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Abstrakt   
Att vårda frivilligt inlagda patienter på en låst heldygnsvårdsavdelning är ett vanligt 

förekommande fenomen i Sverige idag. Inom psykiatrin på olika platser i Sverige har 

diskussioner förekommit tidigare huruvida dörrarna ska vara låsta eller öppna. 

Information om att dörren är låst och varför bör ges till patienten samt att de som vårdar 

vet varför avdelningen är låst. Gott bemötande vid psykisk ohälsa är väsentligt. Tydlig 

information ger möjlighet till att patienten känner sig delaktig i sin vård.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av vård och vårdrelation av frivilligt 

vårdade patienter i en låst avdelningsmiljö  

Metod: Studien utformades utifrån en kvalitativ metod. I studien användes 

semistrukturerade intervjuer. Fem allmänsjuksköterskor och sju specialistsjuksköterskor 

inom psykiatrisk heldygnsvård intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys användes för 

att analysera insamlade data.  

Resultat: Det framkom fyra kategorier i studiens resultat: Vårdrelationen bakom den 

låsta dörren, Makten bakom den låsta dörren, Konsekvenser av den låsta dörren och 

Sjuksköterskors erfarenheter kring lagar och regler på en låst avdelning. 

Slutsats: Studiens resultat pekar på att personalen har mer makt än patienten. Men 

denna maktobalans kan ändå leda till en god vårdrelation när sjuksköterskor försöker ha 

patientens värdighet och integritet i fokus. Sjuksköterskor som arbetar på en låst 

psykiatrisk avdelning behöver reflektera över skälen till den låsta dörren. Den låsta 

dörren medförde till svåra etiska dilemma hos sjuksköterskorna. En känsla av 

frustration framkom hos sjuksköterskor när de behövde begränsa och hindra frivilligt 

inlagda patienter på grund av lagar och riktlinjer. Sjuksköterskor bör ges möjligheter till 

att förbättra sina kunskaper kring lagar och regler för att kunna ge en god och säker 

vård. 
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Abstract                                                                                                             
Today a locked door in inpatient care of voluntarily admitted patients is a usual 

phenomenon in Sweden. Discussions regarding whether the doors on the wards should 

be locked or open have taken place earlier in psychiatric care throughout Sweden. 

Patients should be informed that the doors are locked and why they are locked. 

Furthermore, the caregivers should be informed of why the ward is locked. Good 

treatment of mental illness is substantial. Information that is clear gives patients the 

opportunity to feel that they participate in their care. 

Purpose: To illustrate nurses´ experiences of care and caring relationship of voluntarily 

admitted patients in a locked inpatient care environment.  

Method: The study was designed from a qualitative method. The interviews in the 

study were semi-structured.  Five nurses and seven specialist nurses in psychiatric care 

were interviewed. A qualitative content analysis was used to analyze the data. 

 Result: Four categories was emerged in the study: The caring relationship behind 

locked doors, The power behind the locked door, Consequences of the locked door, 

Nurses´ experience of laws and regulations in a locked ward.  

Conclusion: The result of the study shows that staff had more power than the patient. 

But this power imbalance could yet lead to a good relationship care when the nurses 

tried to focus on the patients’ dignity and integrity.  Nurses working on a closed 

psychiatric ward need to reflect upon the reasons for the doors being locked. The locked 

door resulted in difficult ethical dilemmas for the nurses and the need for regular tutorial 

is considered necessary in psychiatric care.  

A sense of frustration was felt by the nurses when they had to limit and prevent a 

voluntarily admitted patient in inpatient care because of the laws and guidelines. Nurses 

should be given the opportunity to improve their knowledge of laws and regulations to 

be able to provide good and safe care. 

 

 

 

Key words 
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1. Inledning 
Författarna har under flera år arbetat på en Allmänpsykiatrisk heldygnsvårdavdelning 

där frivilligt inlagda patienter vårdas tillsammans med tvångsomhändertagna patienter. 

Ibland vårdas det inga tvångsomhändertagna patienter på avdelningen, alla patienter 

vårdas frivilligt och ändå är dörren låst. En patient som söker på eget initiativ till 

psykiatrin för psykisk ohälsa kan alltså komma att vårdas bakom låsta dörrar. Patienter 

får vänta, ibland dagar, på att få komma ut och ta en nypa frisk luft. Rörelsefriheten är 

begränsad för alla patienter på en låst avdelning, då även frivilligt vårdade måste be 

personalen om hjälp för att öppna dörren. Maktobalans kan uppstå då personal har 

nycklar vilket kan göra det svårt att skapa en god ömsesidig vårdrelation som bygger på 

tillit.  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs psykiatriska heldygnsvårdens organisation, lagstiftning och 

vårdarens uppdrag, den psykiatriska heldygnsvårdsmiljön, patienters och vårdarnas 

upplevelser vid begränsningar av rörelsefrihet, samt den vårdande relationens betydelse 

för sjuksköterska och patient.  

 

2.1 Den psykiatriska heldygnsvårdens organisation, lagstiftningar och 

vårdarens uppdrag 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall hälso- och sjukvård ” bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet” (SFS 1982:763). De som vårdas frivilligt 

har möjlighet att avsäga sig vård och lämna avdelningen när helst de så önskar. Vidare 

bör vården, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, ”erbjuda en trygg vård och behandling 

och vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (SFS 1982:763). Flera studier pekar på vikten av vårdarens roll i 

relation till patienten för att stärka dennes autonomi och delaktighet (Johansson, 2006; 

Wiklund Gustin & Bergbom, 2012) samt att maktförhållandena från början är ojämna 

(Lindqvist, 2012). 

Vissa patienter inom den psykiatriska heldygnsvården vårdas enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) (SFS 1991: 1128) vilket innebär vård som ges utan 

patientens samtycke. För att någon skall kunna vårdas utan sitt samtycke krävs att 

personen lider av en allvarlig psykisk störning och att heldygnsvård behövs, samt att 

patienten motsätter sig frivillig vård (ibid.).  

 

Inom svenska psykiatriska heldygnsvårdavdelningar är det idag vanligt att frivilligt 

inlagda patienter vårdas tillsammans med tvångsomhändertagna patienter.  De flesta 

psykiatriska heldygnsvårdavdelningar i Sverige är idag låsta men majoriteten av 

patienterna som vårdas befinner sig där frivilligt (Haglund, von Knorring & von Essen, 

2006; Johansson, 2009).  
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Det vilar ett stort ansvar på vårdpersonalen att ge patienter, som kan bli agiterade och 

utåtagerande, en trygg och säker vård med så stor hänsyn som möjligt tagen till 

patientens integritet och självbestämmanderätt. Det ställs höga krav på vårdpersonalens 

kunskaper, förmåga och moraliska lyhördhet när den ska stödja patienternas autonomi, 

integritet och vårddelaktighet (Johansson, 2006). Patienters hälsa och utveckling 

främjas genom att vårdaren visar respekt för patientens värdighet och tillvaratar 

patientens egna resurser (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

När människor med psykisk ohälsa söker sig till psykiatrin för hjälp är deras underläge 

stort redan innan vården påbörjas (Lindqvist, 2012). Om de inte blir tagna på allvar och 

med respekt har de inte mycket att sätta emot. Det är av vikt att vårdaren förstår 

omfattningen av detta underläge och bemöter den vårdsökande där denne befinner sig 

just då (ibid.).  

