vårdrelation kan på sikt hjälpa patienten i att se att de kan erhålla respekt i 

annan form än genom våld, bättre är att de får uppleva att deras ord tas på allvar. 
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Genom stöd och förslag i vad samhället i stort anser accepterat är viktigt trots att det i 

vissa situationer innebär att sätta gränser. 

Ilska fanns mer nära till hands när patienter upplevde en tristess, att vara uttråkad 

innebar således ökad risk för aggressivitet och våld. Att som vårdpersonal inte veta när 

eller om någon blir aggressiv kan generera i osäkerhet och spänning vilket är negativt 

för vårdrelationen. Eventuella tvångsåtgärder kan för patienter skapa oro för framtiden 

genom rädsla att det påverkar deras möjlighet till utskrivning. Om tvångsåtgärderna inte 

genomförs på ett professionellt sätt skapas negativa attityder vilka kan leda till förlorat 

förtroende och en minskad benägenhet att anförtro sig till vårdpersonal. Svårigheter i att 

skapa tillit kan generera ökad misstänksamhet vilket är ofördelaktigt för en god 

vårdrelation. 

7 Diskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie belyser vårdrelationens olika aspekter inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård. Det framkommer att mötet mellan patient och 

vårdpersonal inom rättspykiatrisk vård innehåller både svårigheter och möjligheter. Den 

rättspsykiatriska vårdmiljön påverkar vårdrelationen och de begränsningar som finns att 

förhålla sig till. Genom att i vårdrelationen ge och ta emot stöd införlivas en hoppfull 

framtid och vårdrelationen kan vara av betydelse för att möta rädsla och aggressivitet 

men även för att bygga framtida relationer. 

7.1 Metoddiskussion 

Genom att sammanställa vetenskapliga artiklar görs en systematisk litteraturstudie 

vilket ger en bred översikt inom ett forskningsområde. Då vård ska bedrivas 

evidensbaserad och på vetenskaplig grund menar Axelsson (2012) att systematiska 

litteraturstudier gynnar vården. Sökandet efter kunskap i artiklar är en viktig del i att 

utveckla sin profession och även verksamheten i stort (ibid). Genom att studera 

vårdrelationen inom rättspsykiatrisk kontext kan resultatet av studien bidra till 

användbarhet för vårdpersonal som arbetar inom rättspsykiatrisk vård. Genom en 

litteraturstudie ges möjlighet att belysa de olika aspekter av upplevelsen hos patienter 

och vårdpersonal. Författarna till föreliggande studie ansåg att en litteraturstudie kunde 

ge önskat svar på studiens syfte. En annan möjlig metod som kunde besvarat studiens 

syfte hade varit intervjuer med patienter och vårdpersonal. Dock hade intervjumaterialet 

täckt in färre svaranden än vad som innefattas i denna litteraturstudies resultat. Denna 

systematiska litteraturstudie gav ett brett resultat, en intervjustudie hade sannolikt givit 

en djupare förståelse för aspekterna i resultatet. 

Syftet med studien var att söka efter olika aspekter som kan påverka vårdrelationen i 

rättspsykiatrisk kontext utifrån både ett patientperspektiv och ett vårdarperspektiv. 

Enligt Haines (2000) finns det få studier som belyser både patientperspektiv och 

vårdarperspektiv inom rättspsykiatrisk kontextdet ger ett behov av att ytterligare 

undersöka området för att finna relevanta aspekter utifrån de olika urvalskriterierna. 

Valet att inkludera både patienter och vårdpersonal kan innebära en avsaknad av djupare 
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förståelse för vad vårdpersonal eller patienter anser. Genom att involvera upplevelser 

och erfarenheter från vårdpersonal fanns en ökad risk att författarna till föreliggande 

studie kände igen vårdpersonalens upplevelser och förförståelsen riskerade att bryta 

igenom. Detta har medvetandegjorts och minimerats genom diskussion sinsemellan 

författare men även tillsammans med handledaren. 

Inkluderingskrav i studien förekom men var få då området är relativt outforskat, flera 

inkluderingskrav kunde genererat i att för få artiklar fanns tillgängliga. När artiklar söks 

ska endast de med relevant innehåll i förhållande till syftet väljas, därav är det viktigt att 

fånga ett urval som relaterar till det studien efterfrågar. Med anledning av den tidsaspekt 

som fanns var det viktigt att ta hänsyn till detta i planeringen och urvalsförfarandet, 

något som styrks av Willman et al. (2011a). Inför datainsamlingen av artiklarna togs 

hänsyn till artiklarnas ursprungsland. Något som Willman et al. (2011b) påtalar är av 

vikt att reflektera över då förutsättningarna är annorlunda i olika länder. Hade alla 

artiklar skrivits med utgångspunkt i ett och samma land hade resultatet kunnat bli än 

mer samstämmigt. Dock valdes länder ut där den rättspsykiatriska vården liknar 

varandra och resultatet kan därmed överföras länderna emellan. Flera intressanta 

aspekter om skillnader mellan olika kulturer kan ha uteslutits från resultatet i samband 

med detta, då det ej var syftet med studien gjordes avgränsningen och de kulturella 

aspekterna på vårdrelationen får studeras i annan studie. Författarna anser dock att det 

vore en viktig del att i en annan studie belysa området då patienter som vårdas är ifrån 

flera olika kulturer och således bär på flertalet olika erfarenheter och förväntningar. 

Sökningarna efter artiklar gjordes i tre olika databaser, CINAHL, PsycINFO och 

PubMed. Dessa databaser valdes då de innehåller vårdvetenskapliga artiklar som ger 

möjlighet att svara an på studiens syfte. Då syftet i studien är av vårdvetenskaplig 

karaktär valdes de databaser bort som är mer inriktade på medicinska artiklar. Sökorden 

kombinerades och användes tillsammans med ämnesord för att få än mer specifikt 

inriktade artiklar och även för att stärka sökningen. Willman et al. (2011a) framhåller att 

kombination av sökord är viktigt då detta kan täcka in så många artiklar som möjligt. 

Genom handledning ifrån en bibliotikare stärktes sökningarna ytterligare då det gav fler 

infallsvinklar och kunde skapa ett bättre och mer specifikt sökresultat. Trots att 

sökningarna genomfördes med olika sökord och i tre olika databaser återkom emellanåt 

samma artiklar i de olika sökningarna. Detta bör vara ett resultat av en relevant och bred 

sökning på det område som ska studeras samt att resultatet speglar den forskning som 

genomförts i andra studier. Willman et al. (2011a) benämner detta som hög sensitivitet 

vilket innebär att insamlat materialet är relevant för studien. 

Att ha valt bort artiklar som ej genomgått en god etisk granskning kan ha inneburit att 

intressant och viktig information gått förlorad. Det ska finnas en god och vetenskaplig 

grund i artiklarna och de kan med fördel vara granskade av forskare inom området och 

således bedömas som Peer Reviewed. Detta är aspekter som författarna tagit hänsyn till 

under studiens gång och alla artiklar i resultatet är Peer Reviewed. Vidare genomfördes 

en kvalitetsgranskning av alla artiklar som ansågs följa studiens syfte. I 

kvalitetsgranskningen fanns möjlighet att bedöma artikelns trovärdighet, avgöra om 
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viktig litteratur är inkluderad samt finna om metoden är väl beskriven. Enligt Willman 

et al. (2011b) framhålls vissa delar som avgörande i bedömningen och det är viktigt att 

de artiklar som i en kvalitetsgranskning graderats med högre kvalité får ta större plats i 

resultatet än vad de med lägre grad av kvalité gör. 

