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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Ett nationellt projekt pågår i Sverige för att minska användandet av 

tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den tvångsvårdslagstiftning som 

finns för vuxna gäller även för barn och under 2016 vårdades 257 barn enligt denna lag i 

Sverige. Att utföra fastspänning ställer höga krav på personal inom psykiatrisk vård och 

innebär också ett stort ansvar för personalen. Sjuksköterskor upplever beslutet om och 

genomförandet av fastspänning som etiskt problematiskt. 

 

Syfte: Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att utföra 

tvångsåtgärden fastspänning på barn. 

 

Metod: Studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats. Elva semistrukturerade 

intervjuer har genomförts och analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Resultatet redovisas utifrån två teman. Vad som krävs för att utföra en 

fastspänning och förutsättningar i utförandet som beskriver sjuksköterskors behov av 

att kommunicera, ha rätt kunskap och att ha en tilltro till åtgärden. Att arbetet utförs 

systematiskt och att det finns varierande förutsättningar samt patientens beteende och 

vårdpersonals förhållningssätt beskrivs också. Etiska dimensioner vid fastspänning på 

barn beskriver sjuksköterskors ansvar, känslor av olust, att vara känslomässigt 

påverkad, att känna sig tvungen, att åtgärden känns onödig eller oundviklig samt att de 

upplever ett etiskt dilemma.  

 

Slutsats: Studien visar på hur etiskt svårt det är att utföra fastspänning på ett barn och 

därför dras slutsatsen att sjuksköterskor behöver ökat stöd i form av utbildning kring 

fastspänning och få tid till att reflektera över hur man påverkas av att utföra 

fastspänning på barn. Detta för att framledes kunna ge god vård. Andra alternativ än 

fastspänning behövs inom barn och ungdomspsykiatrin. Forskning inom barnpsykiatrin 

om tvångsåtgärder är bristfällig och förhoppningsvis kan studiens resultat 

vidareutveckla vården genom att uppmärksamma ämnet.  

 

Nyckelord 

Barn- och ungdomspsykiatri, Tvångsvård, Fastspänning, Sjuksköterskors upplevelser, 

Etik, Ansvar, Tvungen 
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1 Inledning  

På Barn- och ungdomspsykiatriska akutvårdsavdelningen i Kalmar har fastspänningar 

förekommit sedan våren 2015 då en fastspänningssäng införskaffades. Detta efterföljdes 

av utbildning av personalen i att utföra tvångsåtgärden fastspänning. Samtidigt deltog 

personalen i det pågående nationella projektet, ”Bättre vård - mindre tvång”, för att 

förbättra den psykiatriska tvångsvården och minska användandet av tvångsåtgärder. Det 

”motstridiga” i att samtidigt delta i ett projekt med fokus att använda så lite 

tvångsåtgärder som möjligt i vården och att utbildas i att utföra fastspänningar har 

bidragit till att författarna finner det intressant att fördjupa sig inom området 

fastspänningar i barn- och ungdomspsykiatrisk vård.  

Intresset för området fördjupades ytterligare efter att författarna lyssnat på 

radiosändningen ”The Swedish Belt”. I sändningen, gjord av radioprogrammet Kaliber, 

granskades barn- och ungdomspsykiatrin och det berättades om Amanda som spändes 

fast 44 gånger på tre månader.  

2 Bakgrund 

 

Riktlinjer för att bedriva psykiatrisk tvångsvård har givits ut av Svenska psykiatriska 

föreningen. Att få fram evidensbaserade riktlinjer har varit problematiskt då forskning 

inom området varit begränsad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på 

uppdrag av Regeringen startat ett nationellt projekt för att förbättra den psykiatriska 

tvångsvården i Sverige och minska användandet av tvångsåtgärder. I det pågående 

projektet har man funnit flera faktorer som kan ge stöd till riktlinjer i klinisk praxis. 

Projektet kallas ”Bättre vård - mindre tvång” och har erhållit resultat som att ökad 

kommunikation med patienter, vårdpersonals förhållningssätt och samverkan med 

närstående tillsammans kan minska användandet av tvångsåtgärder samt förbättra 

patienternas upplevelser av tvångsvården (SKL, 2015).  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) omfattar barn och ungdomar som ännu 

inte fyllt 18 år. Därutav kommer barn och ungdomar i denna studie definieras med 

begreppet ”barn”. Barnkonventionen behandlar artiklar om barns olika rättigheter. 

Konventionen tar upp att myndigheter skall tänka på vad som är bäst för barnet och att 

myndigheter skall lyssna på barnet vid beslut om saker som gäller barnet. Konventionen 

behandlar också att den myndighet som har ansvar för barnet skall se till att barnet får 

en bra vård och behandling.    

 

2.1 Psykiatrisk tvångsvård 

 

Det finns ingen nedre åldersgräns för att vårdas enligt tvångsvårdslagstiftningen 

Lagstiftningen är den samma för barn och vuxna (Svenska psykiatriska föreningen, 

2013). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är grunden för all psykiatrisk vård 
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och innebär att alla patienter ska erhålla god vård på lika villkor. Vården ska uppfylla 

krav såsom att patienten ska känna en trygghet i vilken behandling som ges och att 

vårdpersonal ska respektera patientens rätt till självbestämmande och integritet. 

Undantag från Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tydliggörs i 

tvångsvårdslagstiftningen. Förutsättningar för tvångsvård är enligt 

tvångsvårdslagstiftningen (SFS 1991:1128) att patienten lider av en allvarlig psykisk 

störning, är i behov av vård som ej kan tillgodoses på annat vis än genom sluten 

psykiatrisk vård och att patienten motsätter sig denna vård. Om en patient vårdas i 

psykiatrisk heldygnsvård får tvångsåtgärder utföras om dessa står i rimlig proportion till 

syftet med åtgärden och andra alternativ uteslutits. Tvångsåtgärder ska användas med 

stor hänsyn till patienten (ibid.). Att bedriva vård enligt tvångsvårdslagstiftningen kan 

ses som att vårdpersonal tar ett vikarierande ansvar över patientens självbestämmande. 

Med grund i tvångsvårdslagstiftningen har personalen således både en rätt och en 

skyldighet att ta över patientens självbestämmande när patienten är ett hot mot sig själv 

eller någon annan. Personal kan uppleva det som att de kränker patienten genom att 

bedriva vård enligt tvångsvårdslagstiftningen. För att bedriva psykiatrisk tvångsvård, 

som av patienten uppfattas som god, ställs höga krav på personalen. För att personalen 

ska ha de förutsättningar som krävs för att bedriva en god psykiatrisk tvångsvård 

behöver de få både stöd och utbildning (Svenska psykiatriska föreningen, 2013).  

 

Barn vårdas årligen i Sverige enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Totalt i hela riket 

var det 257 barn som vårdades enligt tvångsvårdslagstiftningen under 409 tillfällen 

under 2016 (Socialstyrelsens statistikdatabas). Som vårdpersonal inom barn och 

ungdomspsykiatrin är det särskilt viktigt att ta sig tid för att överväga vad som är bäst 

att göra vid beslut om tvångsvård. Det är eftersträvansvärt att försöka få till en frivillig 

överenskommelse med barnet och dess föräldrar, trots att föräldrarnas bestämmanderätt 

är underordnad rätten att vårda barnet enligt tvångsvårdslagstiftningen. Det som är 

centralt är dock att den myndighet som ansvarar för vården agerar i syfte att göra det 

som anses bäst för barnet (Svenska psykiatriska föreningen, 2013).    

Kriterierna för tvångsvård och åtgärder som utförs enligt denna lag behöver vara tydliga 

och rättssäkra oavsett om det gäller barn eller vuxna. Det är dock en komplicerad fråga 

och det är inte möjligt att formulera entydiga och odiskutabla kriterier. Därav behövs en 

etisk reflektion under hela vårdtiden (Engström, Thorsén & Engström, 2006).  

 

2.2 Att utföra åtgärden fastspänning 

 

Tvångsåtgärden fastspänning kan nyttjas under särskilda omständigheter när en patient 

vårdas under tvång (Svenska psykiatriska föreningen, 2013). Enligt 19§ i Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) får en patient spännas fast om det finns en 

omedelbar fara för att patienten eller någon annan kommer att skadas allvarligt (ibid.). 

Fastspänning innebär att patienten läggs i en säng som har bälten för fastspänning. 

Patienten spänns fast med en rem runt varje fotled och handled, samt en rem runt 

midjan. Sängen som används vid fastspänning kan vara den säng som finns i 

patientrummet eller en säng placerad i ett särskilt avsett fastspänningsrum. Åtgärden ska 
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vara tidsbegränsad och snarast ersättas med andra insatser. Patienten ska därför endast 

vara fastspänd så lång tid som är absolut nödvändig och bör således släppas ur 

fastspänningen när hen lugnat sig. (Barnombudsmannen, 2014; Svenska psykiatriska 

föreningen, 2013). Enligt 19§ i Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) skall 

alltid vårdpersonal närvara i rummet under tvångsåtgärden. 

 

Enligt Svenska psykiatriska föreningen (2013) ansvarar personalen för att ta kontakt 

med chefsöverläkaren om de ser behov av att utföra åtgärden fastspänning. Enligt 

Golding och O´Brien (2003) bör personalen emellertid försöka se andra möjliga 

åtgärder för att använda minsta möjliga tvång. Detta är ett ansvar som ligger på varje 

enskild behandlare (ibid.) Det är dock chefsöverläkaren som tar beslut om fastspänning, 

ett beslut som inte går att överklaga av patient eller närstående (SFS 1991:1128). 

Däremot har patienten och dess närstående rätt att överklaga beslutet om att vården 

bedrivs enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 2015). När ett beslut 

om fastspänning fattats ansvarar vårdpersonal för att utföra åtgärden, vilket ställer höga 

krav eftersom fastspänning är en mycket integritetskränkande handling (Svenska 

psykiatriska föreningen, 2013). Sjuksköterskor kan uppleva att de tar ansvar för 

patienten genom att utföra tvångsåtgärder. Sjuksköterskor menar då att tvångsåtgärder 

utförs i syfte att skydda patienten från att skada sig själv eller någon i sin omgivning 

och att tvånget är behövligt för att skydda och lugna patienten. Även patienter kan 

uppfatta tvångsåtgärder som nödvändiga i ett akut skede av vårdprocessen då de kan 

förstå att de utförts i syfte att skydda och hjälpa dem (Olofsson & Norberg, 2001).  