 

2.2 Den psykiatriska heldygnsvårdsmiljön  

Vårdmiljö är inte något klart och lätt definierat begrepp (Johansson, 2006). Det kan 

beskrivas på flera olika sätt. Begrepp som används till exempel när man beskriver 

vårdmiljö är enligt Johansson (2006) fysisk miljö, kulturell miljö och psykosocial miljö. 

En bra vårdmiljö ses som ett kriterium för god vårdkvalité. Enligt Johansson (2006) är 

kultur något som innefattar grundläggande antaganden, regler och uppfattningar som 

utgör underlag för vårdhandlingar. Kulturen kan påverka personalens sätt att tolka 

händelser och hur de agerar i olika situationer (ibid.). Wiklund Gustin (2010) menar att 

vården skall anpassas till patientens behov av vård och stöd snarare än till vårdarens 

behov av att anpassa patienten till avdelningens rutiner. 

Enarsson (2012) skriver att miljön i den psykiatriska heldygnsvården ofta präglas av 

kontroll och att få studier är gjorda som belyser hur regler och rutiner på psykiatriska 

vårdavdelningar påverkar patienter och personal. Att som vårdare ha en särskild 

hållning i vården av en patient kan ses som ett maktanvändande. Vidare skriver 

författaren att några av patienterna hade uttryckt att de var rädda för att söka vård och 

hamna på en psykiatrisk heldygnsvårdavdelning där de var utsatta för personalens makt. 

Att bli vårdad som patient utifrån ett personalgemensamt förhållningssätt kan ses som 

att bli påtvingad en kontrollstruktur. Detta kan leda till att patienten upplever att den 

psykiatriska vården karaktäriseras av makt och auktoritet. När patienten måste stå ut 

med att vården är baserad på ett personalgemensamt förhållningssätt riskerar det att öka 

det egna lidandet och förorsaka känslor av förvirring och ensamhet. Att bli inskriven på 

en psykiatrisk vårdavdelning kan upplevas som förvirrande och skrämmande (Enarsson, 

2012). En studie av Baillie (2008) visar att personalens beteende har en viktig effekt på 

patienternas värdighet relaterad till deras interaktioner och möjligheter till integritet. 

När en sjuksköterska har en auktoritär interaktion kan det hota patientens värdighet. Det 

framgår också att sjukhusmiljön och ett bristande miljöskydd kan även ha inverkan på 

värdighet på olika sätt som till exempel att bli vårdat i flerbäddsrum tillsammans med 

andra kan bryta mot integritet och värdighet. För att kunna främja patientens integritet 
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och värdighet är ett sätt för sjuksköterskan att etablera goda relationer och att patienten 

får möjlighet att få vara personlig.    

Wiklund Gustin och Bergbom (2012) skriver om vikten av att skapa en miljö där 

patientens läkande krafter gynnas. Miljöns utformning är av betydelse för patientens 

välbefinnande och tillfrisknande och för att hjälpa patienten att komma i bra kondition. 

För att skapa en god vårdande miljö krävs att personalen har förmågan att se helheten 

och det krävs att personalen har det gemensamma målet att frambringa trygghet för 

patienten och närstående. I den vårdande miljön där patienten blir väl omhändertagen 

med värme, närhet och en medmänsklig relation och där individens unika behov sätts i 

centrum, skapas förutsättningar för patientens förbättrade hälsa och välbefinnande 

(ibid.). 

Vårdmiljön kan förstås som ett vårdande redskap. Om patienten stängs inne i ett rum 

som är helt fritt från stimuli kan detta leda till psykisk förvirring. Därför behöver 

vårdmiljön göras så trivsam som möjligt för patienten vilket kan ge en lugnande och 

hälsofrämjande effekt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Forskning inom den slutna psykiatriska vården visar att den miljö patienten befinner sig 

är viktig för kvaliteten på vården och för patientens tillfredsställelse med vården. Att 

patienterna befinner sig i en lugn och trygg miljö och har en god relation med 

personalen är viktiga aspekter i den psykiatriska vården (Johansson Berglund, 2014). 

 

2.3 Att begränsa och begränsas inom psykiatrisk heldygnsvård  

Frihetsberövande inom psykiatriska sjukvårdsinrättningar är vanliga över hela världen 

(Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007). I nämnda studie 

framkom att patienterna upplevde missnöje med att de hade blivit inlåsta utan någon 

förklaring. Patienter som deltog i studien har rapporterat olika typer av frihetsberövande 

inom psykiatrisk vård. Dessa var restriktioner för att lämna avdelningen, strikta regler 

för att få att använda telefoner, konfiskering av patientens tillhörigheter, samt olika 

tvångsåtgärder (ibid.).  

En studie av Staniuliene et al. (2013) visar att sjuksköterskor som vårdar aggressiva 

patienter med svåra psykiska problem, upplever oro för att inte klara av situationen. Att 

ta hand om mycket upprörda patienter framkallade hos sjuksköterskor starka känslor 

som rädsla och oro, dels för sin egen säkerhet, dels för den enskilde patientens säkerhet. 

Sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att såra patienten i samband med att de 

begränsar dennes frihet. Begränsningar ansågs som obehagliga för både vårdare och 

patienten, med en negativ inverkan på relationer.  

Frivilliga patienter som vårdas inom psykiatriska heldygnsvården tillsammans med 

tvångsomhändertagna patienter blir utsatta för olika begränsningar på grund av låsta 

dörrar (Johansson, 2009; Ashmore, 2008). I flera svenska studier (Haglund & von 

Essen, 2005; Haglund, von Knorring & von Essen, 2006; Johansson, 2009) fick 

frivilligt vårdade patienter berätta om hur de upplevde den låsta dörren på en psykiatrisk 

avdelning. De tyckte att den var ett skydd, den gav trygghet och säkerhet och innebar att 

personalen hade kontroll över patienterna i positiv mening. Olägenheter med den låsta 

dörren var att den skapade en fängelseliknande, icke-vårdande miljö och att patienter 
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kände sig beroende av andra och känslomässigt förfördelade. De tyckte också att den 

låsta dörren innebar att personalen hade kontroll över patienterna på ett negativt sätt 

(Haglund & von Essen, 2005; Haglund, von Knorring & von Essen, 2006; Ashmore, 

2008). Att känna sig kontrollerad som patient i en vårdmiljö kan, enligt Johansson 

Berglund (2014), innebära en brist på egenkontroll. Detta kan i sin tur medföra att 

patienten känner sig i underläge.  Patienten kan även bli beroende av vårdpersonalens 

bedömningar och tid för att utöva sin rörelsefrihet. Detta leder till brist på 

valmöjligheter. Att vårdas på en låst avdelning kan skapa en känsla av övervakad 

ofrihet. För den som är frivilligt inlagd på en låst avdelning kan en känsla av otrygghet 

inställa sig (Johansson Berglund, 2014). 

I en finsk studie som genomfördes på en psykiatrisk vårdavdelning där entrédörrarna 

var låsta dygnet runt (Kuosmanen et al., 2007) ansåg patienterna att de hade berövats sin 

frihet eftersom de inte var tillåtna att lämna avdelningen fritt. Patienterna var tvungna 

att be en vårdpersonal att öppna dörren för att kunna gå ut.   