Valet av analysmetod föll på Graneheim Hällgren och Lundman (2004), en beprövad 

och väl använd metod inom vårdvetenskaplig forskning. Metoden är applicerbar på 

olika slags texter, i föreliggande studie används vetenskapliga artiklar, sammantaget 

betecknas dessa artiklar som en analysenhet. Föreliggande studie presenterar ett resultat 

som baseras på de tolkningar som görs i analysenhetens skillnader och likheter. Studien 

utgår ifrån en induktiv ansats vilket enligt Jakobsson (2011) innebär att författarna går 

från delarna för att finna en helhet, från något specifikt till något mer allmänt. I studien 

fann författarna flera delar i de olika artiklarna som sedan bildade en ny sammansatt 

helhet. 

Denna studie innehåller 30 artiklar där flera av de analyserade artiklarna hade ett 

resultat som överensstämde med varandra. Tillsammans bildades en helhet som svarade 

an på syftet till studien, resultatet blev en sammanfattad tolkning av tidigare utförda 

studier. Ingen av de analyserade artiklarna var mer än 13 år gammal vilket gör att 

resultatet finns i närtid. Då det användes artiklar som ej är på författarnas 

ursprungsspråk fanns risk för tolkningsfel av texten. För att minimera detta valde 

författarna att i tveksamma fall diskutera med varandra och vid behov användes ett 

engelskt lexikon. En ökad trovärdighet för studien skapades genom att författarna var 

medvetna om och sinsemellan diskuterade eventuell misstolkning av texternas 

betydelse. Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012) används begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning för att säkerställa en 

studies trovärdighet. Genom att båda författarna läste samtliga artiklar gavs tillträde till 

bådas förståelse av texterna, vilket kan öka trovärdigheten för studien. Det var 

tidskrävande att läsa alla artiklar flera gånger men borde givit en mer rättvis och 

nyanserad bild av analysenheten. Enligt Willman et al. (2011b) kan en studies 

trovärdighet även styrkas om det finns flera studier som pekar mot ett liknande resultat, 

denna studies resultat bygger på ett flertal andra studier och bör således samstämma 

med andra tidigare fynd vilket ökar trovärdigheten. Något som kan skapa en giltighet 

för studien är inkluderingen av citat vilka kan belysa de upplevelser som framkommit i 

tidigare studier. 

Genom att analysera texter som innefattar resultat från både patienter och vårdpersonal 

gavs en överblick med möjlighet att finna upplevelser från patienter och vårdpersonal 

och hur dessa överensstämde och samverkade med varandra. I studiens resultatdel kan 

det vara svårt att särskilja vad patienter respektive vårdpersonal uttrycker vilket medför 

att det finns risk för misstolkning. Författarna valde att presentera dessa likheter och 

skillnader i ett sammanfattat resultat där de olika aspekterna presenterades utifrån 

kategorier mer än att särskilja patientgrupp och vårdpersonal. Anledning till detta var att 

påvisa och nyansera de specifika aspekter som framkommit mer än att jämföra patient 

och vårdpersonals åsikter. 
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För att under analysprocessens gång arbeta fram de olika delarna i texterna fördes 

anteckningar i marginalen vilka var en grund till dialog för jämförelse och diskussion. 

Efter diskussion gällande koder tillsammans med handledaren insåg författarna att 

ytterligare arbete krävdes för att få innehållet än mer tydliggjort i kategorierna och 

subkategorierna. Detta kan även ha lett till att handledarens syn på koder, kategorier 

samt subkategorier gav studiens resultat ökad trovärdighet. Enligt Lundman och 

Graneheim Hällgren (2012) kan det vara värdefullt att en person som är insatt i 

forskning granskar om koder överensstämmer med innehållet i texten. 

Författarna till föreliggande studie arbetar inom rättspsykiatrisk heldygnsvård, vilket 

medför att författarna har viss förförståelse som kan påverka de tolkningar som görs. 

Författarna har sinsemellan och tillsammans med handledare diskuterat dessa 

förförståelser och därmed försökt angripa studien med tyglad förförståelse. Då båda 

författarna gemensamt kom fram till ett resultat fanns mindre risk att den enes 

förförståelse genomsyrade resultatet. Genom att enbart inkludera artiklar som påvisar en 

följsamhet i etiska riktlinjer håller författarna sig till krav om att studien följer etiska 

krav om respekt för mänskliga rättigheter. 

Genom att lyfta ämnet tar författarna även hänsyn till att det kan leda till nytta för 

patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård. Utifrån vårdrelationen och miljöns 

komplexitet samt utifrån den begränsade tillgången på forskning inom området kan det 

ses som oetiskt att inte bedriva forskning kring fenomenet (Hörberg, 2008). 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie framhåller de aspekter som påverkar vårdrelationen 

inom rättspsykiatrisk vård. Mötets möjligheter med respekt, tillit och att bli stärkt som 

person ger en ökad trygghet där täta och kontinuerliga mellanmänskliga möten kan 

hjälpa patienten och vårdpersonalen till en välfungerande vårdrelation. Möjligheten att 

ge och ta emot stöd gynnas av att patienten ges förutsättning att uttrycka sina behov. 

Patienten ges möjlighet att anpassa sig till ett socialt accepterat beteende genom att 

förhålla sig till de gränser som finns inom den rättspsykiatriska vårdmiljön. 

Vårdrelationen är av vikt för att möta den rädsla och aggression som av olika 

anledningar kan uppstå. 

Resultatet visar att patienter som bemöts med respekt och tillit samt ges möjlighet att 

stärkas som person upplever en ökad trygghet. Genom att kontinuerligt stödja och 

uppmuntra patienten ges möjlighet för denne att bli sedd, det skapas en ökad upplevelse 

av medmänsklighet och samhörighet. Enligt det resultat som framkommit i studien är 

ovan nämnda aspekter viktiga för en god vårdrelation. Genom att dessa aspekter blir en 

del av vården bör det resultera i en samhörighet där vårdrelationen har en tydlig roll. 

Fortinash och Holoday Worret (2007) talar om hur tillit och trygghet är ett första steg i 

varje mellanmänsklig erfarenhet. Vårdpersonal bör därmed ha som utgångspunkt att i 

vården arbeta för en god vårdrelation där resterande arbete med patienten gynnas. 

Litteraturgenomgången visar att om vårdpersonalen undviker nedlåtande kommentarer, 

förnedring och utnyttjande av maktposition bör patienten finna en viktig del i vården 
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och även en förebild i socialt accepterade beteenden. En god vårdrelation inom 

rättspsykiatrisk vård kan således ses både som nödvändig och som ett redskap för 

vårdpersonal och patient att komma vidare i vården. 

Att diagnostiseras och lära om sin sjukdom och den behandling som kan komma att 

behövas är till fördel för att hjälpa till självacceptans hos patienten. Detta resultat styrks 

även av Tyszkowska och Podogrodzka (2013) som framhåller att diagnos tillsammans 

med behandlingsplan är viktiga aspekter i patientens rehabilitering. Genom att patienten 

görs medveten om och accepterar sin sjukdom kan förståelse skapas för vissa händelser 

som tidigare skett. Det bör bli enklare för patienten att tillsammans med vårdpersonal 

finna nya vägar där det tidigare beteendet kan hanteras, det bör även leda till en ökad 

delaktighet för patienten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 

sjukvård bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär 

bland annat att sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- sjukvårdspersonalen samt 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Då en patient är dömd 

enligt LRV tvingas personen till vård vilket minskar autonomin, detta kan i sin tur 

påverka den vårdande relationen då delaktigheten minskas. Eidhammer, Fluttert och 

Bjørkly (2014) belyser i sin artikel att patienter motiveras till framsteg genom ett aktivt 

samarbete med vårdpersonal. Vårdrelationen kan därmed vara en viktig del i att ge 

patienten självförtroende och insikt att våga ta steget ifrån det som tidigare varit en 

självklarhet samt bearbeta de tidigare erfarenheterna. I föreliggande studie framkommer 

att det bör finnas en ärlighet ifrån vårdpersonal som påtalar för patienten vad i dennes 

levnadssätt som är socialt accepterat, även detta kan gynna patientens självacceptans. 