 

Sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att delta i utförandet av tvångsåtgärder 

samtidigt som åtgärderna upplevs oundvikliga. Sjuksköterskor menar att deras önskan 

om att göra gott kommer i konflikt med att utföra åtgärden (Bigwood & Crowe, 2008; 

Olofsson, Gilje, Jacobsson & Norberg, 1998). Sjuksköterskor kan känna en inre konflikt 

över att de vill ta ansvar genom att skydda patient och kollegor, samtidigt som de blir 

känslomässigt påverkade och upplever att en fastspänning är ett misslyckat sätt att 

skydda patienten på (Marangos-Frost & Wells, 2000). Däremot beskriver Husum, 

Bjørngaard, Finset och Ruud (2011) att tvångsåtgärder kan vara ett krav för att vården 

ska vara säker och tvångsåtgärder ses där med som nödvändiga för att skydda både 

patienter och personal (ibid.). Att sjuksköterskor inte alltid håller med om beslutet att 

genomföra en fastspänning beror på att beslutet inte känns etiskt riktigt och det blir 

därför en av det största etiska utmaningarna i arbetet. Utmaningen ligger i att patienten i 

stunden inte förstår varför åtgärden genomförs och att fastspänning uppfattades som en 

åtgärd som innebär en stor inskränkning av patientens integritet och autonomi (Lind, 

Kaltiala-Hejno, Suominn, Leino-Kilpi & Välimäki, 2004). 

 

Ofta är situationen kaotisk för flera parter när det beslutas om att en fastspänning ska 

utföras. Situationen upplevs orolig för patient och närstående men också för personalen. 

Patienten kan känna sig arg, förtvivlad, rädd och kränkt. Att i en situation av 

översvallande känslor ta till sig information kan vara svårt. Vårdpersonalen behöver 

därför anpassa sin information om åtgärden till patientens aktuella hälsotillstånd men 

också till dennes erfarenheter, mognad, kognitiva förmåga och språkliga bakgrund. 
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Personalen behöver också ha en väl utvecklad förmåga att lyssna in det som patienten 

berättar, exempelvis om vad som oroar, vilka föreställningar och förväntningar som 

finns samt vilka tidigare vårderfarenheter patienten har. Information som förmedlas ska 

ges i dialog med patient och närstående. Denna dialog ska bygga på en ömsesidighet 

och respekt. Personalen behöver förvissa sig om att patient och närstående förstått 

informationen genom att ställa fördjupande frågor (Svenska psykiatriska föreningen, 

2013). Patienter förstår inte alltid varför de behandlades med tvångsåtgärder då de 

saknar information om vad som skett i den aktuella situationen. Patienter kan då känna 

sig kränkta över att någon annan tagit ett beslut om dem vilket kränker deras integritet 

(Olofsson & Norberg, 2001). Det är därför viktigt att både före och efter en fastspänning 

samtala kring vårdsituationen med patienten och dennes närstående. Samtalet kan 

innehålla vad läkaren grundat sin bedömning på och varför beslutet togs (Svenska 

psykiatriska föreningen, 2013). 

 

Personalens förhållningssätt i fastspänningssituationen är av stor betydelse för att 

patienten ska känna sig respektfullt bemött. Det är också viktigt att personalen är 

utbildad för kunna genomföra fastspänningen på ett korrekt sätt. Välutbildad personal 

har visat sig minska användandet av tvångsåtgärden (Svenska psykiatriska föreningen, 

2013). Det finns rekommendationer för att hantera aggression i barn- och 

ungdomspsykiatrin. Dessa rekommendationer uppmuntrar tidigt ingripande av de-

eskaleringstekniker och terapeutiska program. Vikt läggs också vid att öka patientens 

autonomi. Dessa rekommendationer har visat sig minska användningen av tvång 

(Siponen, Välimäki & Kaltiala-Heino, 2012). Med mer utbildning får personalen 

kunskap i strategier som kan bromsa situationens negativa utveckling och förhindra att 

en fastspänning måste genomföras (Svenska psykiatriska föreningen, 2013). 

Strategierna kan exempelvis vara att göra patienten mer involverad och delaktig i sin 

vård genom att erbjuda meningsfull sysselsättning på avdelningen. Strategierna kan 

också utgöras av kunskap i hur personal kan bemöta patienten genom dialog och aktivt 

lyssnande på patienten (Psykiatriskt forskningscentrum, 2008). Enligt Olofsson och 

Norberg (2001) menar patienter att tvång kan förhindrats genom mer mänsklig kontakt, 

i form av ökad förståelse och närhet från personalen. Patienter önskar att få mer tid med 

personal för att få samtala och bli lyssnad på. Även sjuksköterskor menar att tvång kan 

förhindras genom att ha mer tid för patienterna för att kunna skapa goda relationer. 

Sjuksköterskor menar att mer tid behövs för att kunna utveckla en tillit i relationen med 

patienten. Mänsklig kontakt och en ömsesidig relation vid tvångsvård ansågs viktigt. 

Enligt Husum, Bjørngaard, Finset och Ruud (2011) ses tvångsåtgärder som något som 

kan förstöra relationen mellan patient och vårdare. Brady (2009) beskriver relationella 

aspekter utifrån att barn behöver känna att de kan lita på att sjuksköterskan är ärlig i 

behandlingen och att de känner sig sedda.    

 

I två pilotintervjuer inför föreliggande uppsats intervjuades två informanter som arbetar 

inom barn- och ungdomspsykiatrin om sina upplevelser av att utföra tvångsåtgärden 

fastspänning. Det framkom då att personal upplevde ett behov att få samtala med 

varandra om tvångshändelsen i efterhand. Dessa samtal var viktiga för att uttrycka 

känslor som väckts efter att ha utfört åtgärden, men också för att få ett stöd av sina 
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kollegor genom att få berätta och att någon lyssnar. Enligt Lind et al. (2004) är det 

viktigt för sjuksköterskor att få tid till att ventilera med sina kollegor för känna att man 

har stöd av sina kollegor i sitt arbete. 

 

Det saknas storskaliga undersökningar som beskriver tvångsvård inom sluten 

psykiatrisk vård av minderåriga. Användningen av tvång behöver minskas då det 

medför en allvarlig risk för maktutövning men också på grund av att eventuella fördelar 

av tvångsvård inte är helt klarlagda (Siponen, Välimäki & Kaltiala-Heino, 2012). Allen 

(2000) beskriver också att forskningen om tvångsvårdens effekter på barn är otillräcklig 

så frågan kvarstår om tvångsåtgärder är etiska och säkra att använda på barn. 

 

3 Relationsetik  

 

Litteraturgenomgången visar att användningen av tvångsåtgärder medför etiska 

dilemman och svåra etiska ställningstagande för vårdpersonal (Lind et al., 2004). Lützen 

(2012) beskriver att interaktionen mellan vårdsökande och vårdgivare kan väcka känslor 

som maktlöshet, ilska eller sorg. Etiskt problematiska situationer kan således uppstå i 

vårdsituationer där sjuksköterskor möter patienter som inte vill ta emot vård och 

behandling (ibid.). Relationsetiken kan vara till hjälp för att belysa de svårigheter 

vårdpersonal upplever i situationer där de utför fastspänningar på barn.  

 

Engström, Thorsén och Engström (2006) beskriver relationsetiken med utgångspunkt i 

filosoferna Lévinas och Lögstrup tankar. Utgångspunkten i ett relationsetiskt tänkande 

är reflektioner över vad det innebär att vara människa vilket kan bidra till reflektioner 

över etiska begrepp så som ansvar och plikt (ibid.). Således hjälper relationsetiken oss 

att reflektera över hur vi fungerar i relation till andra människor. Särskilt viktigt kan det 

vara att reflektera över hur en god vårdrelation ser ut och ställa etiska frågor vid 

tillfällen där en del av patientens självbestämmande lämnas till vården (Lützen, 2012). 

Engström, Thorsén och Engström (2006) menar att etiken kommer ur erfarenheter från 

verkligheten och hänger därför samman med vad det innebär att vara människa. Vad 

som anses moraliskt eller omoraliskt utgår ifrån vad vi erfar i livet, positiva och 

negativa erfarenheter i vårt liv ligger sedan till grund för vårt handlande. Således 

innebär detta att etiken inte kan läggas till i efterhand som något vi kan välja att ta 

hänsyn till, utan att etiken finns där från första början. Ansvar är ett centralt begrepp i 

relationsetiken och ansvaret är inte något som kan övervägas i en situation. I mötet med 

en annan människa finns ansvaret redan närvarande i mötets förutsättningar. Detta krav 

är givet då den andre är given i vårt liv. Utifrån ett relationsetiskt synsätt menar Lützen 

(2012) att vårdens verksamhet är konstruerad av människor i interaktion och 

samförstånd, det vill säga människor i relation till varandra. Att avstå från relationer är 

inte möjligt då vi genom livet är beroende av andra människor (ibid.) Det moraliska 

ansvaret innebär därför att vårdpersonal har en plikt gentemot patienten och förväntas 

sätta sina egna behov åt sidan för att hjälpa patienten (Eide & Eide, 2009). Lévinas 

(1993) förtydligar ansvaret genom att etiken kan förstås i mötet mellan mig och den 

andre. Jag är i mötet med den andre ansvarig för den andre. I mötet med den andres 
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ansikte och blick föds ett ansvar som ett etiskt krav. Lützen (2012) menar att jag inte 

kan frånsäga mig ansvaret, vägra att ta på mig ansvar och heller inte överlåta det till 

någon annan. Grundläggande i relationen mellan vårdare och patient är att vårdaren tar 

ansvar för sina fattade beslut. Det moraliska ansvaret undanröjs inte av att skylla på 

omständigheter eller att delegera vidare ansvaret. I omvårdnadshandlingar som utförs 

för patientens bästa behöver personalen vara lyhörd för patientens önskningar. När 

patientens beslutsförmåga är som svagast krävs det att sjuksköterskan har insikt i etiska 

konsekvenser. Att ha moralisk kompetens handlar om att kunna identifiera det etiska i 

mötet med en patient, anhörig eller i en särskild situation. Sjuksköterskan lär sig att 

identifiera etiska svårigheter genom att reflektera över olika händelser. Den moraliska 

kompetensen innefattar att kunna överväga olika valmöjligheter i en situation samt 

reflektera över vad omvårdnadshandlingen innebär och får för konsekvenser. 