 

Johansson (2009) skriver att forskning visar att patienter är känsliga för hur deras 

rörelsefrihet begränsas både när det gäller direkt tvång och mer indirekt genom regler 

och påtryckningar. Patienterna i studien av (Kuosmanen et al., 2007) upplevdes även 

konfiskering av deras egendom onödig, och patienterna kände sig förnedrade på grund 

av att de endast hade tillgång till sina personliga tillhörigheter och pengar vid vissa 

tider. 

 

Forskning visar även att den låsta dörren kan göra att patienter upplever ett minskat 

självförtroende och ansvar (Haglund, von Knorring & von Essen, 2006). 

Vidare kan den låsta dörren medföra att patienter känner sig deprimerade, oroliga och 

rädda och även att patienter kan vägra att ta emot behandling. Vårdpersonalen behöver 

förklara för patienterna varför dörren är låst för att undvika konflikter mellan personal 

och patienter. Den låsta dörren kan medföra att personalen får dubbla arbetsroller, att 

vara både vårdare och vakt. Besökaren kan känna sig ovälkommen, osäker och rädd till 

följd av den låsta dörren (ibid.). 

Även i en annan studie (Bowers, Haglund, Muir-Cochrane, Nijman, Simpson & Van 

Der Merwe, 2010) framkom att låsta dörrar skapade irritation, depression, upplevt tvång 

och underminerade patienternas självkänsla. Studien visar även att patienterna var mer 

negativa till dörrlåsningen än personal och besökare. Personalen hade positiva 

upplevelser av att dörren var låst på avdelningen. Forskarna tar upp vikten av att 

personalen inte bör underskatta hur viktig frågan om den låsta dörren är, för patienten i 

den vårdande miljön (Bowers et al., 2010). 

I en studie av Ashmore (2008) menade personalen att de låsta dörrarna hindrade 

patienterna från att avvika från avdelningen, vilket i sin tur hindrade patienterna från att 

skada sig själva eller andra. Resultatet i denna studie tyder på att det finns behov av att 

vårdare inom psykiatrisk vård reflekterar över skälen till att låsa dörrar och vilka 

fördelar och nackdelar detta skapar (ibid.).  

I en studie av Baille (2008) framkommer det att när patienter befinner sig i en 

sjukhusmiljö kan patienten uppleva sig förlora sin värdighet som människa. Vidare 
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belyses att personalens förhållningssätt och bemötande kan ha stor betydelse för om 

patientens integritet bevaras eller kränks. Enligt Haglund (2005) kan de patienter som 

vårdas i den slutna vården få sin integritet utsatt för kränkning genom direkt tvång och 

mer indirekt genom regler och påtryckningar. Att omvårdnadspersonal övervakar och 

har kontroll över patienten kan medföra att patienten blir sårbar i den miljö han befinner 

sig, vilket kan få till följd att patientens integritet och värdighet kränks. Den 

psykiatriska vården har kontroll och begränsningar av friheten genom att entrédörren är 

låst och patientens tillfredsställelse med behandling och omsorg kan vara lägre på en 

låst avdelning än öppen avdelning, skriver Haglund (2005) i sin avhandling. Vidare 

skriver författaren att den låsta dörren kan anknytas till patientens upplevelse av förlust 

av självständighet och frihet (ibid.).   

 

2. 4 Den vårdande relationens betydelse  

En vårdande relation innebär att patientens lidande lindras (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). I en sådan relation har vårdaren en vilja att hjälpa och lust att vårda 

och samtidigt bevara patientens värdighet. En icke-vårdande relation kan uppfattas som 

en relation där upplevelsen av ensamhet och övergivenhet framträder ur patientens 

perspektiv. En vårdande relation kan skapas genom att patienten tillåts vara en lidande 

människa i vården (ibid.). 

Hur relationen mellan vårdare och patient utvecklas påverkas både av verbal och icke 

verbal kommunikation (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Samspelet mellan vårdare och 

patient bygger på tillit och ömsesidighet. En tillitsfull relation mellan vårdare och 

patient är en förutsättning för att patienten skall våga bearbeta sina hälsohinder på ett 

utpräglat och bestående sätt (ibid.). 

Det krävs av vårdpersonalen att den är lyhörd för patientens utsatthet och medvetna om 

hur lätt det är att vården uppfattas som kränkande och tvingande. För att kunna erbjuda 

en säker och trygg miljö bör personalen ha stöd av en fysisk miljö som underlättar 

omvårdnaden, utan att kontroll och övervakning tar överhanden (Arvidsson & 

Skärsäter, 2006). 

Sjuksköterskan inom den heldygnsvården bär ansvaret för att bjuda in patienten till en 

vårdande relation men också ansvaret för att bevaka hur avdelningens kultur formas så 

att denna typ av relation möjliggörs (Wiklund Gustin, 2010).  

I en studie av Johansson, Skärsäter och Danielson (2009) framkom att patienternas 

integritet stärktes genom att personalen visade dem respekt och ödmjukhet. Stärkt 

självbestämmande innebar för deltagarna i studien att få möjlighet att tala om vad de 

tänkte och kände, och att få delta i planering och beslut i sin vård. Sjukdom i sig kan 

hota patientens värdighet genom att sjukdomen medför att patienten tvingas att lita på 

andra för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. När patienten hamnar i en 

beroendeställning orsakad av sjukdom eller funktionshinder där hen inte blir 

uppmärksammad och inte får svar på sina frågor kan detta resultera i ytterligare skador 

på patientens värdighet. När en vårdgivare visar bristande hänsyn kan patientens 

värdighet kränkas. Värdigheten kan förloras när kroppsliga eller andra personliga 

begränsningar inträder (Jacobson, 2009). Vidare beskriver Jacobson, (2009) begreppet 



 

11 

 

värdighet som den mänskliga värdigheten och den sociala värdigheten. Den mänskliga 

värdigheten är ett värde som tillhör varje människa som sådan. Social värdighet 

genereras i samspelet mellan individer och samhälle. Studiens deltagare, som fått en 

psykiatrisk sjukdomsdiagnos, upplevde i den slutna vården att deras värdighet kränkts 

när deras frihet och värdesaker togs ifrån dem. Studien visar att deltagarna kände sig 

maktlösa och mindre värda. När människor behandlas som om de inte har något värde 

leder detta till att individens värdighet kränks (Jacobson, 2009).  

 

3. Teoretisk referensram 
I litteraturgenomgången framgår att patientens värdighet kränkts när deras frihet tas 

ifrån dem. Sjukhusmiljö och sjuksköterskans förhållningsätt kan även påverka 

patientens värdighet och integritet. En teoretisk modell av Levine (1967) med fokus hur 

patientens integritet kan bevaras kan vara till gagn för att förstå problemområdet i denna 

uppsats.  

Som teoretisk referensram har författarna valt Levines bevarande modell som är 

utvecklad av sjuksköterska Myra Estrin Levines (1967). Bevarande beskrivs av Levines 

(1967) som att hålla ihop. Att hålla ihop innebär att upprätthålla en balans mellan 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i kombination med patientens medverkan.  