Resultatet påvisar att vårdpersonalen har ett ansvar att lära känna personen som begått 

brottet för att på så sätt komma närmare dennes livsvärld och skapa en god förutsättning 

för vårdandet. Vårdpersonalen behöver hantera sitt bemötande i förhållande till 

patienterna och deras berättelser om sina brott och det tidigare levernet som ej ansetts 

socialt accepterat. Det krävs att patienten ges möjlighet att ta del av det socialt 

accepterade för att uppleva sig som en del av samhället och finna samhörighet. 

Salzmann-Eriksson och Eriksson (2005) visar i sin artikel på ett resultat där 

samhörighet är något som kan upplevas vid mänsklig kontakt och vara en del i 

upplevelsen av att tillhöra samhället. Patienten bör ges möjlighet att finna en hoppfull 

framtid där vänner och familj involveras och eventuella kriminella vänner utesluts. Det 

bör vara en grund i varje vårdtillfälle att i den mån det är möjligt skapa en delaktighet 

inte bara med patienten utan även med patientens närstående. Mattila, Kaunonen, Aalto 

och Åstedt-Kurki (2014) betonar vikten av sjuksköterskans roll i att vara ett stöd både 

för patienten och de närstående. Sjuksköterskan bör i den mån som lagen och de 

inblandade personerna ger tillåtelse till hjälpa genom att förmedla vikten av samtal och 

vid behov aktivt delta i samtalen. Vårdpersonal bör vara ett stöd i att bryta med de 

kontakter som inte är bra för patienten och istället framhålla de personer som är till 

godo. Resultatet visar att patienter kan uppleva det som ett intrång och en 

tillrättavisning att bli tillsagd vad gäller tidigare val. Genom en vårdrelation med 

ömsesidigt förtroende gynnas de samtal som innehåller ämnen som av patienten kan 
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upplevas obehagliga. En god vårdrelation kan hjälpa patienten att finna tillit till andra 

personer vilket kan öppna upp deras möjlighet att tillåtas ha en relation till andra 

personer. Tidigare kan detta varit ett svårt steg att ta då det med stor sannolikhet funnits 

flera tillfällen där patienten upplevt bristande tillit till andra personer. Patienten har 

sedan tidigare en uppfattning om samhället och även en levd erfarenhet där dennes 

livsvärld innefattas, detta bör tas hänsyn till i vårdandet. Vårdpersonal kan genom 

vårdrelationen ge en vägvisning av vad som finns att upptäcka utanför den tidigare 

levda erfarenheten. En otrygg värld som i flera fall invaggats i en falsk trygghet med 

kriminellt leverne. Tema, Poggenpoel och MyBurgh (2011) belyser i sin artikel att en 

person riskerar att uppleva sig misslyckad av sin omgivning om denne känner sig 

orättvist behandlad. En grundsten bör vara att ge möjlighet till patienten att vara så 

delaktig denne har förmåga och ork till. Att hjälpa patienter till samhörighet och att 

någon tror på dem kan hjälpa en vårdrelation, men även vara en del i att patienten finner 

en större livsglädje. 

Ett av resultaten är att en god vårdrelation är en av de avgörande delarna i att patienten 

ska utföra meningsfulla aktiviteter under vårdtiden, likväl är meningsfulla aktiviteter en 

hjälp i att skapa en god vårdrelation. Aktiviteterna gynnar vårdrelationen om de sker på 

en neutral plats. Enligt Lammie, Harrisson, MacMahon och Knifton (2010) är det 

positivt för vårdrelationen att vårdpersonal vistas tillsammans med patienter i en så 

avslappnad miljö som möjligt. Författarna till studien finner det av stor vikt att trots 

rådande säkerhetskrav se till möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter. De flesta 

personer mår bra av sysselsättning då det skapar en mening och ett sammanhang. 

Meningsfulla aktiviteter är således något som på flera sätt gynnar vårdrelationen och 

måendet för patienten. Meningsfulla aktiviteter är enligt Kottorp, Heuchemer, Petersson 

och Hellner Gumpert (2013) viktigt för att patientens autonomi ska bibehållas och kan 

på så sätt hjälpa till att förbereda patienten för återgång till samhället. En sysselsättning 

ger en bättre dygnsrytm, eventuellt kan medicinering minskas om patienterna 

sysselsätter sig med något så den naturliga tröttheten kommer kvällstid. Det ger även en 

ökad känsla av att vara behövd och utföra något för sig själv och andra. Sysselsättning 

genererar även i att patienten dagligen har något att utföra och på så sätt slipper denne 

uppleva tristess som leder till aggressivitet. Meningsfulla aktiviteter har således många 

fördelar och bör vara en vägledande del i vården. Det vore fördelaktigt om patienter och 

vårdpersonal utförde fler aktiviteter gemensamt. Samtal kan med fördel hållas i en mer 

avslappnad miljö än i ett samtalsrum, exempelvis vid matlagning, promenad etc. Viktigt 

är även att patienten upplever att vårdpersonalen har tid, finns där och ger patienten 

utrymme samt visar värdighet, medmänsklighet och bidrar med sin kunskap. I samband 

med aktiviteter är det fördelaktigt att dessa sker efter schema och regelbundenhet vilket 

kan härledas till de flesta personers förhoppningar, att veta vad som komma skall samt 

kunna planera sin vardag. Dock fanns det i föreliggande studies resultat sådant som 

kunde leda till att aktiviteter uteblev, exempelvis låg personalbemanning. Detta skapar 

på flera sätt en försvårande aspekt till att bygga en god vårdrelation. Färre vårdpersonal 

till aktiviteter genererar att patienterna tilldelas mindre uppmärksamhet över lag och i 

vissa fall tillser att söka uppmärksamhet på annat sätt, bland annat genom aggressivt 

beteende. Enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftsbarometer (2015) råder stor brist 
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på nyutexaminerade sjuksköterskor i landet vilket gör problemet till en nationell 

angelägenhet där personalbemanningen kan bli en viktig del i patientens vård. 

Socialstyrelsen (2009) framhåller att hög vårdtyngd inom den psykiatriska vården kan 

påverka vårdmiljö, vårdinnehåll och även patientsäkerhet. Kortast möjliga och god 

vårdtid bör sammanfattningsvis skapa bättre förutsättningar för patientens framtida liv. 