 

Litteraturgenomgången visar att sjuksköterskorna upplevde behov av att utveckla en 

tillit i relationen med patienten och att tvång hade kunnat förhindras genom tid för 

patienterna och att skapa goda relationer. Även ur patienters perspektiv hade  

tvång kunnat förhindras genom mer mänsklig kontakt, i form av ökad förståelse och 

närhet från personalen. Enligt Lützen (2012) framhåller det relationsetiska perspektivet 

att målet i omvårdnadsrelationen är att skapa en förbindelse i relationen mellan personal 

och patient som präglas av tillit. Patienten ska känna trygghet och inte rädsla för att 

något ska hända. I linje med Lögstrups tankar beskriver Kulzer (2014) tillit utifrån ett 

relationsetiskt resonemang. Det mänskliga mötet bör då präglas av en ömsesidig tillit 

som är grundläggande i mötet mellan människor. Detta innebär att ha en tillit till den 

andre och att man litar på den andres avsikter när man blottar sig. I tilliten infinner sig 

ett etiskt krav. Om jag får tilliten av den andre har jag ett krav på mig att handla 

rättfärdigt och inte missbruka tilliten, utan att använda den makt jag får till att göra det 

bästa för den andre. Utifrån ett relationsetiken kan denna tillit och det etiska kravet 

handla om att ta hand om patienten på samma sätt som jag själv skulle velat bli 

omhändertagen. Enligt Lützen (2012) kan tillit skapas i dialogen med patienten. Att 

inkludera patienten till dialog kan bidra till att vårdpersonal närmar sig sina egna 

känslor av exempelvis maktlöshet och sorg, vilket kan kännas svårt. Ett relationsetiskt 

perspektiv kan möjligen ge fokus åt reflektion och tänkande innan man agerar. Att 

identifiera, analysera och reflektera över moraliska problem som uppstår i det dagliga 

livet och i våra relationer är etikens främsta uppgift. Ett öppet moraliskt klimat på en 

arbetsplats kännetecknas av att kollegor finner stöd av varandra i svåra beslutsfattanden 

och att det förekommer etiska diskussioner. När det gäller etiska frågor är det 

betydelsefullt att det finns en öppenhet i att se på olika valmöjligheter. En förutsättning 

för att den etiska dialogen ska äga rum är att det moraliska klimatet prioriteras. 

Kommunikationen på en vårdavdelning skildrar ett etiskt klimat och arbetssätt. Hur 

personalen bemöter och för en dialog med patienter och närstående definierar vilken typ 

av relation som skapas. Att sätta sina egna värderingar inom parentes och respektera 

patienten är i ett relationsetiskt perspektiv mycket centralt. Detta oavsett hur patienten 

psykiska ohälsa yttrar sig.  
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4 Problemformulering 

 

När det beslutas att ett barn ska spännas fast upplevs situationen ofta kaotisk för både 

personal och patient. En fastspänning innebär att patienten spänns fast med en rem runt 

varje fotled och handled, samt en rem runt midjan. Personal ansvarar för att utföra 

beslutet om fastspänning, vilket ställer höga krav eftersom fastspänning är en mycket 

integritetskränkande handling och en stor etisk utmaning då det strider mot patientens 

självbestämmande. Studier visar att sjuksköterskor kan uppleva fastspänning som en 

åtgärd som medför etiskt problematiska ställningstaganden.  

 

Relationsetiken kan med sina centrala begrepp av tillit, ansvar och relation vara till hjälp 

för att belysa de svårigheter vårdpersonal upplever i de situationer där de utför 

fastspänningar på barn. Genom att anta ett relationsetiskt perspektiv kan sjuksköterskor 

få en förståelse över hur de kan förhålla sig till patienten men också en förståelse för sitt 

eget agerande i situationen.  

 

Det finns mycket forskning kring tvångsåtgärder inom vuxenpsykiatrin men få studier 

beträffande tvångsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Tidigare forskning 

belyser behov av att utveckla metoder som minskar användningen av tvång inom 

psykiatrisk vård av minderåriga då effekterna av att använda tvång på barn inte är 

fullständigt klarlagda. Forskning som belyser vårdpersonalens upplevelser av att utföra 

tvångsåtgärder på barn verkar saknas, dock finns forskning inom vuxenpsykiatrin som 

visar att det är ett problematiskt område. Således bör fler studier därför genomföras 

även inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

5 Syfte 

 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärden fastspänning på 

barn. 

 

6 Metod  

 

6.1 Forskningsdesign  

 

Utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra fastspänningar på 

barn valdes en kvalitativ ansats som metod. En kvalitativ ansats är enligt Polit och Beck 

(2004) och Alvesson och Sköldberg (2008) lämplig då berättelser av erfarenheter och 

upplevelser studeras och syftet är att beskriva dessa (ibid.). För att erhålla kunskap om 

erfarenheter krävs en kvalitativ ansats då det bidrar till att personen reflekterar över sin 

erfarenhet och förståelse (Paulsson, 2008). Således valdes en kvalitativ semistrukturerad 

intervjuform som datainsamlingsmetod (se intervjuguide Bilaga D). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) innehåller en intervjuguide förslag till frågor som kan omformuleras 
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samt möjlighet att ställa följdfrågor på det som informanterna uttalar. Denna metod 

innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att forskaren växlar mellan 

närhet och distans till det som studeras och att forskaren på så vis blir delaktig och 

medskapare i intervjuer. Intervjuer från elva sjuksköterskor utgjorde datamaterialet och 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys i linje med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Författarna till denna studie valde ett forskningsområde de kände till 

genom personliga erfarenheter, vilket inte är ovanligt enligt Priebe och Landström 

(2012).  

 

6.2 Urval och rekrytering  

 

För att erhålla variationsrika beskrivningar i denna studie har ett strategiskt urval gjorts, 

i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Detta innebar att informanter valdes 

utifrån att de uppfyller vissa kriterier, att de har erfarenhet och har mycket att berätta om 

forskningsfrågan. Ett strategiskt urval möjliggör variation av det som avses att beskrivas 

(ibid.). Inklusionskriterierna för studien var legitimerade svenskspråkiga sjuksköterskor 

med erfarenhet av att ha utfört fastspänningar på barn. Däremot valdes inga 

exklusionskriterier i ålder och kön då en variation av dessa ändå anses kunna erhållas 

och att det skulle kunna begränsa antalet informanter.  

 

Kontakt togs telefonledes med verksamhetschefer vid barn- och ungdomspsykiatrin i 

Malmö, Borås och Stockholm för att informeras om studiens syfte, tidsåtgång för 

intervjuerna samt att dessa var tänkta att genomföras på arbetsplatsen under arbetstid.  

Verksamhetscheferna tillfrågades om möjligheten för sjuksköterskor på aktuella enheter 

att delta i studien och vi hänvisades att ge vidare information till respektive 

avdelningschef. Informationsbrev (bilaga B) och samtyckesformulär (bilaga C) sändes 

till avdelningscheferna via e-post. Stockholm och Borås tackade nej och Malmö var 

positiva till deltagande i studien. Avdelningschefen i Malmö vidarebefordrade 

informationsbrev (bilaga B) och samtyckesformulär (bilaga C) till enhetens 

sjuksköterskor. Sju sjuksköterskor meddelade sitt intresse till att delta i studien till 

avdelningschefen som vidarebefordrade en lista med deras telefonnummer och e-

postadresser till studiens författare. Sjuksköterskorna kontaktades av studiens författare 

via e-post för att bestämma tid och plats för intervjuerna och de fick samtidigt i uppgift 

att fundera på en särskild fastspänningssituation inför planerad intervju. På plats i 

Malmö genomfördes sex intervjuer, en intervju genomfördes senare via Skype på grund 

av sjukdom. 

 

Kontakt togs också med verksamhetschef och avdelningschef inom vuxenpsykiatrin i 

Kalmar via telefon och fysiskt möte. Informationsbrev (Bilaga B) och 

samtyckesformulär (Bilaga C) sändes via e-post. Med hjälp av förvaltningens 

huvudsamordnare erhöll enhetens sjuksköterskor informationsbrev (Bilaga B) och 

samtyckesformulär (Bilaga C) via e-post. Fyra sjuksköterskor meddelade sitt intresse 

för deltagande i studien. Sjuksköterskorna kontaktades av studiens författare 

telefonledes för att bestämma tid och plats för intervjuerna och de fick samtidigt i 
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uppgift att fundera på en särskild fastspänningssituation inför planerad intervju. 

Sammanlagt deltog elva sjuksköterskor i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes på andra kliniker än vad författarna till denna studie arbetar 

på då Dahlberg (2014) menar att det är olämpligt att genomföra intervjuer på personer 

man känner sedan tidigare eftersom att det kan påverka informantens svar och 

forskarens analysprocess.  

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

 

Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014) utifrån en intervjuguide (Bilaga D) med frågor baserade på teman kopplade till 

studiens syfte (ibid.). Under samtliga intervjuer deltog båda författarna där den ena hade 

en mer aktiv roll att ställa frågorna enligt intervjuguiden. Den andra hade en mer passiv 

roll i form av att sköta inspelningen samt möjlighet att ställa kompletterade frågor i 

slutet av intervjun. Innan intervjuerna startade erhöll informanterna muntlig information 

om studiens syfte samt fick fylla i samtyckesformulär (Bilaga C). Inledningsvis i 

intervjun ställdes en öppningsfråga där informanten ombads beskriva en specifik 

situation där hen medverkat i och utfört fastspänning på barn. Jonsson, Heuchemer och 

Josephsson (2012) menar att en sådan öppningsfråga kan synliggöra informantens 

subjektiva upplevelse och att dennes värderingar naturligt kan stiga fram (ibid.). För att 

få djup och variation i data om upplevelserna av att utföra fastspänning på barn ställdes 

där efter följdfrågor (Polit & Beck, 2004). Medelvärdet för hur länge intervjuerna 

pågick var 20 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett angränsande rum till avdelningen 

som valts av informanterna själva, vilket innebar ett sammanhang där annan 

avdelningspersonal hade möjlighet att avbryta intervjun.  