Det väsentliga av Levines modell är de fyra bevarandeprinciperna. Dessa fyra 

bevarandeprinciper har som en överordnad grundprincip människans helhet och 

integritet. All omvårdnad fokuserar på människan och komplexiteten i hennes relationer 

med sin omgivning. Varje människa har en unik anpassningsbar förmåga, vilken är 

byggd på personliga sammanhang utifrån dennes livserfarenhet.    

 

Den första av Levines principer är bevarande av energiprincipen. Författaren beskriver 

patientens bevarande av energi som ett mål för omvårdnaden. Bevarande av energin hos 

patienten kräver att sjuksköterskan gör ständiga bedömningar av omvårdnadsåtgärderna, 

för att bevara eller förbättra patientens välbefinnande.  Genom omvårdnadsåtgärderna 

skall sjuksköterskan skapa möjligheter för patienten att stegvis gå mot ett oberoende. 

Bevarande av energi som ett mål för omvårdnaden kräver bedömning av effekter av 

omvårdnadsaktiviteter. Återställande av välbefinnande och självständig aktivitet sker 

gradvis genom att sjuksköterskan vägleder patienten tillbaka till självständighet 

(Levine, 1967). 

 

Den andra principen är bevarande av den strukturella integriteten och handlar om 

kroppens funktion i en hälsoprocess. Sjuksköterskans åtgärd bygger på bevarandet av 

den enskilda patientens strukturella integritet. Att drabbas av sjukdom hotar alltid någon 

av kroppens strukturer. Om strukturen förändras kommer det att påverka människans 

funktion. Sjuksköterskan bör uppmärksamma och se den unika individens enskilda 

behov. Läkningsprocesser bygger på att bevara strukturen och bevarande av funktion 

inom livsuppehållande gränser. Effektiv omvårdnad kräver ett erkännande av 
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funktionell förändring i ett tidigt stadium och framför allt när strukturell integritet 

tydligt hotas av sjukdom (Levine, 1967). 

 

Vidare beskriver Levine (1967) den tredje principen som syftar till ett bevarande av den 

personliga integriteten. Där beskrivs vikten av att sjuksköterskan ser att kropp och själ 

hör samman, samt sjukdomens hot mot självbild och självförtroende, två väsentliga 

faktorer för den personliga integriteten. Att vårdas i slutenvård innebär ett hot mot 

integriteten då patienten måste överlåta sig helt i andra människors händer med all den 

förlust av sitt oberoende som det kan medföra. Levine (1967) skriver att sjuksköterskor 

ofta lägger vikten av rutiner framför patientens behov. Patienten lär sig snart att han 

mäts efter hur väl han anpassar sig till sjuksköterskans förväntningar och offrar därmed 

en del av sin integritet. Det är av stor vikt att sjuksköterskan accepterar patienten som 

han är. Detta innebär acceptans av situationer där patienten väljer att ignorera, neka eller 

medvetet strunta i välmenande instruktioner av sjuksköterskan. Varje människa måste 

svara på sjukdom på egen hand och sjuksköterskan bör lära sig att göra det möjligt för 

patienten att svara på sitt eget sätt utan att få kritik. Patientens smärta, rädsla skuld, 

ensamhet, ångest och svårigheter att anpassa sig till oförklarliga rutiner och obekväma 

behandlingar ger sjuksköterskan möjligheter att stödja och hjälpa patienten så att hans 

personliga integritet bevaras.  

Sjuksköterskans hänsyn till den personliga integriteten kan värderas av det sätt på vilket 

hon respekterar betydelsen av patientens platser för sina personliga ägodelar. 

Identifiering av försvarsmekanismer är viktigt för förnuftig omvårdnad. Vårdpersonalen 

måste visa respekt för patienten och låta denne vara delaktig i sin vård, samt hjälpa 

patienten att hitta sitt eget sätt till anpassning till sin sjukdom. Sjuksköterskan har enligt 

Levine ansvar för att bevara individens personliga integritet under sjukdomen. För att på 

bästa sätt kunna göra detta krävs att sjuksköterskan har god kännedom om sjukdomen 

och kan anpassa omvårdnaden till den enskilda individen (Levine, 1967). 

 

Principen om bevarande av social integritet är den sista av de fyra 

bevarandeprinciperna. Denna handlar om vikten för patienten att förbli i sitt sociala 

sammanhang. Levines (1967) berättar att människan begriper sig själv genom reflektion 

över förhållandet till andra människor. Det väsentliga i patientens mänsklighet är ett 

resultat av hennes dynamiska relationer till andra människor. Människans liv får mening 

endast inom ramen för det sociala livet och genom att finnas med i ett socialt 

sammanhang. En person utanför ramen för sin sociala existens kan inte ses som en 

integrerad individ. Både sjukdom och att bli inlagd på sjukhus kan hos patienten skapa 

en känsla av isolering samtidigt som fysiska och känslomässiga sociala behov hos 

patienten fortsätter att kräva tillfredsställelse. 

 

4. Problemformulering 
En patient som söker på eget initiativ till psykiatrin för psykisk ohälsa kan komma att 

vårdas bakom låsta dörrar. Omvårdnadsarbete inom psykiatrisk vård inbegriper många 
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svårigheter och etiska överväganden för sjuksköterskor i det praktiska 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor upplever att låsta dörrar begränsar patienters 

rörelsefrihet. Begränsningar kan upplevas som obehaglig för både vårdare och patient 

med negativ inverkan på relationen. I det kliniska arbetet lägger sjuksköterskor mer vikt 

på rutiner än själva behovet hos patienten. Sjuksköterskans ansvar är att bevara 

individens integritet och att skapa en god relation i det vårdande mötet. När 

sjuksköterskan misslyckas att skapa en god vårdande vårdrelation kan detta leda till 

vårdlidande för patienten eftersom hens värdighet kränks. Att bli vårdad på en 

heldygnsvårdavdelning ka innebära ett hot mot integriteten för patienten. Den låsta 

dörren och nycklarna kan upplevas som ett tecken på att personalen utövar makt. Allt 

detta skapar en icke vårdande miljö. I en icke vårdande miljö uppstår lätt konflikter och 

konfrontation mellan patient och vårdpersonal. Kontrollen som finns i vårdmiljön hotar 

patienters värdighet och får dem att reagera med motstånd. Den låsta dörrens inverkan 

på vården av frivilligt inlagda patienter och hur en god vårdrelation kan skapas i denna 

kontext, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv, har endast undersökts i begränsad 

omfattning.   

 

5. Syfte 
Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av vård och vårdrelation av frivilligt vårdade 

patienter i en låst avdelningsmiljö  

 

6. Metod 
I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med 

utgångspunkt från studiens syfte. Enligt Henricson och Billhult (2017) avser den 

kvalitativa metoden att studera människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar 

för att beskriva ett fenomen. Att använda en kvalitativ metod lämpar sig väl för att 

undersöka, tolka och erhålla en djupare förståelse av en viss klinisk frågeställning 

((Lundman & Hällgren, 2017). Resultatet är inte mätbart på ett kvantitativt sätt utan får 

tolkas istället och på så vis utgör författaren en viktig part i studien (Polit & Beck, 

2006).  

 Målet med studien är att få kunskap om sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

frivilligt inlagda patienter på en låst heldygnsvårdavdelning och hur vårdrelationen kan 

påverkas under dessa omständigheter.  