Patienter som uppvisar ett aggressivt beteende gör ibland detta för att finna ett sätt att 

kommunicera med vårdpersonal, även den rättspsykiatriska vårdmiljön i sig kan 

frambringa rädsla och aggressivitet. Detta framhålls även i artikeln av Pulsford et al 

(2013) vilka påtalar att om den rättspsykiatriska vårdmiljön vore annorlunda kunde 

mindre aggression hos patienterna påvisats. Vårdmiljön inom rättspsykiatrisk vård är 

restriktiv i en förhoppning att skydda patienter, vårdpersonal och medborgare. För att 

patienter ska få ett minskat aggressivt beteende samt en mer harmonisk vårdmiljö finns 

det anledning att rättspsykiatriska avdelningar/kliniker ser över vårdmiljön för att möta 

patienters önskemål om exempelvis mer aktiviteter. Lammie et al (2010) påtalar att det 

aggressiva beteendet även är ett resultat av negativa attityder, respektlöshet och 

maktutövande. Att ha ett aggressivt beteende i sig kan resultera i att ytterligare 

begränsningar sker för patienten. Dessa begränsningar såsom avskiljning etc. kan 

resultera i att patienten känner sig kränkt och förödmjukad vilket kan leda till en 

försämrad möjlighet till en god vårdrelation. De känslor som kan uppstå hos 

vårdpersonal i samband med aggressivt beteende kan vara negativa och det finns då ett 

behov av att medvetandegöra dessa för att inte vårdrelationen ska påverkas (Jacob, 

Gagnon & Holmes, 2009). Såsom beskrivs i studiens bakgrund påtalar Björck och 

Sandman (2007) att vårdpersonal behöver utvecklas och utbildas i sättet att bemöta 

patienter och skapa en god vårdrelation. Resultatet i föreliggande studie påtalar att 

patienter upplevde det önskvärt att eventuella tillsägningar och begränsningar skulle 

utföras på ett sätt som inte skadade vårdrelationen. Skada på vårdrelationen kunde 

minimeras om begränsningar utfördes med respekt och helst inte framför medpatienter. 

Patient och vårdpersonal bör tillsammans samtala kring strategier som går att använda i 

samband med försämrat mående, förhoppningsvis något som senare användas innan 

eventuella tvångsåtgärder blir nödvändiga. Detta styrks även av Socialstyrelsen (2009) 

som framhåller att tvångsåtgärder skall föregås av alternativa åtgärder. För de flesta är 

det naturligt att hellre anförtro sig till de som upplevs stödja och hjälpa en framåt, 

detsamma gäller för patienter inom rättspsykiatrisk vård. Att förhålla sig inom socialt 

accepterade regler är en naturlig del i alla människors liv men det ska oavsett lagrum 

ske med värdighet och på ett stödjande och positivt sätt. Genom förslag och diskussion 

kring uppvisat beteende kan delaktighet inbegripas i mötet och intentionen att skapa en 

god vårdrelation. 

7.2.1 Slutsats 

Vårdpersonal bör anta en hållning som är främjande för en god vårdrelation med 

patienten. Genom en god vårdrelation kan patient tillsammans med vårdpersonal finna 

möjliga vägar att på ett gott sätt hantera vardagssituationer och de utmaningar som kan 

uppkomma. Om patienten med hjälp av den goda vårdrelationen ges möjlighet att lära 

om sig själv och sin sjukdom kan även andra relationer gynnas.  
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7.2.2 Kliniska implikationer 

Vårdpersonal som arbetar inom rättspsykiatrisk heldygnsvård bör alla arbeta för att 

finna en god vårdrelation till patienten. Resultatet av föreliggande studie kan vara en del 

i att förstå de olika aspekter som påverkar den vårdrelation som kan frambringas mellan 

patient och vårdpersonal i den komplexa vårdmiljön. 

 

7.2.3 Framtida forskning 

Med utgångspunkt i det resultat som framkommer i föreliggande studie skapas intresse 

att vidare fokusera på vårdrelationens aspekter som upplevs av patienter och 

vårdpersonal. Intressant vore då att belysa de aspekter som patienter upplever och 

jämföra med vad vårdpersonal anser. För att på bästa sätt få en nyanserad och mer djup  

forskning kring ämnet vore intervjuer att föredra. 
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Psychinfo 160801 Peer 

reviewed 

Forensic psychiatry 

“and” 

Qualitative 

“and” 

experience 

 

 

 

 

84 

1 A qualitative exploration of the experience of restorative 

approaches in a forensic mental health setting 

Pubmed 160801 Peer 

reviewed 

Forensic psychiatry 

“and” 

Rehabilitation 

“and” 

qualitative 

 

 

 

 

50 

2 Hope for successful implementation of psychosocial/psychiatric 

Rehabilitation in the forensic mental health setting 

 

Looking beyond the illness: Forensic service users’ perceptions of 

rehabilitation 

Cinahl 170112 Peer 

reviewed 

Forensic psychiatry 

“and” 

Caring relationship 

 

 

4 

2 To be strategically struggling against resignation: the lived 

experience of being cared for in forensic psychiatric care. 

 

Rehabilitaion between insitutional and non-institutional forensic 

psychiatric care: important influences on the transition process 

 

Pubmed 170112 Peer Forensic psychiatry  1 Exploring nurses’ and patients’ perspectives of limit setting in a 



  
 

VI 

reviewed “and” 

Caring relationship 

 

77 

forensic mental health setting. 
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9.2 Bilaga B, Artikelmatris, presenterat i bokstavsordning efter författare 

Referens  Syfte 

 

Antal informanter Metod Resultat Studiek

valité 

Titel: Forensic psychiatric 

patients´ narratives of their offense 

 

Författare: Askola, R. A., 

Louheranta, O., Paavilainen, E., 

Soininen, P., Nikkonen, M 

 

Tidskrift: Issues in Mental Health 

Nursing 

 

År: 2015 

 

Land: Finland 

Syftet med studien 

var att beskriva 

rättspsykiatriska 

patienters 

erfarenheter av sitt 

brott och dess 

inverkan på deras 

liv. 

8 patienter som 

vårdas inom 

rättspsykiatrisk 

vård vara 7 män 

och 1 kvinna. 

Data från 

intervjuer med 

patienter 

analyserades 

genom narrativ 

analysmetod. 

Resultatet visade att förståelse för 

brottet patienterna gjort och dess 

inverkan på deras liv hjälper 

vårdpersonal att förstå och lära 

känna patienten på djupare nivå 

vilket kan förbättra vården, social 

förmåga och hantera eventuella 

traumatiska händelser.  

Medel 

Titel: Looking beyond the illness: 

Forensic service users’ perceptions 

of rehabilitation 

 

Författare: Barnao, M., Ward, T., 

Casey, S. 

 

Tidskrift: Journal of Interpersonal 

Violence 

 

År: 2014 

 

Land: Nya Zeeland 

Syftet med studien 

var att utforska 

patienternas 

perspektiv på 

rehabiliteringen 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

 

20 patienter 

intervjuades 

Individuella 

intervjuer 

spelades inte 

och 

transkriberades 

och skapade 

teman vilka 

presenterades i 

resultatet. 

Resultatet visade att 

rehabiliteringen kännetecknades 

av brist på individbaserad vård, 

varierande kvalitet på 

vårdpersonals bemötande och 

oklarhet i 

rehabiliteringsprocessen. 

Medel 

Titel: Hope for Successful Syftet med studien 10 vårdpersonal Icke Resultatet visade att för att god Medel 



  
 

II 

Implementation of 

Psychosocial/Psychiatric 

Rehabilitation in the Forensic 

Mental Health Setting 

 

Författare: Brown, K., Lewis, K. 

 

Tidskrift: Psychiatric 

rehabilitation Journal 

 

År: 2015 

 

Land: Kanada 

var att undersöka 

vårdpersonals 

inställning till en 

modell gjord för 

implementering av 

psykosocial och 

psykisk 

rehabilitering. 

intervjuades 

individuellt under 

20-80 minuter. 

experimentell 

studie där 

forskarna 

använde sig av 

semistrukturerad

e intervjuer för 

att skapa data 

till resultatet. 

vård inom rättspsykiatrisk vård 

ska kunna ges krävs 

individbaserad vård. 

Titel: A qualitative exploration of 

the experience of restorative 

approaches in a forensic mental 

health setting 

 

Författare: Cook, A. Drennan, G. 

Callanan, M. 