 

6.4 Analysmetod 

 

Data analyserades med grund i en metod för kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). En induktiv ansats tillämpades i denna kvalitativa 

innehållsanalys vilket innebar en förutsättningslös analys av texten som är baserade på 

informanternas berättelser av att utföra fastspänningar på barn. Genomförda intervjuer 

transkriberades och materialet av text utgjorde vår analysenhet. Transkriberingen 

skedde i nära anslutning till genomförda intervjuer för att dess innehåll inte skulle gå 

förlorat. Transkribering innebär att ordagrant föra över intervjuer från tal till skrift. 

Analysenheten lästes igenom för att få en övergripande känsla av innehållet. I 

analysarbetet är det angeläget att lyssna, läsa och titta igenom sitt datamaterial flera 

gånger för att få en känsla av materialets helhet och att det känns bekant. Tanken med 

att se en helhet i analysarbetet är att sedan kunna identifiera delar som skapar en ny 

helhet. Detta innebär att meningsbärande enheter, meningar som besvarar studiens syfte, 

lyfts ut under analysförfarandet. Meningsbärande enheter identifierades utifrån tre 

domäner Beslut, Genomförande och Reflektion i linje med intervjuguiden och studiens 

syfte. Då intervjuguiden innehåller olika faser i ett fastspänningsförfarande utgör dessa 
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faser naturligt våra domäner. Författarna markerade först meningsbärande enheter var 

för sig för att sedan jämföra dessa och slutligen tillsammans välja vilka meningsbärande 

enheter som lyfts ut ur texten. Dessa meningsbärande enheter kondenseras sedan utan 

att det centrala innehållet gått förlorat. Kondensering innebär att texten kortas ner så att 

den blir mer överskådlig. De kondenserade meningarna försätts sedan med en kod och 

de koder som hör samman bildar subkategorier. Subkategorierna överblickades, 

tolkades och fördes samman till kategorier. En jämförelse av kategorierna genomfördes 

utifrån skillnader och likheter och resulterade i två teman (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

 

Tabell 1: Exempel från analysprocessen  

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Subkategori Kategori  Tema  

.. jag vet inte om jag skulle kunna göra tatt 

nått annat beslut men jag skulle vilja kanske 

ha ringt läkaren innan så att de var läkarens 

beslut som låg till grund för de… tror 

jag…mm för då skulle det känts mycket 

bättre för mig personligen 

Det hade känts bättre för 

mig om det var läkarens 

beslut att fastspänna. 

Hade känts bättre 

om det var 

läkarens beslut 

Inte vilja vara 

personligt 

ansvarig 

Ansvar 

 

Etiska 

dimensioner 

vid 

fastspänning 

på barn 

det är ju heller inte mitt beslut å ta eller 

ifrågasätta e utan nu som jag sa ibland blir 

man ett redskap som utför den här sen 

kanske 

Det är inte mitt beslut att ta 

eller ifrågasätta jag är bara 

ett redskap i utförandet 

Jag är ett redskap 

och kan inte 

ifrågasätta 

Följer ordination   

Frustration fast jag tänkte samtidigt en 

acceptans alltså man gör ju saker speciellt 

på en avdelning ganska ofta haha så man 

kanske inte tycker är ok eller som man inte 

vill och det får man ju ta efteråt på något 

sätt om det inte är något som är uppenbart 

fel men jag menar i detta fallet det var ju 

inte så att det var en fel åtgärd eeeh men det 

är ju inte alltid man håller med om åtgärder 

Man accepterar åtgärden 

men känner frustration och 

trots att det inte var något 

uppenbart fel kanske man 

inte håller med om åtgärden 

Man accepterar 

åtgärden men 

känner frustration 

Åtgärden väcker 

känslor 

Dilemman 

 

 

Men jag måste ju också acceptera den 

patientens önskemål eller vad man ska säga 

kring bältesläggning (paus) nä det är svårt 

det är jätte svårt å det är som med alla etiska 

etiska dilemman tycker jag…mmm 

Det är ett etiskt dilemma att 

acceptera patientens önskan 

om att bli fastspänd 

Ett etiskt dilemma 

att patienten vill 

Patientens önskan   

vi hade inte något val eeh grabben behövde 

så att säga skyddas från sig själv 

Vi hade inget val då 

patienten behövde skyddas 

från sig själv. 

Patienten behövde 

skyddas  

För att skydda 

patienten 

Att känna 

sig tvungen 

 

 

sen så e blev patienten också utagerande 

gentemot personal så började gå till attack 

med de här rakbladet då… em och e man 

bedömde situationen som ohållbar där och 

då och man försökte kommunicera med 

patienten e å få patienten lugn och e man 

gjorde ju allt enligt de här olika stegen och 

sen blev läkare inkopplad å ordinerade då 

en bältesläggning em för att e… man var  

tvungen 

Situationen blev ohållbar 

och då ordinerade läkaren 

en fastspänning så vi var 

tvungna att genomföra den 

Vi var tvungna då 

situationen var 

ohållbar  

Sista utvägen    
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7 Forskningsetiska överväganden 

 

En etisk egengranskning av studiens upplägg har genomförts (bilaga A) där frågor 

besvarats i syfte att bedöma behov av etisk granskning och godkännande av en 

etikprövningsnämnd. Svaren på frågorna i egengranskningen visade att författarna inte 

behövde göra en ansökan till en etikprövningsnämnd. Författarna tog dock en 

telefonkontakt med etikkommitté sydost under vecka 36, 2017, för att samråda om 

huruvida en ansökan behövde skickas in eller inte, vilket de inte ansåg som nödvändigt. 

 

Författarna har utgått från Helsingforsdeklarationen (2013). Detta dokument omfattar ett 

skydd mot insyn i enskilda individers livsförhållanden, ett individskyddskrav. Kravet är 

också till för att skydda individer så att de inte utsättas för skada, psykiskt eller fysiskt. 

Individskyddskravet består av ett informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Utifrån dessa krav skickade författarna till 

denna studie ut ett informationsbrev (bilaga B) till tilltänkta informanter med 

information om studiens syfte. Informanterna sändes också information om vad 

samtycke till deltagande i studien innebar och möjligheten att avbryta sitt deltagande, 

via samtyckesformulär (bilaga C). Innan påbörjad intervju försäkrades informanterna 

om möjligheten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande, även om de initialt 

tackat ja till medverkan och skrivit under samtyckesformuläret. Detta för att 

informanten inte skulle känna sig tvingad att delta genom att ges möjligheten att vid 

flera tillfällen tacka nej. All data som insamlats har förvarats lösenordsskyddat så att 

andra ej har haft tillgång till dessa uppgifter. Intervjuerna anonymiseras i det 

färdigställda materialet. Denna information delgavs informanterna samt att 

intervjumaterialet kommer att förstöras efter avslutad studie. Denna avidentifiering är 

till för att personer med insyn i verksamheten inte ska kunna identifiera informanterna. 

Studiens kommer endast nyttjas i syfte att främja vårdens utveckling. Författarna till 

denna studie informerade också informanterna om sin rätt att få ta del av studiens 

resultat.  

 

8 Resultat  

 

Utifrån analyserad data av elva intervjuer där sjuksköterskor berättat om upplevelser av 

att utföra fastspänning på barn kommer resultatet att redovisas utifrån följande teman: 

Vad som krävs för att utföra en fastspänning och förutsättningar i utförandet samt 

Etiska dimensioner av fastspänning på barn. I temat Vad som krävs för att utföra en 

fastspänning och förutsättningar i utförandet beskrivs kategorierna kommunikation, 

kunskap, förutsättningar, systematiskt arbetssätt, tilltro till åtgärden samt patientens 

beteende och personalens förhållningsätt. I temat Etiska dimensioner vid fastspänning 

på barn beskrivs kategorierna ansvar, dilemman, känna olust, att känna sig tvungen, 

onödig eller oundviklig och känslomässigt påverkad. 
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8.1 Vad som krävs för att utföra en fastspänning och förutsättningar i 

utförandet  

 

8.1.1 Systematiskt arbetssätt 

Att arbeta systematiskt och att genomföra fastspänningen enligt rådande rutiner 

framstod centralt för sjuksköterskorna. Genom tillvägagångssättet fokuserade de på det 

praktiska utförandet i situationen. Detta innebar att sjuksköterskorna exempelvis var 

fokuserade på att utföra fastspänningen av patienten på ett korrekt sätt. Det innebar 

också fokus på det som krävdes i situationen så som att ha kontakt med läkaren och att 

dokumentera. Detta arbetssätt medförde att sjuksköterskor kunde genomföra åtgärden 

skyndsamt, strategiskt och yrkesskickligt trots att situationen var turbulent utifrån att 

patienten var utagerande, slog sönder saker på avdelningen eller försökte skada sig själv 

och andra. Arbetssättet innefattade också att sjuksköterskorna upplevde sig vara 

samordnade i sin roll och att de använde kommunikationen med patienten som ett 

verktyg för att alla närvarande skulle veta vad som skedde.  

 

”Det är väldigt sällan jag är helt nära personen i en fastspänning eller en tvångsåtgärd 

över huvud taget och man är kanske i bakgrunden och kommer mer in som spindeln i 

nätet på ett eller annat sätt eller kanske den som står och pratar med patienten. Då har 

man ju en ganska lugn roll om man alltså står vid huvudet vid en fastspänning och 

berättar vad som händer.” (Sjuksköterska nr 2 ) 

 

8.1.2 Kunskap 

Det framkom att det var viktigt att ha både formell och reell kunskap för att kunna 

utföra en fastspänning så professionellt som möjligt. Det upplevdes enklare att hantera 

en fastspänningssituation med längre erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård. Att 

arbeta tillsammans med kollegor man kände och som arbetat länge inom psykiatrin gav 

också en ökad trygghet i arbetssituationen när fastspänning kunde bli aktuellt. Detta då 

van personal kunde tekniken för att kunna genomföra åtgärden och patienten blev 

därmed bättre omhändertagen samt att risken för att någon kom till skada minskades. 

Genom att kunna fastspänningstekniken upplevde sjuksköterskorna att patienten blev 

bättre bemött under fastspänningen. När de inte var upptagna med att fokusera på 

tekniken hade de möjlighet att möta patienten på ett mer känslomässigt plan under 

genomförandet. Att arbeta med personal som var ovan inom psykiatrisk vård eller som 

saknade kunskap om fastspänning kunde istället leda till att sjuksköterskorna upplevde 

osäkerhet. En sjuksköterska uttryckte att hen hellre hade velat släppa ut patienten när 

hen arbetade med vikarier för att ingen skulle komma till skada.  