 

6:1 Genomförande  

6.1.1 Urval 

 

Utifrån studiens syfte gjordes ett strategiskt urval av sammanlagt tolv 

allmänsjuksköterskor samt psykiatrisjuksköterskor med lång erfarenhet inom 

problemområdet. Ett strategiskt urval gjordes för att kunna försäkra sig om att ha en 

variation i svaren, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  
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Inklusionskriterier: manliga eller kvinnliga sjuksköterskor med specialistutbildning, 

alternativt allmänsjuksköterskor, och med minst två års erfarenhet inom psykiatrisk 

heldygnsvård. Exklusionskriterier valdes inte i ålder och kön för att få variation och för 

att antalet informanter inte skulle begränsas.  För att kunna få ytterligare variation 

avseende olika perspektiv och erfarenheter inkluderades informanter från olika 

vårdenheter. Kristensson (2014) menar att ett varierat urval kan göra att tillförlitligheten 

ökas i en studie. 

För att rekrytera sjuksköterskor togs första kontakten med verksamhetschefer på en 

vuxenpsykiatrisk klinik via brev (bilaga A) där verksamhetschefen fick information om 

studiens syfte. Efter verksamhetschefens godkännande togs kontakt med berörda 

enhetschefer. Berörda enhetschefer fick skriftlig information om förfrågan om 

deltagande i intervjustudie (bilaga B). Denna information delgavs alla sjuksköterskor på 

respektive avdelning. Under arbetets gång togs ytterligare kontakt med andra 

vuxenpsykiatriska enheter på olika orter på grund av att det var svårt att få respondenter. 

De sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien tog kontakt med författarna 

via mejl eller muntlig kontakt. På detta vis fick författarna respondenternas 

kontaktuppgifter.   

Av studiens tolv deltagare var fem allmänsjuksköterskor och sju sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Tre av deltagarna var män och nio var 

kvinnor. Åtta av deltagarna arbetade på en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdavdelning, 

medan fyra arbetade på en akutpsykiatrisk avdelning. 

 

6.1.2 Datainsamling 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer enligt Kvale och Brinkman (2014) 

genomfördes. Sammanlagt intervjuades tolv sjuksköterskor. Tio av intervjuerna 

genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats under deras arbetstid. En sjuksköterska 

valde att, på sin lediga tid, komma till den avdelning där vi tjänstgör. En sjuksköterska 

valde att bli intervjuad i sitt hem. 

För att testa metodupplägget och intervjuguiden, innan datainsamlingen påbörjades, 

genomfördes en testintervju med en kollega inom den psykiatriska heldygnsvården. 

Testintervjun genomfördes för att kunna avgöra om planerad tid var hållbar samt för att 

undersöka om planerade frågor var adekvata (Danielson, 2017). På detta sätt visade det 

sig att intervjuguiden var hållbar tidsmässigt och frågorna var relevanta för studiens 

syfte.  

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Kontakt togs med de 

respondenter som ville delta i studien, via telefon eller personlig kontakt, för att bjuda in 

och bestämma tid och plats för intervjun. Författarna inledde intervjun med en kort 

presentation av sig själva och därefter fick respondenterna muntlig information om 

studiens syfte. Alla respondenter som deltog i studien fick möjlighet att ställa frågor 

kring studien och tillfrågades även om behov av mer information. Samtyckesformuläret 

(Bilaga C) undertecknades av respondenterna i samband med intervjuerna.  
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Under intervjuerna användes en intervjuguide som utarbetats innan datainsamlingen 

påbörjades (bilaga D). Vid datainsamlingen närvarade båda författarna. Under 

intervjuerna hade en av författarna en aktiv roll och den andra en passiv och författarna 

valde att genomföra sex intervjuer vardera. Den som hade en aktiv roll presenterade 

studien och hade huvudansvaret för att leda intervjun och den passive fick ställa 

kompletterande frågor.  

Under intervjuns gång var det viktigt som intervjuare att hålla sig neutrala och anpassa 

sig till intervjusituationen genom att tänka på sitt tonläge och kroppsspråk (Danielson, 

2017). 

 

 Intervjuarna visade intresse och lyssnade aktivt, med målsättningen att ge informanten 

möjlighet att berätta utan att bli störd. När något intresseväckande kom upp ställde 

intervjuaren följdfrågor för att ge informanten möjlighet att berätta mer om sina 

erfarenheter kring det valda ämnet (Danielson, 2017). Intervjuarna ställde även 

följdfrågor för att kontrollera om vi hade uppfattat saker och ting på rätt sätt.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter i sin helhet, ord för ord för att 

möjliggöra göra en noggrann analys av hela materialet och flergångs läsning. Pauser, 

skratt och suckar m.m. antecknades (Dahlberg, 2009). De inspelade intervjuerna varade 

mellan 30–45 minuter. 

 

6.1.3 Analysmetod 

 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda för en mindre 

datamängd där innehållet beskrivs eller tolkas mer djupgående. Den fokuserar på 

tolkningen av texter och beskriver, till en början, textens manifesta innehåll (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). Med manifest innehåll menas det som anges i texten 

eller räknas upp. Vid djupare tolkning av texten används latent innehållsanalys (ibid.).  

 

I denna studie genomfördes en manifest innehållsanalys. Intervjutexterna 

avidentifierades, kodades och numrerades i ordningsföljd därefter genomfördes en a 

analys där texten delades in i subkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  Vid genomförandet av analysen lades fokus på att beskriva 

variationer genom att urskilja skillnader och likheter i textens innehåll, i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017).  

 Båda författarna genomförde analysen tillsammans. Innan analysen påbörjades läste 

författarna var för sig intervjutexterna ett antal gånger för att få en överblick över 

materialet. Därefter reflekterade författarna tillsammans över materialet. För 

tydlighetens skull markerades intervjufrågorna i texten med fet stil för att synas tydligt i 

bearbetningen av texten. Därefter lästes texten ytterligare flera gånger för att 

meningsenheterna enklare ska kunna avgränsas.  
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Utifrån studiens syfte valdes meningar och stycken i respektive intervjutext som hörde 

ihop och bildade meningsbärande enheter. Därefter sammanfördes de meningsbärande 

enheter från hela textmaterialet. Meningsenheterna kondenserades vidare och 

abstraherades under analysprocessen. Med kondensering gjordes texten kortare genom 

att bevara det centrala innehållet i texten som därefter abstraherades och benämndes 

med en kod. Flera koder som hade ett liknande innehåll utgjorde en kategori (Lundman 

& Hällgren, 2017). Skillnader och likheter formulerades i kategorier och teman på 

varierande tolkningsnivåer. Koderna jämfördes avseende skillnader och likheter och 

delades upp som subkategorier och dessa subkategorier bildade kategorier (ibid.).  

I en tabell redovisades meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

subkategorier, kategorier (Bilaga D). 

 

7. Forskningsetiska överväganden 
 

En mycket viktig del i forskningsetiken är att undvika att utnyttja, skada eller såra de 

personer som medverkar i forskningen. För att kunna öka säkerhet, välbefinnande och 

deltagarnas rättigheter är det väsentligt att följa etiska principer. I de etiska 

grundläggande principerna ingår att skydda den enskilda personen, visa respekt för 

människan, människovärdesprincipen, rättviseprincipen samt göra gott principen 

(Kjellström, 2012).  