 

Tidskrift: The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology 

 

År 2015 

 

Land: Storbritannien 

Syftet var att ta 

reda på vad patient, 

personal och offer 

hade för 

erfarenheter av 

”restorative 

justice” inom 

rättspsykiatrisk 

vård. Vad är 

positivt/negativt?   

Totalt 10 

intervjupersoner 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ ansats. 

De som 

intervjuades var 

patienter, offer 

och vittnen. 

Studien ger resultat kring de 

psykologiska faktorerna när 

”restorativ justice” används i en 

rättspsykiatrisk miljö. 

Medel 

Titel: Forensic learning disability 

nursing: what’s it really like 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

specialistsjuksköter

4 Sjuksköterskor 

med minst 10 års 

erfarenhet av vård 

Semistrukturera

de intervjuer 

med teman att ta 

Resultatet skapade 5 teman som 

bland annat visade balansen 

mellan att ”vara i vardagen” för 

Medel 



  
 

III 

Författare: Dalgarno, M. F., 

Riordan, S. A 

 

Tidskrift: Journal of intellectual 

disabilities and offending 

behaviour 

 

År: 2014 

 

Land: Storbritannien 

skors erfarenhet av 

att arbeta med 

lågbegåvade 

patienter inom 

rättspsykiatrisk 

vård.  

med lågbegåvade. upp där 

sjuksköterskorna 

fick berätta om 

sina upplevelser 

och erfarenheter. 

patienternas och sjuksköterskans 

roll som vårdare. Det framkom 

stora skillnader mellan 

sjuksköterskornas upplevelser 

både vad gäller vilken kunskap 

som behövs och vilka problem de 

har fått brottas med. 

Titel: Reconstructing normality: 

Characteristics of staff  

interactions with forensic mental 

health inpatients 

 

Författare: Gildberg, F.A. 

Bradley, S.K. Fristed, P. 

Hounsgaard, L. 

 

Tidskrift: International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

År: 2012 

 

Land: Danmark 

Studiens syfte var 

att undersöka vad 

som är 

karakteristiskt i 

relationen mellan 

patient och 

vårdpersonal inom 

rättspsykiatrisk 

kontext.  

14 sjuksköterskor, 

12 skötare, 3 

sjuksköterskeassis

tenter och 1 social 

arbetare 

observerades och 

vid tillfällen 

intervjuades 

under 

observationstiden 

som var 224h 

Observationer 

och intervjuer.  

 

(Endast data 

från intervjuerna 

är använda i 

denna studies 

resultat) 

Resultatet visade att det 

framförallt tillit till varandra 

skapar goda relationer skapas 

samt att inte kränka patienten vid 

tillrättavisning. 

Medel 

Titel: Access to medium secure 

psychiatric care in England and 

Wales. 2: A qualitative study of 

admission decision-making 

 

Syftet med studien 

var att få förståelse 

för hur 

vårdpersonal och 

läkare klarar av 

55 vårdpersonal 

varav två var 

chefssjukskötersk

or intervjuades 

Intervjuer som 

spelades in 

transkriberades. 

Av datan 

gjordes en 

Resultatet visade att bäst beslut 

och vård ges om enheten har en 

bra samarbete och en gemensam 

vision.  

 

Medel 



  
 

IV 

Författare: Grounds, A. 

Gelsthorpe, L. Howes, M. Melzer, 

D. Tom, B D.M. Brugha, T. Fryers, 

T. Gatward, R. Meltzer, H. 

 

Tidskrift: The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology 

 

År: 2004 

 

Land: Storbritannien 

press som de 

utsätts för med 

tanke på 

beslutsfattande i 

rättspsykiatrisk 

kontext. Deras 

professionella 

värderingar, 

erfarenheter och 

föreställningar 

beskrivs. 

tematisk 

innehållsanalys. 

Då inte vårdpersonalen var trygga 

med varandra skapades svårighet 

att skapa en trygg vård för 

patienterna. 

Titel: Rehabilitation between 

institutional and non-institutional 

forensic psychiatric care: 

important influences on the 

transition process 

 

Författare: Gustafsson, E. Holm, 

M. Flensner, G. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 

 

År: 2011 

 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att belysa 

vårdgivares 

erfarenheter och 

synpunkter på vad 

som påverkar 

patientens förmåga 

att hantera sin 

rehabilitering inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

Totalt 12 

intervjupersoner. 

En induktiv 

kvalitativ 

intervjustudie av 

vårdpersonal 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård.   

Visade att en god vårdrelation 

mellan vårdpersonal och patient är 

viktigt. Betydelsefullt var 

meningsfulla aktiviteter, sociala 

relationer, stödperson, hjälp med 

samtal med myndighet etc. 

Medel 

Titel: Effect of Complex Working 

Conditions on Nurses who exert 

Coercive Measures in Forensic 

Psychiatric Care 

Studiens syfte var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

8 sjuksköterskor 

med minst 1 års 

erfarenhet av 

rättspsykiatrisk 

Kvalitativa 

djupgående 

intervjuer med 

induktiv ansats.  

Fyra huvudkategorier skapades 

utifrån datainsamlingen. 1; agera 

mot patientens vilja, 2; resonera 

kring etiskt dilemma, 3; 

Hög 



  
 

V 

 

Författare: Gustafsson, N., 

Salzmann-Erikson, M. 

 

Tidskrift: Journal of Psychosocial 

Nursing 

 

År: 2016 

Land: Sverige 

tankar om att utföra 

tvångsåtgärder 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

vård. medkänsla samt 4; behovet av 

spegling.  

Titel: Respecting dignity in 

forensic care: the challenge faced 

by nurses of maintaining patient 

dignity in clinical caring situations 

 

Författare: Gustafsson, L. 

Wigerblad, Å. Lindwall, L. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 

 

År: 2013 

 

Land: Sverige 

Syftet var att 

belysa vad som 

krävs för att 

upprätthålla 

patienters värdighet 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård.  

Intervju i grupper, 

totalt 3 

intervjugrupper. 

En kvalitativ 

intervjustudie 

med 

sjuksköterskor 

inom 

rättspsykiatrisk 

kontext. Studien 

hade en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Patienternas värdighet kan 

skyddas genom respekt och 

medmänsklighet. Vårdgivares 

vilja att ”göra det lilla extra” och 

vara humana i kontakten. 

Hög 

Titel: Working with people who 

have killed: The experience and 

attitude of forensic mental health 

clinicians working with forensic 

patients 

 

Författare: Harris, D. M., Happell, 

Syftet med studien 

var att undersöka 

känslorna hos 

vårdpersonal som 

arbetar med 

patienter som har 

mördat. 

27 deltagare med 

olika professioner 

alla arbetande 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

Data samlades 

genom 

kvalitativa 

intervjuer med 

explorativ 

karaktär 

Resultatet visade att utbildning 

och kunskap hjälpte 

vårdpersonalen att inte bli 

känslomässigt påverkade. Brister 

sågs i riktade 

informationsprogram och klinisk 

handledning. Av vikt sågs även 

Hög 



  
 

VI 

B., Manias, E.  

 

Tidskrift: International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

År: 2014 

 

Land: Australien 

behovet av att ”spegla” situationer 

med sina kollegor. 

Titel: Coercive treatments in 

forensic psychiatry: a study of 

patient’s experiences and 

preferences 

 

Författare: Haw, C., Stubbs, J., 

Bickle, A., Stewart, I.  

 

Tidskrift: The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology 

 

År: 2011 

 

Land: Storbritannien 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienters 

erfarenheter och 

visa preferenser av 

fysiskt tvång, 

avskildhet och 

akuta 

intramuskulära 

injektioner. 