 

”Jag är överens med en hel del här att det är bra att ha det tekniska nästan inhamrat så 

det går på automatik så man har möjlighet att reflektera över hur ungdomen mår när 

man utför grejerna…för har man inte den här tekniska biten…väldigt intrimmad så är 

risken antingen att man hamnar i diskussioner, fibblar, ungdomen skadar sig, 

arbetskamrater skadar sig eller skadar dig själv.” (Sjuksköterska nr 1) 
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8.1.3 Förutsättningar 

Det framkom också att sjuksköterskorna upplevde att sakna tillräcklig utbildning och 

erfarenhet för att kunna genomföra åtgärden på ett korrekt vis. Situationen kunde bli 

kaotisk då det var många personer inblandade och situationen blev då stressande och 

kravfylld. Sjuksköterskor upplevde att kommunikationen mellan kollegor men också 

med patienten kunde utebli vid snabba beslut om fastspänning och i en turbulent 

situation. Andra förutsättningar som kunde påverka situationen var lokalernas 

utformning som inte var optimala för att utföra en fastspänning, vilket kunde medförda 

att andra patienter kunde se och höra patienten som blev fastspänd.  

 

”Men jag tyckte det var jättejobbigt eftersom jag bara stod bredvid…för jag hade ju 

ingen utbildning i bältesläggning eller någonting då och det känns ännu mer…ni vet lite 

som när någon person blir mobbad och man bara står bredvid och inte gör något.” 

(Sjuksköterska nr 4) 

 

8.1.4 Tilltro till åtgärden 

Att fokusera på det långsiktiga resultatet för patienten framstod som viktigt för att 

kunna utföra åtgärden. Det krävdes en tilltro till att åtgärden skulle göra gott för 

patienten på lång sikt alternativt att åtgärden var mer human än andra tillvägagångssätt 

så som fasthållning eller andra följder som ett fängelsestraff.   

 

”När jag utför en sådan eller är med i en på något sätt får man ta beslut att det är en 

livsviktig behandling, livsuppehållande behandling, att det behövs.”  

(Sjuksköterska nr 5) 

 

8.1.5 Kommunikation 

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde ett behov av att kommunicera med sina 

kollegor och med patienten både under genomförandet av fastspänningen och i 

efterhand. Det var viktigt att diskutera med varandra då det fanns olika åsikter om 

fastspänning och fastspänningen upplevdes bli sämre om det inte fanns tid och utrymme 

till dialog i kollegiet. En god dialog kunde också innebära att en ordinerad tvångsåtgärd 

kunde förhindras eller avvaktas och att andra metoder kunde diskuteras fram. Det var 

även viktigt att resonera med patienten för att skapa en förståelse hos patienten kring 

orsaken till åtgärden så att omhändertagandet blev så bra som möjligt. Djupare 

reflektioner med sina kollegor efter avslutad fastspänning framstod som centralt. 

Sjuksköterskorna behövde reflektera med varandra för att försöka få en förståelse och 

acceptans i att ha utfört åtgärden. Reflektion och diskussion med kollegor gav 

perspektiv på vad som skulle kunna göras annorlunda i framtiden för att förhindra eller 

förbättra en fastspänning. Sjuksköterskor upplevde dock att reflektion inte alltid var 

något som prioriterades eller hanns med, en reflektionstid de önskat de haft.   

 

”Jag vill ju gärna prata om det efteråt också men det är inte något som riktigt görs vi 

har ju egentligen…vi har ju egentligen riktlinjer att vi ska prata om situationen i 

efterhand men det är sällan som det hinns med…jag var inte med i något samtal efter 

det här heller utan jag försökte prata med min handledare.” (Sjuksköterska nr 4) 
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8.1.6 Patientens beteende och personalens förhållningssätt 

Sjuksköterskorna hade tankar om att patienten kan ha sökt fastspänning för 

uppmärksamhet och i självskadande syfte. Det kändes bisarrt för sjuksköterskorna att en 

patient kanske ”fejkade” för att bli fastspänd och att patientens beteende som ledde till 

fastspänning kunde varit inlärt. Sjuksköterskorna tänkte att genomförandet av 

fastspänningen kunde blivit bättre och mer hänsynsfull om det varit för patienten 

välkänd personal som utfört åtgärden. Att ha en etablerad relation till patienten innan 

utförandet av fastspänningen upplevdes kunna lugna och trygga patienten. 

Sjuksköterskorna trodde att mer tid med patienten och alliansskapande var något som 

kunde förhindra fastspänningar. Efter fastspänningshändelsen kunde sjuksköterskor 

uppleva rädsla och blyghet inför att möta patienten. Det framkom också att 

sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att förstå att patienten mådde bättre av distans 

än närhet från personal. När patienten valde att distansera sig från personal och hellre 

ville bli fastspänd än att få närhet från personal tyckte sjuksköterskorna att det var svårt 

att visa sitt medlidande för patienten. Detta då det var svårt att visa för patienten att man 

bryr sig om hen när hen inte vill att man ska finnas där. Trots svårigheter som kunde 

infinna sig under fastspänningen upplevde sjuksköterskorna att de gjort vad som krävts i 

situationen och att de utförde åtgärden med hänsyn och respekt för patienten. Detta 

bland annat genom att inte komma åt privata kroppsdelar så att patienten skulle känna 

sig kränkt.  

 

”…man får ju göra det som krävs men man tänker ju ändå på att de här e ju en kvinna 

vi ska spänna fast å då…det tänkte jag nog att man inte ska…ja att man tar där man 

behöver ta” (Sjuksköterska nr 10) 

 

8.2 Etiska dimensioner vid fastspänning på barn  

 

8.2.1 Ansvar 

Att fastspänning är en ordination som måste följas framstod som mycket centralt. 

Sjuksköterskorna menade att det var läkaren som beslutade om fastspänning och att de 

därmed själva slapp stå personligt ansvariga för åtgärden. Sjuksköterskorna frånsade sig 

ansvaret för beslutet som tagits om att fastspänna ett barn. De ville heller inte behöva ta 

beslutet utan såg sig själva som ett redskap i utförandet av åtgärden och menade att 

läkarens beslut inte gick att ifrågasätta.  

 

”Det är ju heller inte mitt beslut att ta eller ifrågasätta...utan nu som jag sa ibland blir 

man ett redskap som utför den här.” (Sjuksköterska nr 10) 

 

8.2.2 Känna olust 

Sjuksköterskorna upplevde en otillfredsställande känsla av att utföra fastspänning på 

barn då de reagerade på den unga åldern och de ansåg att fastspänning inte är något som 

bör ske på barn. Den otillfredsställande känslan kom av att utföra åtgärden samt även ur 

tankar om att åtgärden var etiskt fel och en upplevelse av att inte ha gjort tillräckligt för 

patienten. Fastspänningen upplevs som ett övergrepp och de vill inte utföra åtgärden. 
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Det framkommer således att sjuksköterskor önskade att det funnits andra åtgärder att ta 

till än fastspänning som de ansett hade varit bättre att utföra på barn. Detta kunde bland 

annat vara att patienten har möjlighet att välja avskildhet eller att man som personal har 

möjlighet att hålla om patienten i lugnade syfte.    

 

”Jag tycker att det… jag vet inte ibland så känns det som att när man pratar om 

bältesläggning och så att det är som ett övergrepp…men alla tvångsåtgärder är ju som 

ett övergrepp tycker jag men att just spänna fast någon…alltså att jag själv skulle få 

panik om jag låg fastspänd så…hur kan det lugna en patient. Det känns konstigt för 

mig.” (Sjuksköterska nr 4) 

 

8.2.3 Dilemman 

Sjuksköterskorna upplevde fastspänning som ett etiskt dilemma då det fanns olika 

åsikter i kollegiet om huruvida fastspänning var och är ett korrekt beslut. Beslutet att 

fastspänna känns extra svårt när det gäller att utföra åtgärden på ett barn. Beslutet om att 

fastspänna kan upplevas felaktigt och de vill helst undvika att utföra åtgärden. De 

känslor som uppkom när sjuksköterskor behövde utföra åtgärden var ledsamhet och 

frustation. Detta då de hade svårt att acceptera åtgärden och de tvekade över om 

fastspänning var rätt eller fel för patienten. Det framkommer också att sjuksköterskor 

upplevde det märkligt och svårt att patienten kan ha en egen önskan om att få bli 

fastspänd genom att agera med ett sådant beteende som resulterar i fastspänning. 

Sjuksköterskor upplever motstridiga känslor över att uppfylla denna önskan hos 

patienten om att bli fastspänd då de tycker att det är fel samtidigt som de kan förstå att 

patienten kan tycka sig behöva detta.  

 

”Vad som är bäst för barnet i just situationen så det är väl det man tycker det är det jag 

personligen tycker är jobbigt att kollegor sinns emellan att man tycker olika, men det 

innebär inte att mitt sätt är rätt och deras sätt är fel. Det är utmaningen i det hela.” 

(Sjuksköterska nr 5) 

 

8.2.4 Att känna sig tvungen 

Sjuksköterskorna upplevde sig tvungna att utföra fastspänningen men kunde motivera 

åtgärden med att den utfördes för att skydda patienten från att skada sig själv, 

medpatienter eller personal. Sjuksköterskorna upplevde att de gjort allt de kunnat för att 

inte behöva utföra fastspänning men att situationen till sist krävt ett agerande så de var 

tvungna att utföra åtgärden och de kunde inte se någon annan utväg. Den ohållbara 

situationen medförde att fastspänning var enda alternativet för att skydda patienten.  

 

”I det läget fanns det nog inget annat eller fanns inget annat val för fastspänning är ju 

det sista vi tar till givetvis. Den här killen var så aggressiv att poliserna inte kunde 

hålla honom och hade vi släppt honom hade han skadat sig själv, hade skadat oss och 

hade säkert skadat någon medpatient.” (Sjuksköterska nr 11) 
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8.2.5 Motsägelsefulla känslor 

Sjuksköterskorna upplevde motsägelsefulla känslor över att patienten ville bli fastspänd 

och att patienten medföljde till fastspänningsrummet, utan motstånd. Sjuksköterskorna 

kände frustration över att utföra en fastspänning på en patient som verkade medveten 

om sin tillvaro. Detta då man tyckte att patienten borde förstått vad som var bäst för hen 

när man kunde resonera med patienten och att andra sätt än fastspänning skulle vara mer 

behjälpliga för patienten. Det framkom dock att sjuksköterskor upplevde en lättnad när 

patienten medföljde frivilligt till fastspänningsrummet.  