 

I planeringen av studien genomfördes en etisk egengranskning (Bilaga E) då en intervju 

kan medföra risker för människor (Polit & Beck, 2008). Den etiska egengranskningen 

visade att författarna inte behövde genomföra en ansökan till etikprövningsnämnden. 

Innan rekryteringen av deltagare skickades skriftlig information via brev till alla berörda 

verksamhetschefer på vuxenpsykiatriska kliniker i tre olika regioner (bilaga A). Efter 

verksamhetschefens godkännande togs kontakt via mejl med berörda enhetschefer som 

fick skriftlig information om studien, samt förfrågan om deltagande (bilaga B). Alla 

sjuksköterskor på respektive enhet fick ta del av denna information av sin chef. De 

sjuksköterskor som visade intresse kring studien tog vidare kontakt med författarna.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, och forskarens roll viktiga etiska riktlinjer för 

forskaren. Muntlig information gavs till alla deltagare precis innan intervjuerna 

påbörjades och därefter skrev deltagarna under sitt skriftliga samtycke under bilaga B. 

Informerat samtycke innebar att deltagaren efter ingående information gav sitt frivilliga 

skriftliga samtycke till att delta i studien och att deltagarna hade rätt att dra sig ur 

studien när de så önskade. Konfidentialitetskravet i studien utlovades genom att allt 

insamlat material kodades med nummer, samt att namn på personer och platser 

raderades. Deltagarna fick information om att endast författarna och vår handledare 

skulle få tillgång till intervjuer och personuppgifter. Vidare informerades de om att 

personuppgifter kommer att förvaras inlåsta, så att ingen obehörig kan ta del av dem. En 
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risk med deltagandet i studien var att intervjuaren kunde väcka obehagliga tankar och 

känslor hos informanterna. Det kunde finnas risk att informanterna kände sig 

underlägsna när två personer intervjuade. För att minimera risken för en känsla av 

underlägsenhet hos informanten tillfrågades varje enskild deltagare om medgivande till 

att intervjun genomfördes av två intervjuare. Samtliga deltagare lämnade sitt samtycke 

till att vi var två som intervjuade förutom två av deltagarna som önskade bli intervjuad 

av en person vilket tillgodosågs av författarna.  

 

För att minimera risken för identifiering av informanter valde författarna att inte uppge 

personliga fakta, ålder, yrkesverksamma år och vilken enhet respektive informant var 

verksam inom. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall det göras praktisk omöjligt för 

utomstående att ha åtkomst till uppgifter om deltagarna för att undvika risk med en 

oavsiktlig identifiering av studiens deltagare.  

8. Resultat 
 

Resultatet redovisas med grund i fyra kategorier: Vårdrelationen bakom den låsta 

dörren; Makten bakom den låsta dörren; Konsekvenser av den låsta dörren; samt 

Sjuksköterskans erfarenheter av lagar och regler på en låst avdelning. Varje enskild 

kategori består av 2–3 subkategori.  

Resultatet presenteras först för att förtydliga i en tabell, och därefter i löpande text med 

citat från intervjuerna i kursiv skrift under varje kategori.  

 

SUBKATEGORI KATEGORI 

Kommunikationens betydelse  

 

Vårdrelationen bakom den låsta dörren 

Vårdande möte 

 

Att utöva makt  

 

 

Makten bakom den låsta dörren 

Att frihetsberöva 

Vårdmiljön i den slutna psykiatriska vården 

 

 

Konsekvenser av den låsta dörren  

Positiva effekter av den låsta dörren 

 

 

Negativa effekter av den låsta dörren  

Kunskap kring lagar och riktlinjer Sjuksköterskans erfarenheter av lagar och regler på 

en låst avdelning  

Hur sjuksköterskor förhåller sig till lagar och regler 
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8.1 Vårdrelationen bakom den låsta dörren 

Samtliga sjuksköterskor har erfarenheter av att vårdrelationen är av stor betydelse i 

deras vårdande av patienter. Sjuksköterskorna delger upplevelser av vad de menar är 

viktigt för att kapa av en god vård och vårdrelation med patienter som vårdas frivilligt i 

en låst avdelningsmiljö. Tydlighet och lyhördhet är enligt dem viktiga faktorer. De 

menar också att information till patienterna ingår som en viktig del av att ha en god 

vårdrelation till de som vårdas. Dock upplever sjuksköterskorna att information kring 

vård och behandling inte alltid delges patienten. 

 

8.1.1 Kommunikationens betydelse  

 

Sjuksköterskor menar att kommunikationens roll är betydelsefull. Genom 

kommunikation ges patienten en möjlighet att få vara med och fatta beslut, känna sig 

delaktig men framförallt för att förstå vad som händer runt omkring dem i deras 

omgivning. Få patienterna att känna sig delaktiga för att kunna skapa förståelse för sin 

situation är något sjuksköterskorna strävar efter i mötet med patienten. En sjuksköterska 

säger det som en självklarhet att man tar sig tid att förklara hur det fungerar på 

avdelningen när patienten blir inlagd speciellt ifall det är första gången. Denna 

information anser sjuksköterskorna vara att värna om ett gott bemötande. 

 

”Att patienten kan få ställa frågor och att jag kan svara angående medicin, angående 

deras vård, angående deras planering och att man lyssnar och höra vad patienten säger 

och vad de har för bekymmer.” [6] 

 

Tydligheten i kommunikation är viktig, menar sjuksköterskorna, då det skapar en grund 

att stå på när man samtalar med patienten. Som en sjuksköterska förklarar det så handlar 

det om att förklara varför de gör som de gör och därmed ökar chansen att patienten får 

en ökad förståelse för varför dörren är låst. Denna förståelse i sin tur, anser 

sjuksköterskorna, gör samarbetet bättre.  

 

”Om man ska använda något ord för att beskriva det för är väl att de är mer neutrala 

till att dörren är låst. Åtminstone efter att de fått en förklaring” [9] 

 

Öppenhet och ärlighet anses vara viktiga aspekter i de frivilligt inlagda patienterna i 

kommunikationen med patienten. Samtliga deltagande sjuksköterskor anser att en tydlig 

information om patientens rättigheter och skyldigheter är en viktig del i 

kommunikationen, som till exempel den frivilligt inlagda patientens rätt att bli utskriven 

när den vill. Sjuksköterskorna berättar under intervjuerna att patienten har även 

skyldigheter att följa avdelningens regler.  

 

”Det är viktigt som sjuksköterska att man tydliggör vad man har för rättigheter som 

patient inte bara skyldigheter” [1] 
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I kommunikationen med patienten anser sjuksköterskorna att det är väsentligt att vara 

lyhörd för hur patienterna mår. De anser att man kan missa viktiga saker patienterna har 

att säga ifall man inte aktivt lyssnar och tar sig tid för det. Att vara lyhörd i samtal med 

patienterna innebär för sjuksköterskorna att inte förminska eller nedvärdera patienternas 

upplevelser av att vara inlagd på en låst avdelning.  