Data från totalt 57 

patienter 

presenteras i 

Resultatet. 

Studien 

använder en mix 

av kvantitativ 

metod och 

kvalitativ metod.  

Den kvalitativa 

delen letade 

nyckelfynd från 

fraser som 

senare bildade 

teman och 

kategorier. 

Resultatet visar patienters syn på 

tvångsåtgärder och ger förslag på 

hur tvångsåtgärder kan förbättras 

utifrån deras upplevelse av dem.  

 

(Endast den kvalitativa delen av 

studien användes) 

Medel 

 

 

Titel: Patient and nurse accounts 

of violent incidents in a medium 

secure unit 

 

Författare: Hinsby, K. Baker, M. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 

Syftet med studien 

var att belysa 

skillnader och 

likheter mellan 

patienter och 

sjuksköterskors  

upplevelse av 

våldsamma 

4 manliga 

sjuksköterskor 

och 4 manliga 

patienter i 

rättspsykiatrisk 

miljö. 

En kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

om att ha 

bevittnat 

våldsamma 

situationer. 

Resultatet visade tydliga 

kontraster mellan sjuksköterskors 

och patienters upplevelser i 

våldsamma situationer där de är 

inblandade. 

Hög 



  
 

VII 

 

År: 2004 

 

Land: Storbritannien 

incidenter  

Titel: To be strategically 

struggling against resignation: the 

lived experience of being cared for 

in forensic psychiatric care 

 

Författare: Hörberg, U.,Sjögren, 

R., Dahlberg, K.  

 

Tidskrift: Issues in Mental Health 

Nursing 

 

År: 2012 

 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienters 

livserfarenheter 

och livssituation 

inom 

rättspsykiatrisk 

kontext med vård 

som utgångspunkt. 

11 patienter i 

rättspsykiatrisk 

vård som vårdas 

på “max-enhet”. 

Data samlades 

genom 

kvalitativa 

patientintervjuer 

där fokus låg på 

patienternas 

livsupplevelse. 

Studien har ett 

fenomenologiskt 

förhållningssätt. 

Resultatet visar  att patienters 

upplevelser av vårdpersonal inom 

rättspsykiatrisk vård kan vara icke 

vårdande med endast fåtal 

tillfällen där de utför god vård.  

 

Resultatet visar att patienter 

använder olika strategier för att få 

privilegier och att patienter saknar 

goda vårdrelationer samt 

presenterar varför. 

Hög 

Titel: Men and masculinities in 

Forensic Psychiatric Care: an 

interview study concerning male 

nurses’ experiences of working 

with male caregivers and male 

patients 

 

Författare: Kumpula, E., 

Ekstrand, P. 

 

Tidskrift: Issues in Mental Health 

Nursing 

Syftet med studien 

var att analysera 

manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda manliga 

patienter i 

rättspsykiatrisk 

kontext. 

6 manliga 

sjuksköterskor 

intervjuades 

utifrån 5 olika 

teman. 

Studien 

använder 

kvalitativ metod 

med 

intervjustudier 

grund för data.  

Resultatet visar att relationer är 

komplexa inom rättspsykiatrisk 

kontext. Studien visade att 

manliga sjuksköterskors kropp 

och fysiska styrka bland annat 

påverkar vårdrelationer. 

Hög 



  
 

VIII 

 

År: 2009 

 

Land: Sverige 

Titel: ´Doing things together´: 

male caregivers’ experiences of 

giving care to patients in forensic 

psychiatric care 

 

Författare: Kumpula, E., 

Ekstrand, P. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing. 

 

År: 2013 

 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att belysa 

erfarenheter från 

manliga vårdgivare 

som vårdar manliga 

patienter inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

6 manliga 

sjuksköterskor 

som är anställda 

på en 

rättspsykiatrisk 

klinik i Sverige 

intervjuades. 

Denna 

empiriska studie 

baseras på 

kvalitativa 

narrative 

intervjuer  

Resultatet visade att i en miljö där 

manliga vårdare vårdar manliga 

patienter finns risk att patienters 

vårdbehov inte får tillräckligt med 

uppmärksamhet. 

Hög 

Titel: Exploring nurses’ and 

patients’ perspectives of limit 

setting in a forensic mental health 

setting 

 

Författare: Maguire, T.,  Daffern, 

M., Martin, T. 

 

Tidskrift: International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

År: 2014 

Syftet med studien 

var att utforska vad 

gränssättning 

innebär för 

sjuksköterskor och 

ge dem 

handledning inom 

det. 

12 sjuksköterskor 

och 12 patienter 

intervjuades. 

Explorativ 

studie där data 

införskaffades 

genom 

kvalitativa 

intervjuer  

Resultatet visade att (1) 

gränssättning är viktigt utifrån 

säkerhetssynpunkt. (2) Risk för 

våld minskade när en god 

vårdrelation fanns med empati 

mellan patient och vårdpersonal. 

(3) Respektfull och rättvis 

behandling minskar risk för våld. 

Auktoritär och kontrollerande 

bemötande ökar risk för våld. 

Medel 



  
 

IX 

 

Land: Australien 

Titel: Exploring evidence of the 

therapeutic relationship in forensic 

psychiatric nursing 

 

Författare: Martin, L. Street, F. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

Mental Health Nursing 

 

År: 2003 

 

Land: Australien 

Studiens syfte var 

att beskriva hur 

sjuksköterskor 

inom akut 

rättspsykiatrisk 

vård företräder 

patienter och hur 

relationen mellan 

patient och 

sjuksköterska ser 

ut. 

5 erfarna 

sjuksköterskor i 

rättspsykiatrisk 

kontext. 

Semistrukturera

de Intervjuer 

som 

analyserades 

utifrån kodning 

där författarna 

letade efter 

gemensamma 

nämnare som 

mynnade ut i 

resultatet. 

Sjuksköterskorna fann 

vårdrelationen som en kraftfull 

relation.  De beskrev en 

terapeutisk relation, sin 

dokumentationsmetod och deras 

insatser för att främja sociala 

band. 

Medel 

Titel: Managing madness, 

murderers and paeodphiles: 

Understanding change in the field 

of English forensic psychiatry 

 

Författare: McDonald, R., 

Furtado, V., Vollm, B. 

 

Tidskrift: Social Science & 

Medicine 

 

År: 2016 

 

Land: Storbritannien 

Syftet var att 

belysa skillnader 

och likheter mellan 

den vård som ges 

vid olika 

rättspsykiatriska 

kliniker.   

22 psykiatriker 

och 4 

chefssjukskötersk

or. 

Anställda från 

20 olika kliniker 

intervjuades 

vilka 

transkriberades 

och var underlag 

för studiens 

resultat.  

Resultatet visade att för att 

motivera patienter och ge dem 

hopp var det viktigt att doktorer 

och chefssjuksköterskor även 

hade hopp och inger hopp till 

vårdpersonalen.    

Medel 

Titel: Aggressive behavior in the 

high-secure forensic setting: the 

Syftet med studien 

var att belysa 

27 patienter 

intervjuades i små 

Intervjuer i 

smågrupp som 

Resultatet visade att patienterna 

kunde identifiera kombinationer 

Medel 



  
 

X 

perceptions of patients 

 

Författare: Meehan, T., McIntosh, 

W., Bergen, H. 

 

Tidskrift: Journal of psychiatric 

and Mental Health Nursing 

 

År: 2006 

 

Land: Australien 

patienters 

upplevelser av vad 

som skapar 

aggressivt beteende 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

grupper. spelades in och 

skapade data för 

innehållsanalys. 

av patienter, vårdpersonal och 

miljö som skapade aggressivt 

beteende. Dessa var: miljö, 

mening i vardagen, 

vårdpersonalens bemötande, 

medicin och patienters relation.  