 

”Jag tror att hon marscherade själv till bältesläggningsrummet och la sig där och sen 

så då var den situationen…där vi då spände fast henne var så motsägelsefullt 

känslomässigt att liksom låser man då fast en ungdom men…hon tycker det är, hon vill 

ha detta.” (Sjuksköterska nr 1) 

 

8.2.6 Onödig eller oundviklig 

Att utföra åtgärden fastspänning beskrevs som en onödig händelse samtidigt som flera 

sjuksköterskor upplevde åtgärden som oundviklig för att det inte fanns något annat sätt 

att skydda patienten på. Sjuksköterskorna upplevde att vården för patienten kan ha varit 

otillräcklig och de ifrågasätter om vården brustit när fastspänning är något som blir 

aktuellt att utföra på ett barn. Det framkom att sjuksköterskorna var osäkra på om 

fastspänning var det bästa alternativet för patienten. Fastspänning sågs som en 

livräddade åtgärd men de kände sig ändå ambivalenta över huruvida det gjorts 

tillräckligt för patienten i ett tidigare skede av vårdprocessen. Sjuksköterskorna 

upplevde att de haft intentionen att göra gott för patienten vid fastspänningen men 

kände ändå efteråt att det var fel att fastspänna samtidigt som de var tvungna att hantera 

situationen som uppkommit.  

 

”Det känns ju så…galet att det har varit att vården indirekt inte har hjälpt henne 

tillräckligt så att vi har skapat ett monster som vi var tvungna att hantera på något vis.” 

(Sjuksköterska nr 6) 

 

9 Diskussion  

 

9.1 Metoddiskussion  

 

En kvalitativ metod valdes till denna studie då Dalberg (2014) menar att det är lämpligt 

att använda en kvalitativ ansats när människors upplevelser efterfrågas. Vid en 

kvalitativ ansats menar Alvesson och Sköldberg (2008) att man försöker förstå 

människors upplevelser. Enligt Henricson (2012) kan en kvalitativ metod diskuteras 

utifrån begrepp som pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Huruvida resultatet 

anses vara giltigt kan diskuteras utifrån begreppet trovärdighet och avser om 

tillvägagångssättet i studien har besvarat dess syfte. Studiens trovärdighet åsyftar då i 

vilken utsträckning det valda området verkligen har studerats.   
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I  urvalet exkluderades inte informanter utifrån ålder och kön, vilket var ett aktivt val då 

vi ville finna sjuksköterskor med olika erfarenheter av att utföra fastspänningar på barn. 

Enligt Henricson och Billhult (2012) kan ett strategiskt urval som valts i studien 

däremot innehålla kriterier som ålder och kön med syftet att olika åldrar och kön ger 

mer variationsrika berättelser (ibid.). Justesen (2011) menar dock att ställning bör tas 

över huruvida ålder och kön är viktigt för att besvara studiens syfte, vilket bedömdes att 

de inte var. Kriterierna togs heller inte med då intervjuerna genomfördes på små kliniker 

där informanterna kunde identifieras på åldern samt kön och därför gjordes även en 

bedömning utifrån Helsingforsdeklarationen (2013) att skyddet av den enskilda 

individen anses viktigare än forskningsresultatet (ibid.). Trots att sjuksköterskor inte 

exkluderades utifrån ålder och kön föll det sig ändå så att urvalet var relativt spritt då 

det deltog fem kvinnliga och sex manliga sjuksköterskor i olika åldrar. Å andra sidan 

kan variationsrika berättelser också erhållas enligt Rosberg (2008) genom att 

informanterna har olika erfarenhet från olika kontexter, vilket var fallet i denna studie 

där det deltog sju sjuksköterskor som arbetade på en barnpsykiatrisk vårdavdelning och 

fyra sjuksköterskor som arbetade på en vuxen-psykiatrisk akutvårdsavdelning och där 

utfört fastspänning på barn. Den framträdande skillnaden var att de som arbetade på 

vuxen-psykiatrisk vårdavdelning la mer betoning på patientens unga ålder. Ytterligare 

skillnader är svårt att identifiera då urvalet är litet.  

 

Under samtliga intervjuer deltog båda författarna och intervjuerna ljudinspelades med 

diktafon efter godkännande av informanterna. Innan påbörjad ljudinspelning hölls 

informella samtal om alldagliga saker, vilket kan fungera som ett ”uppvärmningsprat” 

enligt Paulsson (2008) för att etablera en tillitsfull interaktion mellan informant och 

intervjuare (ibid.). Eftersom informanten kan uppleva sig vara i underläge om två 

personer är intervjuare (Repstad, 2007) så hade en intervjuare en mer passiv roll i form 

av att sköta inspelningen samt möjlighet att ställa kompletterade frågor i slutet av 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan framkomma nya och 

intressanta utsagor efter att ljudinspelningen stängts av, vilket skedde under några av 

studiens intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) hade vi kunnat fråga om 

medgivande till att få använda detta oinspelade material i forskningsprocessen (ibid.). 

Att inte ha kunskap om detta kan enligt Henricson (2012) vara en svaghet i studiens 

datainsamling. Efter genomförd studie har vi erhållit ny kunskap om hur tillkommande 

information efter avslutad ljudinspelning kan hanteras och hade således kunnat få med 

information som kunnat kastat nytt ljus på eller fördjupat resultatet. Att samtliga 

intervjuer genomfördes i ett angränsande rum till avdelningen som valts av informanten 

medförde en risk i att annan avdelningspersonal kunde avbryta intervjun, vilket skedde 

vid två intervjuer. Avbrotten bör dock inte påverkat resultatet då vi styrde tillbaka 

intervjun till där informanten befann sig innan avbrottet. Fördelen med att informanten 

själv valde plats för intervjun var att det för informanten var en välkänd miljö som kan 

ha ingett trygghet och inverkat positivt på intervjun genom att informanten vågade 

berätta mer ingående. En intervju genomfördes via Skype och detta ger enligt Kvale och 

Brinkman (2014) en möjlighet till att genomföra intervjuer trots att informanten 

geografiskt befinner sig långt bort. Detaljer i kroppsspråk och ansiktsuttryck kan missas 

genom detta sätt att intervjua eftersom att det inte blir samma möjlighet till observation 
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som när man sitter i samma rum. Dock anser författarna till denna studie att det är större 

chans att uppfatta ickeverbala budskap som kroppsspråk och ansiktsuttryck i en Skype-

intervju jämfört med en telefonintervju.   

 

Semistrukturerade intervjuer användes då denna intervjuform enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) söker beskrivningar av informanten genom att frågor ställs utifrån en 

intervjuguide utifrån studiens syfte. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är enligt 

Polit och Beck (2004) att frågorna i intervjun går att anpassa och att det finns en 

följsamhet till det som informanten uttalar. Att inleda intervjuerna med en 

öppningsfråga upplevdes som en fördel för att erhålla informanternas subjektiva 

beskrivningar då Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2012) menar att en sådan fråga 

kan synliggöra informantens subjektiva upplevelse och att värderingar på så vis stiger 

fram naturligt. Forsberg och Wengström (2008) menar att intervjuaren bör vara 

observant på om frågor kan ha missuppfattats eller om frågorna ställts så att de kan ha 

påverkat informantens svar. Informanten kan nämligen uppfatta att det finns socialt 

accepterande svar (ibid.) I studien kan detta ha skett på frågan om reflektioner efter 

avslutad fastspänning. Fråga kan ha upplevts som svår då några informanter bad om 

förtydligande. Kanske kan svaret därför ha påverkats. För att vid dessa tillfällen komma 

åt deras subjektiva upplevelse ställdes följdfrågor på det som informanterna uttalat, 

vilket Polit och Beck (2004) menar kan ge mer utvecklade och fördjupande svar. 

 

En innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att analysera datamaterialet då 

Danielsson (2012) menar att detta är lämpligt för intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att vid induktiv ansats erhålls beskrivningar från verkligheten som kan ge 

en förståelse i form av att olika mönster framträder (ibid.). Metoden skulle dock kunna 

kritiseras enligt Alvesson och Sköldberg (2008) för att bara summera empirin. Vi anser 

dock att vi fått fram beskrivningarna från informanterna där det går att urskilja mönster. 

För att kvalitetssäkra dataanalysen lästes samtliga transkriberade intervjuer igenom 

enskilt och sedan gemensamt för att jämföra markerade meningsenheter. Koder samt 

underkategorier sattes tillsammans under analysen. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) stärks studiens tillförlitlighet om analysen genomförs både 

individuellt och gemensamt och att olika tolkningsmöjligheter reflekteras under denna 

process. Fokus har varit att försöka förstå underliggande budskap genom en djupare 

tolkning av materialet som resulterat i teman, vilket beskrivs som en latent 

innehållsanalys. För att stärka studien trovärdighet kan någon utomstående med 

erfarenhet inom området eller en handledare titta på resultatet och kontrollera om 

resultatbeskrivningen verkar rimlig. Vår handledare läste beskrivningen av resultatet 

och ansåg att det verkade rimligt. Trovärdigheten har också stärkts genom att 

resultatbeskrivningarna setts över av en person som har många års erfarenhet av att 

utföra fastspänningar på barn och därav kan bekräfta resultatets rimlighet. En svaghet 

kan, enligt Polit och Beck (2012), vara att forskningspersonerna saknar erfarenhet av att 

genomföra intervjuer och kvalitativ innehållsanalys, vilket kan påverka studiens 

pålitlighet. I denna studie är detta en svaghet då erfarenheten saknas. Att låta 

informanterna läsa igenom transkriberingen av intervjun för samtycke till innehållet 

kallas för Member-checking och är något som Wallengren och Henricson (2012) menar 
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kan stärka studiens trovärdighet. I studien gavs informanterna inte möjlighet till detta på 

grund av att tid för detta inte var avsatt, vilket kan anses vara en svaghet. Kvalitativa 

studier möjliggör däremot enligt Forsberg och Wengström (2008) att deltagarens röst 

blir hörd genom att berättelser presenteras så som de beskrivs av informanten. Bevis 

från författarnas tolkningar ges genom citat från originaldata. Trovärdigheten i vårt 

resultat kan anses stärkas genom att vi redovisar citat från informanternas berättelser av 

hur de upplever det att utföra fastspänningar på barn.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) problematiserar forskarens erfarenhet när denne 

undersöker verkligheten och menar att den personliga erfarenheten kan prägla 

datainsamlingen och förståelsen av denna. För att visa på trovärdighet är det viktigt att 

beskriva sin förförståelse och tidigare erfarenheter då datainsamlingen och analysen kan 

påverkas av detta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna till denna studie 

har valt att inledningsvis beskriva att problemområdet för studien grundar sig i 

erfarenheten av att fastspänningssäng införskaffats på vår arbetsplats. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att faran med att välja ett område man känner till genom 

personliga erfarenheter är att det kan färga hur studien genomförs och hur resultatet blir, 

men att det däremot kan det ge perspektiv på vad som är relevant data. Författarna till 

denna studie har erfarenhet från problemområdet utifrån samtal med kollegor och 

upplever att fördelen är att själva inte ha utfört fastspänning på barn och därför kan 

tygla förförståelsen mer. 