 

”Det finns ju andra aspekter och då möta det är väl det viktigaste tyckte jag och inte 

förminska det. För är man otrygg och inte har kontroll över sig själv i och med att en 

dörr är låst och man kan inte ta sig ut, då får man ju prata om det” [11] 

 

Att utgå utifrån patientens livsvärld och att lyssna på patientens berättelse, samt att 

patienten ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, anser sjuksköterskorna 

vara viktiga delar i bemötandet. 

 

8.1.2 Vårdande möte 

 

I intervjuerna framkommer det att respekt, värdighet och tillgänglighet är viktiga 

faktorer i det vårdande mötet. Sjuksköterskorna anser att ett respektfullt bemötande är 

en förutsättning för att kunna erbjuda patienten en god vård på en låst avdelning. 

Samtliga sjuksköterskor har erfarenhet av att värna om patientens värdighet genom att 

försöka bemöta patienten på ett respektfullt sätt. 

 

”… att de känner sig sedda och välkomna och att man lyssnar på deras erfarenheter, 

om de nu har det och vad de då varit med om tidigare när de varit inlagda på en låst 

avdelning.” [11] 

 

I det kliniska arbetet är det betydelsefullt för sjuksköterskorna att kunna möta patientens 

tankar och erfarenheter på ett respektfullt sätt. Att behandla varje enskild patient utifrån 

dennes behov och visa respekt för människans olikheter beskrivs som viktiga redskap 

för att kunna bemöta patienten på ett värdigt sätt.  

 

 ”Så samspela och visa respekt för patienten hur skulle man själv ville bli bemött i en 

sådan situation och var tydligt.” [4]. 

 

Genom att sjuksköterskorna ser till att vara tillgängliga för patienten ger de patienten 

möjlighet till delaktighet i sin vård och behandling. Med denna delaktighet kan 

patientens värdighet bibehållas. Tillgängligheten anses också vara betydande för att 

patienterna inte ska känna att de är till besvär.  

 

”Det ju att man signalerar tillgänglighet när patienten vill gå in och ut. Att man visar 

det är någonting som vi gör utan och fundera så mycket på att såhär fungerar då och 

att vi öppnar och vi stänger” [12] 
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De flesta av sjuksköterskorna menar att den låsta dörren främjar den goda 

vårdrelationen. Detta, eftersom den låsta dörren medför att de är nära patienten. De 

menar vidare att den låsta dörren spelar mindre roll, så länge en god allians med 

patienten upprätthålls.  

 

Nästan kan jag tänka att den låsta dörren främjar den goda vårdrelationen ibland, för 

man är så himla nära.” [1] 

 

Att som patient få känna sig delaktig i de beslut som tas och vilka åtgärder som utförs 

är, enligt sjuksköterskorna, en förutsättning för att patienten i ett vårdande sammanhang 

skall kunna känna värdighet. Sjuksköterskorna kan se vikten av att ha patientens 

delaktighet i fokus, eftersom den låsta dörren påverkar patientens integritet. Enligt 

sjuksköterskorna måste de ha den enskilde individens värdighet i åtanke och värna om 

integriteten i det vårdande mötet när dörren är låst. 

 

”Så det är ju väldigt viktigt att ta reda på hur de upplever det och då arbetar med det, 

vad deras föreställningar eller farhågor kan påverka vården och deras tid här” [11] 

 

8.2 Makten bakom den låsta dörren 

Studiens resultat visar att det finns en maktobalans bakom den låsta dörren som leder 

till olika effekter av den psykiatriska vården.  Sjuksköterskorna i studien beskriver att 

de utövar makt samt frihetsberövar. Att frihetsberöva innebär för sjuksköterskorna att 

behöva hindra patienten i olika situationer. Vidare beskrivs att utövandet av makt kan 

innebära att begränsa patienten, påverkan av deras autonomi och att behöva utföra 

åtgärder som konfiskering av patienters tillhörigheter.  

 

8.2.1 Att utöva makt  

 

Sjuksköterskor upplever att de inte har möjlighet att påverka patientens frihet och att de 

i och med detta tar ifrån patienten dennes självbestämmanderätt. Det visar sig kunna 

leda till en känsla av vanmakt hos sjuksköterskorna. Vanmakten beror på att patienten 

oftast inte får bestämma över sin vård eller frihet, vilket också kan skapa känslor av 

irritation hos både patienten och sjuksköterskan.   

 

”Jag det är ju just det att man tar ifrån patienten den rätten att kunna öppna en dörr att 

patienten upplever sig inlåst, känsla av att inte kunna styra över det själv. Man är inte 

som vuxen självbestämmande individ. ” [8] 

 

De flesta av sjuksköterskorna upplever att nyckeln i fickan innebär ett förtroende och ett 

ansvar gentemot patienterna. I mötet med patienten försöker sjuksköterskorna att tänka 

på sitt förhållningssätt avseende hur de hanterar sina nycklar.   
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”Man få tänka att man har den här nyckeln och där och det innebär ett förtroende och 

ett ansvar och att man liksom hanterar det så gott man kan...” [12]  

 

Sjuksköterskorna upplever att de ofta behöver begränsa patienten på grund av olika 

tillsynsgrader. Tillsynsgraderna ser olika ut inom olika regioner och landsting men 

maktobalansen är densamma. Tillsynsgraderna kan även se olika ut på respektive enhet 

vilket kan skapa frustration och osäkerhet hos både personal och patienter. 

Sjuksköterskors erfarenheter visar att de ibland kunde uppleva att det är motsägelsefullt 

med frivillig vård och att ha en tillsynsgrad som innebär att de inte får gå ut och att det 

kan bli en maktobalans när vissa får gå ut och andra inte.  

 

”Man hamnar i automatisk i en liten maktposition som personal på låst avdelning att 

det är jag som har nycklarna i kan inte följa med dig nu…” [8] 

 

Sjuksköterskorna menar att vården ofta styrs av diagnosen, snarare än av patientens 

behov. En av sjuksköterskorna upplever även att det är diagnosen, snarare än patientens 

behov av tillsyn och övervakning, som styr tillsynsgraden. 

 

”… det är diagnosen som styr, inte själva behovet av tillsyn, eller övervakning eller 

behovet av att ha någon som tittar till en utan du styrs ju av diagnosen som depression 

eller psykos.” [11] 

 

Maktobalansen i den slutna psykiatriska vården kan även visa sig genom att personal 

har kontroll över patientens tillhörigheter och ibland konfiskerar patientens 

tillhörigheter. 

 

”Patienter på akuten får inte ha sladd, det innebär att de inte kan ha hörlurar på 

rummet, de kan inte ha mobilen på rummet, de kan inte ha någonting på rummet.” [6] 

 

8.2.2 Att frihetsberöva 

 

Många av sjuksköterskorna i studien upplever att de någon gång har behövt hindra 

frivilligt inlagda patienter från att skriva ut sig. Orsaken till detta anser många vara att 

patienten måste bedömas av läkare för att skrivas ut. 

 

”Det största problemet jag ser är att när HSL patienter någon gång vill skriva ut sig, att 

dem bara inte kan få lov att göra det. Vi måste ju kontakta jour. Det måste ändå vara en 

läkarbedömning om det skulle vara konvertering...” [1] 

 

Många anser att de behöver hindra patienten trots hen har sökt sig dit frivilligt och vill 

lämna avdelningen. En del av sjuksköterskorna upplever att det är svårt att släppa ut 

patienten på grund av dennes sjukdom och mående fast hen är på frivillig vård.  