Titel: Perceptions, experiences 

and meanings of recovery in 

forensic psychiatric patients 

 

Författare: Mezey, G. C., 

Kavuma, M., Turton, P., 

Demetriou, A., Wright, C. 

 

Tidskrift: The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology 

 

År: 2010 

 

Land: Storbritannien 

Syftet med studien 

var att utforska 

patienters 

uppfattning och 

erfarenhet av 

återhämtning för att 

se om de behövde 

annat stöd än 

patienter som inte 

begått brott.  

Totalt 

intervjuades 10 

patienter. 8 män 

och 2 kvinnor. 

Studien var en 

fortsättningsstud

ie på en större 

studie som 

jämförde 

berättelse av 

patienter utifrån 

olika diagnoser. 

 

Intervjuerna 

skapade data för 

teman i 

resultatet. 

Resultatet visar att professioner 

som planerar patienters vård bör 

överväga de särskilda behov 

patienter inom rättspsykiatrisk 

vård kan ha och vilka de är. 

Medel 

Titel: Using social bonding theory 

to examine ‘recovery’ in a forensic 

mental health hospital: A 

qualitative study 

 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

vilken hjälp 

patienter inom 

rättspsykiatrisk 

30 patienter 

intervjuades 

Semistrukturera

de intervjuer 

som spelades in 

och 

transkriberades 

Studien visade att ”social bonding 

theory” kan vara ett bra sätt att 

hjälpa patienter i en komplex 

vårdmiljö. 

Medel 



  
 

XI 

Författare: Nijdam-Jones, A., 

Livingston, J. D., Verdun-Jones, S., 

Brink, J 

 

Tidskrift: Criminal Behaviour and 

Mental Health 

 

År: 2015 

 

Land: Kanada 

vård ser som 

nyttiga  

för att skapa 

data till 

resultatet. 

Titel: Lived experiences of 

recalled mentally disordered 

offenders with dual diagnosis: a 

qualitative phenomenological study 

 

Författare: O’Sullivan, M. 

Boulter, S. Black, G. 

 

Tidskrift: The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology 

 

År: 2013 

 

Land: Storbritannien 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheterna av 

patienter i 

rättspsykiatrisk 

miljö med 

dubbeldiagnos. 

5 patienter där 

alla hade 

dubbeldiagnos 

med schizofreni 

som primär 

diagnos. 

Semistrukturera

de intervjuer 

som undersökte 

mot 

rehabiliteringspr

ocess. 

Patienterna fick 

möjlighet att 

lägga till egna 

kommentarer 

och pågick 

framtill att 

patienten inte 

hade något mer 

att framföra. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Resultatet visar kategorierna: 

identitet, kontroll, autonomi och 

återhämtning. Resultatet visar att 

medvetenhet hos patienten om sin 

diagnos kan främja 

återhämtningen. 

Hög 

Titel: The journey from despair to 

hope: an exploration of the 

Syftet med studien 

var att beskriva 

11 kvinnliga 

patienter som alla 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

Resultatet visar att alla kvinnorna 

hade olika förklaringar till varför 

Medel 



  
 

XII 

phenomenon of psychological 

distress in women residing in 

British secure mental health 

service 

 

Författare: Parkes, J. H. 

Freshwater , D. S. 

 

Tidskrift: Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing 

 

År : 2012 

 

Land: Storbritannien 

upplevelsen av 

psykiskt lidande 

hos kvinnor med 

självskadebeteende 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård.  

hade historik av 

självskada. 

intervjustudie. de skadade sig själv. Resultatet 

visade även att olika sätt som 

vårdpersonal behandlade 

kvinnorna skapade mer/minskade 

självskada och utåtagerande.   

Titel: Consumer sexual 

relationships in a Forensic mental 

health hospital: Perceptions of 

nurses and consumers 

 

Författare: Quinn, C., Happell, B. 

 

Tidskrift: International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

År: 2014 

 

Land: Australien  

Syftet med studien 

var att utforska 

fördelar och 

nackdelar med ett 

sexliv inom 

rättspsykiatrisk 

kontext  

12 sjuksköterskor 

och 10 patienter 

intervjuades. 

Individuella 

djupgående 

intervjuer där 

deltagarna fick 

dela sina åsikter 

Resultatet visade att sexuella 

relationer är viktiga under långa 

vårdtider. Däremot förespråkar 

inte sjuksköterskor att sexuella 

relationer ska existera inom 

rättspsykiatrisk kontext. 

Medel 

Titel: ‘Telling their stories’ on a 

dual diagnosis training course: 

Forensic mental health service 

Syftet med studien 

var att låta 

patienter med 

Målet var att 

intervju 12 

personer men på 

Studien har en 

kvantitativ del 

och en kvalitativ 

Resultatet visade att det var 

viktigt att sjuksköterskor var 

utbildade i dubbeldiagnosens 

Medel 
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users’ perspective on their 

challenges, benefits and future 

strategies 

 

Författare: Rani, S., Byrne, H. 

 

Tidskrift: Nurse education in 

practice 

 

År: 2014 

 

Land: Irland 

dubbeldiagnos 

berätta sina 

erfarenheter kring 

om ett 

utbildningstillfälle 

gällande sina 

diagnoser. 

grund av bortfall 

gjordes 7 

intervjuer. 

del för att svara 

på syftet.  

 

Intervjuerna var 

semistrukturerad

e och gjordes 

individuellt. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

och var en del i 

studiens resultat 

tillsammans 

med den 

kvantitativa 

delen. 

betydelse för att göra ett bättre 

jobb. Det var även positivt i den 

bemärkelsen att de då kunde 

utbilda patienterna i betydelsen av 

deras dubbeldiagnos. På detta sätt 

skapades delaktighet och ett 

lärande mellan patient och 

vårdgivare. 

 

(Endast resultatet från den 

kvalitativa delen har används) 

Titel: They are crying out for help, 

we are powerless: the care of 

patients with self-injurious 

behavior in forensic psychiatric 

care 

 

Författre: Salzmann- Erikson, M. 

Persson, J.N., Fallqvist, C 

 

Tidskrift: Nordic Journal of 

Nursing Research & Clinical 

studies 

 

År: 2014 

Syftet med studien 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

självskadebeteende 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård 

8 sjuksköterskor 

intervjuades. 

Data samlades 

genom 

semistrukturerad

e intervjuer och 

analyserade 

utefter induktiv 

och manifest 

innehållsanalys 

Resultatet visar två teman; 

vårdande som skapar känslor och 

vårdande som kräver samarbete. 

 

Studien visar att 

självskadebeteende är mycket 

komplext och med tanke på de 

långa vårdtiderna som ofta är 

inom rättspsykiatrisk vård är det 

särskilt viktigt att ha en god 

vårdrelation. 

Hög 
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Land: Sverige 

Titel: Getting to know the person 

behind the illness – the significance 

of interacting with patients 

hospitalized in forensic psychiatric 

settings 

 

Författare: Salzmann-Eriksson, 

M., Rydlo, C., Wiklund Gustin, L. 

 

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing 

 

År: 2016 

 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att beskriva vad 

sjuksköterskor vill 

uppnå i 

vårdrelationen med 

patienter som 

vårdas på 

rättspsykiatrisk 

klinik. 

Djupgående 

intervjuer med 5 

sjuksköterskor 

som arbetar inom 

rättspsykiatri. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

Resultatet utgörs av 2 kategorier 

(1) lära känna människan bakom 

sjukdomen och (2) att göra 

skillnad. 