 

Om studiens resultat kan appliceras till andra liknande situationer eller grupper ses 

resultatet som överförbart (Polit & Beck, 2004). Det är dock upp till läsaren att bedöma 

om resultatets överförbarhet. Det krävs en noggrann beskrivning och att alla steg i 

studiens förfarande redovisas men också beskrivning av kontexten för att kunna avgöra 

detta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det krävs variation och djup i 

datamaterialet för att ett resultat ska vara överförbart till andra situationer. Därav blir det 

inte så viktigt att många personer har sagt något. En djupare förståelse för ett fenomen 

kan erhållas av ett enskilt fall (Rosberg, 2008). Författarna till denna studie anser med 

stöd av Dahlberg (2014) att det kan framkomma en gemensam förståelse av saker när 

upplevelser studeras, men också många skillnader då varje individ har sin upplevelse 

och förståelse utifrån sin livsvärld. Trots få informanter kan därför studien ändå 

bedömas ha klinisk relevans. Författarna till denna studie föreslår att skrivna 

”dagboksanteckningar” från informanterna hade kunnat berika resultatet och ge det mer 

djup.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

 

Sjuksköterskornas berättelser innehöll beskrivningar om hur de upplevde beslutet om att 

fastspänna ett barn. Framträdande var att de ansåg att de endast följde en ordination. De 

ville inte stå personligt ansvariga för beslutet om fastspänning. Beslutet medförde svåra 

etiska ställningstaganden och tvekan över om beslutet var rätt. Det var också svårt att 

förstå att patienter själva kunde önska fastspänning. Sjuksköterskor kände sig även 
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tvungna att genomföra beslutet som sista utvägen för att skydda patienten. Under 

genomförandet av fastspänningen beskrev sjuksköterskor att de var fokuserade på att 

utföra uppgiften, att de var strukturerade och gjorde enligt de rutiner som fanns på 

arbetsplatsen om att utföra fastspänning. Sjuksköterskorna upplevde sin roll som 

samordnande och de använde sig av kommunikation via patienten för att informera alla 

under genomförandet. Kommunikationen via patienten skedde genom att personal 

uttalade stegen i genomförandet för att patienten skulle förstå vad som skedde och 

därmed erhöll också övrig personal information om nästa steg i genomförandet. I 

beskrivningarna framkom dock att utbildning i fastspänning saknades eller att 

lokalernas utformning gav förutsättningar som försämrade genomförandet av 

fastspänningen. Situationen kunde även vara så kaotisk att kommunikationen uteblev, 

vilket medförde att arbetssituationen upplevdes förvirrad. Under genomförandet kunde 

sjuksköterskorna känna en lättnad över att patienten inte gjorde motstånd, vilket i sig 

gav motsägelsefulla känslor då fastspänning är en tvångsåtgärd. Sjuksköterskorna 

beskrev att de efter avslutad fastspänning hade behov av kollegial reflektion och 

diskussion då de kände olust över att ha utfört åtgärden samt att de inte ville utföra 

åtgärden på en minderårig. Framträdande var att de önskade andra alternativ än 

fastspänning. Fastspänningen ansågs onödig men kändes också oundviklig då de inte 

visste vad de skulle göra istället. Det var därför viktigt att försöka fokusera på det 

långsiktiga resultatet och det mest humana i situationen. Fastspänning var lättare att 

hantera med erfarenhet och kunskap samt tryggare med van personal. Sjuksköterskorna 

beskrev också att de utförde åtgärden med respekt för patienten trots misstankar om att 

patienten ville bli fastspänd för att få uppmärksamhet, distansera sig från personal eller 

skada sig. Sjuksköterskorna kunde känna ett motstånd till att möta patienten efter en 

fastspänning.  

 

Resultatet avseende att inte vilja ta ett personligt ansvar och att frånsäga sig ansvaret 

stöds av Malmsten (2008) som menar att det kan vara lockande att inte välja utan istället 

överlåta beslutet till någon annan. FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) och 

Golding och O´Brien (2003) påtalar att varje enskild behandlare har ett ansvar för 

patientens vård. Att inte ta ett beslut är ett val som personal i både etisk och moralisk 

mening är personligt ansvariga för (Malmsten, 2008). Sjuksköterskor hade förklaringar 

till varför de undvek att ta ansvar eller varför de utfört fastspänningen trots att de kände 

en tvekan över om beslutet var rätt. Förklaringarna kunde innefatta att patienten ville bli 

fastspänd, att läkaren hade tagit ett beslut, att annan vårdpersonal tog initiativet eller att 

det inte finns något annat bra alternativ att tillgå. Till skillnad mot studiens resultat 

beskriver sjuksköterskor i en studie av Olofsson och Norberg (2001) att de istället 

upplever att de tar ansvar för patienten genom att utföra tvångsåtgärder. Ur ett 

relationsetiskt resonemang menar Lützen (2012) att det moraliska ansvaret inte 

undanröjs genom att delegera vidare ansvaret eller skylla på olika omständigheter. Det 

går alltså inte att frånsäga sig ansvaret, vägra att ta på sig ansvar och heller inte överlåta 

det till någon annan (ibid). Utifrån ett relationsetiskt tankesätt kan förståelsen för vad 

som anses moraliskt i en situation erhållas genom reflektioner över ansvar och plikt, vad 

det innebär att vara människa och hur jag fungerar i relation till andra människor. 

Ansvar kan inte övervägas i en situation, utan i mötet med en annan människa finns 
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ansvaret redan närvarande i mötets förutsättningar (Engström, Thorsén och Engström, 

2006). Ansvaret i relation till patienten förtydligas av Lévinas (1993) genom att 

ansvaret föds som ett etiskt krav i mötet med den andres ansikte och blick. Författarna 

till denna studie begrundar därför vad som händer med sjuksköterskan som möter det 

etiska kravet i patientens blick när sjuksköterskan samtidigt tvekar i beslutet om att 

fastspänna men ändå genomför ordinationen. Denna fundering har uppkommit utifrån 

beskrivningar av Syrén (2012) om hur mötet med den andres blick kan problematisera 

mitt livsrum och utmana upplevelsen av ansvar. Aronsson (2008) menar att orsaken till 

att människor vill avstå från att göra val kan vara för att bli accepterade av gruppen. I 

resultatet framkom det att sjuksköterskor inte ville ta ett beslut då det fanns en oro över 

att andra skulle ha negativa åsikter om beslutet, vilket därför kan anses vara i linje med 

det Aronsson belyser. Aronsson (2008) menar vidare att faran med att avstå från att göra 

ett val på grund av en sådan orsak är att man ger upp sin individuella särprägel och 

genom det slutar att reflektera kritiskt över sina värderingar och val. 

 

Fastspänningar kan medföra etiska dilemman och svåra etiska ställningstagande för 

vårdpersonal. Utifrån ett relationsetiskt resonemang menar Lützen (2012) att 

sjuksköterskan behöver ha insikt i etiska konsekvenser när patientens beslutsförmåga är 

som svagast, vilket kräver en moralisk kompetens i att kunna identifiera det etiska i en 

särskild situation. Sjuksköterskan kan utveckla denna kompetens genom att reflektera 

över olika händelser och kan på så vis överväga olika omvårdnadshandlingars 

konsekvenser. För att detta ska vara möjligt krävs det att det moraliska klimatet på 

arbetsplatsen prioriteras så att etiska dialoger förs och kollegor kan finna stöd av 

varandra i svåra beslutsfattanden. Bigwood och Crowe (2008) menar att sjuksköterskor 

behöver stöd av varandra i känslomässigt besvärliga situationer.  

 

Genom ett relationsetiskt synsätt skulle sjuksköterskorna i studien, genom mer 

prioriterad kollegial reflektion, kunna utveckla sin moraliska kompetens och få en ökad 

förståelse för vad de ska göra i en situation där fastspänning på ett barn kan bli aktuellt. 

Kollegiala reflektioner över tidigare fastspänningsåtgärder skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskorna upplever mer stöd från varandra i svåra beslutsfattande samt att de 

känner sig säkrare i sina beslut. När reflektionstiden uteblev saknade sjuksköterskorna 

förståelse och acceptans för åtgärden. De kände också en tvekan inför att utföra 

åtgärden och i efterhand var de osäkra på om de handlat rätt eller fel. Det var tydligt att 

sjuksköterskorna önskade att få prata om fastspänningshändelsen efteråt då de 

personligen for illa av att utfört åtgärden och heller inte förstod orsaken till åtgärden. 

Lützen (2012) betonar att den etiska dialogen är central i relationsetiken då det är 

genom att tänka och berätta om våra erfarenheter för varandra som vi lär oss om vad 

som är rätt och fel. Om sjuksköterskorna i studien haft tid för kollegial reflektion hade 

det möjligtvis givit dem mer förståelse, perspektiv på vad som skulle kunna göras 

annorlunda och bättre samt en acceptans för åtgärden. Sjuksköterskor som hade nyttjat 

kollegial reflektion bekräftade att detta gav en förståelse och att de olika åsikterna som 

fanns endast var positiva då det bidrog till att en mer etisk dialog fördes. I Olofsson 

(2005) och Lind et al. (2004) framstår reflektionstid i personalgruppen som givande och 

viktigt då vårdpersonalen kände sig sedda och bekräftade i sina känslor och upplevelser.  