 

Resultatet visade att 

rättspsykiatrisk vård behöver 

fokusera mer på långsiktighet än 

kortsiktighet, detta görs bland 

annat genom att bygga upp 

tillitsfulla vårdrelationer. 

Hög 

Titel: To do good might hurt bad: 

Exploring nurses’ understanding 

and approach to suffering in 

forensic psychiatric settings 

 

Författare: Vincze, M., 

Fredriksson, L., Wiklund Gustin, 

L. 

 

Tidsskrift: International Journal of 

Mental Health Nursing 

 

År: 2015 

Syftet med studien 

var att utforska hur 

sjuksköterskor i 

rättspsykiatrisk 

kontext förstår och 

behandlar 

patienters 

erfarenhet av 

lidande. 

6 sjuksköterskor, 

5 kvinnliga och 1 

manlig från 2 

olika kliniker 

intervjuades. 

Semistrukturera

de intervjuer 

skapade 

underlag för 

data. Datan 

analyserades 

med hjälp av 

hermeneutisk 

inställning. 

Resultatet beskrivs i 4 olika 

teman: (1) att ignorera lidande (2) 

förklara lidande som något 

naturligt och del av vardagen (3) 

sätta mening på lidandet och (4) 

att vara närvarande i lidandet. 

 

Resultatet visade att om inte 

lidande värdesattes fanns risk för 

negativ effekt hos patienterna. 

Hög 
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Land: Sverige 

Titel: A qualitative study into the 

attitudes of patients and staff 

towards violence and aggression in 

a high security hospital 

 

Författare: Wright, K.M. 

Duxbury, J.A. Baker, A., 

Crumpton, A. 

 

Tidskrift: Journal of psychiatric 

and Mental Health Nursing  

 

År: 2014 

 

Land: Storbritannien  

Studiens syfte var 

att identifiera och 

finna 

likheter/skillnader 

mellan 

vårdpersonals och 

patienters attityd 

för hanteringen av 

våld och aggression 

inom 

rättspsykiatrisk 

vård. 

8 manliga 

patienter och 10 

vårdpersonal 

varav 7 män och 

3 kvinnor deltog i 

intervjuerna. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Studien visade bland annat att 

kultur och miljö hade stor 

inverkan på synen av hanteringen 

av våld och aggression.  

Hög 
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9.3 Bilaga C, Kvalitetsbedömningsmall   
     
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).                           
 
Beskrivning av studien  
Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej  
Patientkarakteristiska:  Antal:  
  Ålder:  
 Man/Kvinna:  
 
Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Vet ej  
Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej  
 
Urval  
Relevant?    Ja  Nej Vet ej  
Strategiskt?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Metod 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  
- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 
-Genereras teori?   Ja  Nej  Vet ej  
 
Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Hög   Medel   Låg  

 

Kommentar:  
Granskare (sign.):  
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9.3.1 Bilaga C2, Kvalitetsbedömningsmall, exempel 

 

Kvalitetsbedömningsmall exempel av artikeln To be strategically struggling against 

resignation: the lived experience of being cared for in forensic psychiatric care. 

       
Beskrivning av studien  
Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja  Nej  Vet ej  
Patientkarakteristiska:  Antal: 11 
   Ålder: Mellan 21 och 42 år. 
  Man/Kvinna: 6 män, 5 kvinnor 

 

 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej  
Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Urval   
Relevant?     Ja  Nej Vet ej  
Strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej  
 
Metod 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej  
- datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?    Ja  Nej Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?    Ja Nej Vet ej 
-Genereras teori?    Ja  Nej  Vet ej  
 
 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
 

Att utifrån patientens perspektiv kan vården inom rättspsykiatrisk kontext under långa perioder 

vara icke vårdande med endast korta stunder av god vård. 
 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  
Hög   Medel   Låg  

 
 

Kommentar: Tydlig struktur med en röd tråd som gör det enkelt att se mönster och följa 

resultatet. 
Granskare (sign.): Christian och Jessica 
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9.4 Bilaga D, analyssteg enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2004) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“It takes you on a whole 

journey , but sign-posted 

all the way, so it’s not like 

you’re on this emotional 

journey and you don’t 

know where it’s going to 

go and it’s like, you feel… 

absolutely safe the whole 

way and that, that was a 

big thing for me is the sort 

of feeling safe” (Cook et 

al, 2015. s 518) 

Det är en hel resa, skyltad 

hela vägen så det är inte en 

känslomässig resa hela 

tiden och du vet inte vart 

den ska sluta, du känner 

dig… helt trygg hela tiden, 

det var stort, att känna sig 

trygg 

Resan genom vården kan 

skapa en trygghet trots ett 

icke uttalat mål 

-Trygghet 

-Uteblivet mål 

Mötets möjligheter och 

svårigheter definierar 

vårdrelationen 

“I’m just learning about 

myself, and it’s about me. 

I’m finding myself, I need 

some space to learn about 

myself, that’s why i’m in 

hospital. [...] So it’s about 

learning about myself, my 

habits, my limits, my 

goals, what pressures me, 

what doesn’t pressures 

me” (O’Sullivan et al 

Jag håller precis på att lära 

mig om mig själv, det 

handlar om mig, det är 

därför jag är på sjukhus. 

Så det handlar om att lära 

om mig, mina vanor, mina 

mål, mina gränser, vad 

pressar mig och vad gör 

det inte.  

 Att finna sig själv genom 

hjälp ifrån andra. Där 

erfarenheter och mål 

innefattas 

-Dela med sig av 

erfarenheter 

- Införliva hopp och 

framtidstro 

Att införliva en hoppfull 

framtid genom att ge och 

ta emot stöd  
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2013. s. 412). 

Gränssättande kan vara 

nödvändigt för att ge 

patienten möjlighet att 

förbereda dennes framtida 

liv. Viktigt att sedan följa 

upp eventuella 

tvångsåtgärder för att 

reflektera över situationer 

och tillåtas se framåt 

Gränssättning kan gynna 

patienten och 

vårdrelationen. Reflektion 

över diverse händelser kan 

gynna ett samarbete 

Regler, reflektion och 

tydlighet, ramar att 

förhålla sig till 

-Tydliga rutiner och 

gränser 

-Reflektion 

Att förhålla sig till gränser 

med måttfullhet 

“The doors are opened by 

keys and codes, and we 

can’t prevent them from 

not feeling inferior“ 

(Vincze et al. 2015. s.152). 

 

“I think boredom is the 

biggest problem in 

here…” (Meehan et al. 

2006. s 23) 

Dörrarna öppnas av 

nycklar och det är svårt att 

förhindra att de känner sig 

inlåsta  

 

 

Att vara uttråkad är det 

största problemet här inne 

Restriktiv miljö ger ökad 

känsla att vara inlåst där 

upplevelsen av att vara 

uttråkad skapar tristess 

-Vårdmiljöns 

begränsningar 

-Meningsfulla aktiviteter 

-Uppkommen tristess 

Den rättspsykiatriska 

vårdmiljön i förhållande 

till vårdrelationen 

“Well, when you’ve got up 

to 25 people living 

När upp till 25 personer 

bor på låst avdelning 

Aggression kan 

uppkomma i vårdmiljön 

-Att möta och känna 

aggression 

Vårdrelationens betydelse 

för rädsla och aggression 
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together in one locked up 

unit, sooner or later 

sparks are going to fly. If 

anyone expects anything 

else they should be locked 

up in here with us!” 

(Meehan et al. 2006. s. 

21). 

kommer gnistor att flyga 

förr eller senare. Tror 

någon något annat borde 

även den vara inlåst 

-Att möta och känna rädsla 

 