  
 

22 

Olofsson (2005) beskriver även att reflektionerna bidrog till nya perspektiv på 

händelsen. 

 

Framträdande i resultatet var att sjuksköterskorna önskade att det fanns något annat 

alternativ att ta till än fastspänning då det inte kändes bra att utföra åtgärden på ett barn. 

Det fanns önskemål om att det skulle finnas möjlighet för patienten att själv kunna välja 

avskildhet att nyttja vid behov. Forskning som genomförts inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård i USA talar för att vadderade rum kan vara ett alternativ till 

fastspänning. Studien påvisar en signifikant minskning i utförda fastspänningar efter att 

de upprättat ett vadderat rum på en vårdavdelning. Antalet avskiljningar i det vadderade 

rummet ökade, men antalet fastspänningar minskade med hela 93,9 procent under en 

mätperiod på 18 månader innan installerat rum och 18 månader efter installation 

(Larson, Sheitman, Kraus, Mayo & Leidy, 2008).  

 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att fastspänningar kan undvikas genom andra 

metoder som att hålla om patienten i lugnande syfte, alliansskapande och att ha mer tid 

för patienten. Detta bekräftas av det Olofsson och Norberg (2001) beskriver om att mer 

mänsklig kontakt, närhet och ökad förståelse från personal kan förhindra tvångsåtgärder. 

Vårdfokus (2016) beskriver hur en vuxen-psykiatrisk psykosavdelning i Sverige arbetat 

för att minska fastspänningar genom att satsa på att ge personal rätt verktyg för att 

bemöta utåtagerande patienter. Exempelvis erhöll personal utbildningar i hur de kunde 

kommunicera med patienterna. Personalen upplevde att de lärt sig att bekräfta och 

lyssna mer på patienterna innan de tar till en åtgärd och menar att det som görs 

annorlunda nu jämfört med tidigare är att de pratar mer med patienterna, lugnar och 

informerar bättre. Dessa strategier i hur patienter kan bemötas stämmer överens med 

vad Siponen, Välimäki och Kaltiala-Heino (2012), Psykiatriskt forskningscentrum 

(2008) och Svenska psykiatriska föreningen (2013) beskriver.  

 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att när en fastspänning väl skedde kunde den bli 

bättre om det för patienten var välkänd personal som utförde åtgärden. Detta bekräftas 

av Olofsson, Gilje, Jacobsson och Norberg (1998) som tar upp att fastspänningar utförs 

mer försiktigt om sjuksköterskan har en etablerad relation till patienten. Författarna till 

denna studie begrundar utifrån ett relationsetiskt resonemang om det känns bättre i 

genomförandet med välkänd personal utifrån att det finns en tillit i relationen mellan 

patient och vårdare. Utifrån ett relationsetiskt synsätt menar Lützen (2012) nämligen att 

omvårdnadsrelationens mål är att skapa en förbindelse i relationen mellan personal och 

patient som präglas av tillit. I linje med Lögstrups tankar beskriver Kulzer (2014) att 

tillit är grundläggande i mötet mellan människor och har man tillit till den andre litar 

man på dennes avsikter. I tilliten jag får från den andre infinner sig ett etiskt krav att 

handla rättfärdigt och inte missbruka denna tillit, utan att använda den makt jag får 

genom att göra det bästa för den andre. Detta kan innebära att ta hand om patienten på 

samma sätt som jag själv skulle vilja bli omhändertagen. Detta skulle kunna innebära att 

sjuksköterskorna upplever att fastspänningssituationen blir bättre eftersom att tilliten 

från patienten, att du gör det bästa för mig, avspeglar sig positivt på sjuksköterskans sätt 

att genomföra fastspänningen. Det kan tänkas att om tilliten i relationen inte finns kan 
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sjuksköterskor uppleva osäkerhet i om patienten kommer att förstå åtgärden i efterhand 

och att det kan påverka genomförandet på ett negativt sätt. Henriksen, Degner och 

Oscarsson (2008) tar upp att tillit och personligt engagemang behövs i relationen mellan 

patient och vårdpersonal för att patienten ska känna sig sedd och uppleva sig bli hjälpt 

av vårdpersonal. Patienterna upplever en ökad förståelse för sitt mående och förstår 

konsekvenserna av sitt agerande om det finns en vårdpersonal att prata med och att 

känna förtroende för. I relationsetiken menar Lützen (2012) att det är bemötandet och 

hur en dialog förs med patienten som avgör vilken typ av relation som skapas mellan 

patient och vårdgivare. Detta framkom också i beskrivningarna från sjuksköterskorna 

som betydelsefullt då de menade att det var viktigt att föra en dialog med patienten både 

innan, under och efter fastspänningen. De försökte redan i ett tidigt skede resonera med 

patienten för att avvärja en fastspänning eller i syfte att få till fastspänningen så bra som 

möjligt för alla inblandade parter. Exempelvis använde de sig av att kommunicera via 

patienten under genomförandet av fastspänningen. Med stöd av relationsetiken skulle 

sjuksköterskorna i studien kanske kunna finna andra alternativ än fastspänning genom 

att föra en god dialog med patienten. Några sjuksköterskor i studien menade att de 

använt sig av alliansskapande med patienten och på så vis förhindrat fastspänning.  

 

10 Slutsats  

 

Studien visar på hur etiskt svårt det är att utföra fastspänning på ett barn och därför dras 

slutsatsen att stödet för sjuksköterskor behöver ökas. Sjuksköterskor behöver ökat stöd i 

form av utbildning i fastspänning och få tid till att reflektera över hur man påverkas av 

att utföra fastspänning på barn. Sjuksköterskor behöver få problematisera sitt 

förhållningssätt och agerande då fastspänning på ett barn är ett etiskt dilemma som 

medför motstridiga känslor och att deras personliga ansvar utmanas. Sjuksköterskor 

behöver därför bearbeta sina upplevelser och tankar för att framledes kunna ge patienter 

god vård. Det är viktigt att sjuksköterskor får tid att reflektera, för om personal inte mår 

bra av en situation kan det resultera i ett undvikande som innebär att patienten inte blir 

bemött utifrån sin livsvärld och att vårdandet inte blir gott. Andra alternativ än 

fastspänning behövs inom barn och ungdomspsykiatrin för att sjuksköterskor ska kunna 

känna att de utövar en trygg och säker vård för patienterna. Förhoppningsvis kan 

studiens resultat bidra till att vidareutveckla vården genom att ämnet uppmärksammas 

på organisationsnivå och att etiska dialoger förs på enheten.   

 

Senaste åren har tvångsåtgärder i barnpsykiatrin uppmärksammats ända upp på 

riksdagsnivå. Då det finns bristfällig forskning på området efterfrågar författarna till 

denna studie mer forskning inom området och anser att vidare fokus bör läggas på att 

belysa barnets upplevelse av att utsättas för åtgärden samt mer omfattande forskning om 

sjuksköterskors upplevelser. Föreliggande studie bidrar till eftertanke om hur etiskt 

problematiskt ett vårdande kan vara när fastspänning finns som en åtgärd för barn som 

”mår dåligt”.  
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V 

Bilaga A 

 
 

Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 
  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka?  
  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).   
  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg 

etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 
x   



  
 

VI 

Bilaga B 

 

Förfrågan till sjuksköterskor om deltagande vid intervjuer om fastspänning på 

barn och ungdomar under 18 år 

 

Under vidareutbildning till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård genomförs en 

magisteruppsats vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, 

Växjö. Vi som genomför studien heter Emma Arvidsson och Carolina Högström och 

arbetar på barn och ungdomspsykiatriska heldygnsvårdsavdelningen i Kalmar. Syftet 

med vår studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra fastspänningar 

på barn och ungdomar under 18 år, då tidigare forskning visar att det förekommer olika 

attityder och upplevelser kring att utföra åtgärden. 

 

Vi söker legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av att ha utfört tvångsåtgärden 

fastspänning på barn och ungdomar. Vi önskar att sjuksköterskor med denna erfarenhet 

vill delta i studien och berätta om sina upplevelser av tvångsåtgärden. Vi har en 

förfrågan till dig om att delta i dessa intervjuer. Kontakt har tagits med verksamhetschef 

som har vidarebefordrat förfrågan till dig. 

 

Om du bestämmer dig för att delta i intervjun beräknas den vara i ca 20 – 30 minuter. 

Fokus under intervjun kommer vara på dina erfarenheter av att utföra fastspänningar på 

barn och ungdomar. Intervjun kommer att ljudinspelas och vi kommer at utgå från din 

berättelse och ställa frågor utifrån en intervjuguide. 

 

Ditt deltagande är fullt frivilligt och kan utan särskild förklaring avbrytas om så önskas. 

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats i ett enskilt rum som utses av dig. 

Att delta i intervjun medför inga risker för dig och kan dessutom vara ett tillfälle för dig 

till reflektion beträffande åtgärden fastspänning. 

 

Det ljudinspelade materialet kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt och 

kan inte härledas till dig. När vi har färdigställt uppsatsen kommer du att få ta del av 

den. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga för studien: 

Emma Arvidsson Carolina Högström  Handledare: Susanne Syrén 

Tel: 070 xxx xx xx Tel: 072 xxx xx xx Tel: 0470-xx xx xx 

Ea222jj@student.lnu.se Ch22ih@student.lnu.se susanne.syren@lnu.se   



  
 

VII 

Bilaga C 

 

Samtyckesformulär  

Samtyckesformuläret upprättas i två exemplar, varav du som deltar i intervjun behåller 

det ena. 

Jag har tagit del av informationen om studien Tvungen att använda tvång, fått tillfälle 

att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

_________________________________________________________  

Underskrift av forskningsperson  

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

 

  



  
 

VIII 

 

Bilaga D 
 

Intervjuguide 

 
Inledande fråga:  

Kan du berätta om en specifik situation där du varit med och utfört fastspänning på ett 

barn/ungdom under 18 år? 

 

Frågor för att svara på studien syfte: 

Vad kände du när beslut om fastspänning togs? 

Hur upplevde du genomförandet av fastspänningen? 

Vad var dina reflektioner efter avslutad fastspänning? 

 

Förslag på följdfrågor:  

Kan du berätta mer om det?  

Kan du utveckla? 

Vad kände du då?  

Vad väckte det för känslor hos dig? 

Hur upplevde du situationen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