Sjuksköterskor känner att frihetsberövandet av patienten kan skapa en rädsla hos denne. 
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”Varför får jag inte gå ut nu när jag kommit hit här för att jag vill ha hjälp och nu 

släpper ni inte ut mig att det blir liksom en rädsla där hos patienten.” [8] 

 

Sjuksköterskor känner att de ofta behöver motivera patienten att stanna på avdelningen 

när hen inte vill vara kvar.  Situationer när patienten vägrar att ta emot vård och hen blir 

begränsad upplevs av de flesta sjuksköterskorna som jobbiga.  En av deltagarna känner 

det som ett övergrepp att de bestämmer över patienten genom att begränsa hen. 

 

”Det känns mer som ett övergrepp att de är där frivilligt men vi ska ändå bestämma 

över dem. Då blir det lite fängelse av det faktiskt.” [7] 

 

Sjuksköterskorna anser att de ibland hamnar i svåra etiska dilemman när en frivilligt 

inlagd patient vägrar att ta emot hjälp och vill skriva ut sig fast hen inte mår väl. 

Sjuksköterskorna menar att deras omtanke om patienten kan medföra att de ibland 

behöver frihetsberöva en frivilligt inlagd patient för att rädda dennes liv.  De upplever 

att patientsäkerheten riskeras när man släpper ut en suicidal patient. Sjuksköterskorna 

menar då att de hjälper patienten genom att utöva makt och att beröva patienten 

möjligheten att lämna avdelningen.  

 

”Så det känns ändå som att det kan man försvara för sig själv ur etiskt perspektiv att nu 

släpper jag inte ut dig för att du har en kraftig ångestattack eller att du uttrycker 

självmordstankar …” [12] 

 

8.3 Konsekvenser av den låsta dörren 

I studien framgår det av sjuksköterskorna att det finns både positiva och negativa 

aspekter av den låsta dörren. Vårdmiljön är också en bidragande faktor till patientens 

ökade välbefinnande. Trygghet, upplevelser av säkerhet och att kunna vara närvarande 

för patienten visar sig som positiva effekter av den låsta dörren. Den låsta dörren skapar 

även negativa effekter som att patienten hamnar i en beroendeställning, en känsla av 

frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskor, irritation hos patienten, tidskrävande 

arbete vid in- och utsläpp av patienter, samt rädsla hos både personal och patienter.   

 

8.3.1 Vårdmiljön i den slutna psykiatriska vården 

 

Vårdmiljön i den slutna psykiatriska vården är betydelsefull för patientens 

välbefinnande. För att kunna ge en trygg och säker vård anser flera av sjuksköterskorna 

att det är självklart att patienter inte får lov att gå ut som de vill.  Den låsta dörren 

beskrivs utgöra en trygghet för patienten och sjuksköterskorna upplever att de sällan blir 

ifrågasatta kring varför dörren är låst. 

 

”Och det är väl i och för sig bra, vi ska ju vårda dem, det ska vara en trygg och säker 

vård och det beror ju på, vi har ju suicid eller suicid nära kan vi ha kanske. Men 
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suicidala patienter som vårdas på HSL, det är ju inget ovanligt. Och då är det på sätt 

och vis självklart att inte få lov att gå ut som man vill.” [1] 

 

Den låsta dörren innebär också en säkerhet både för patienter och personal. För 

personalen är den låsta dörren en säkerhet när de vårdar suicidnära patienter, för att 

kunna ge dem en säker vård. Att ha dörren låst skyddar patienten från omgivningen när 

de inte vill att människor skall kunna gå rakt in på avdelningen.   

 

”Ur säkerhetssynpunkt så finns det fördelar. Patienter som har sökt sig hit kanske de 

har jobbigt social situation att de har sekretess mot vissa människor, anhöriga eller 

vänner och så att de inte kanske vill att människor skall kunna trava liksom rakt in 

här…” [12] 

 

För sjuksköterskorna är det viktigt att patienten känner sig trygg i den miljö hen vårdas 

i. Det är av stor vikt för dem att utgå från patientens behov.  

 

”Inte nog med att patienten ska känna sig trygg med oss som vårdare, patienten ska 

också känna sig trygg i miljön som den befinner sig i.” [11] 

 

Patientens välbefinnande gynnas av att få komma ut i den friska luften enligt 

sjuksköterskorna. Den friska luften kan ge patienten mer känsla av frihet. 

Sjuksköterskorna beskriver även en rastlöshet hos patienterna. Denna rastlöshet leder 

till att det blir mycket spring bland personalen för att öppna och stänga dörrarna. Vissa 

av sjuksköterskorna beskriver att de saknar tid och tillräckligt med resurser för att kunna 

ge patienten möjlighet att få komma ut.  

 

”Jag tror om vi hade mer tid och mer resurser för att erbjuda patienterna mer tid 

utanför avdelningen med personalen skulle det bidra till ett mer välmående 

hos patienterna. Det är ingen som mår bra av att vara inlåst på akutavdelningen.” [6] 

 

I studien synliggörs ett oreflekterat förhållningssätt hos sjuksköterskorna. En del av 

sjuksköterskorna tänker inte så mycket på att dörren är låst och upplever inte det som 

konstigt. De flesta ser det inte som ett stort problem då de är vana vid det här systemet. 

De uppger att de inte reflekterar kring det då de anser att det ingår i deras arbetsrutiner. 

Deras förklaring till den låsta avdelningen är att de vårdar suicidnära patienter som de 

ansvarar för.  

 

”Jag tror inte att jag reflekterar så mycket över det utan när man nu har jag jobbat ett 

tag så känns det mer naturligt. Naturligt kanske jag inte ska säga men det bara känns 

som att alla avdelningar är låsta…” [11] 

 

Under intervjuernas gång börjar de flesta sjuksköterskor reflektera kring den låsta 

dörren som de flesta av dem uppger att de inte tänkt på tidigare. En olåst avdelning 

skulle enligt sjuksköterskorna, innebära att patienterna själva tar ett större ansvar. Under 
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intervjuerna gör sjuksköterskorna en jämförelse mellan en avdelning inom somatisk 

vård och en psykiatrisk avdelning. De reflekterar över att en somatisk avdelning är olåst 

och innebär vård och behandling, där patienter också kan ha tillsyn och övervakning 

som inom psykiatrin. Men skillnaden är att inom den somatiska vården är dörrarna 

olåsta.  

 

”Jag har funderat många gånger för många somatiska avdelningar är ju öppna och 

olåsta. Jag tänker att de har ju vård och behandling och de har ju vård och behandling 

som kräver övervakning och tillsyn, men deras dörrar är öppna.” [11] 

 

 

Om dörren ska vara olåst anser sjuksköterskorna att det gäller som personal att vara 

mycket ute på avdelningen bland patienterna, för att kunna ha samma koll som när 

dörren är låst.  

 

”Jag tänker på då är ju att skulle det vara så att man bestämmer att dörrarna skall vara 

olåsta så gäller det man som personal är mycket ute bland patienterna för att ha samma 

koll som man hade innan när dörren var låst.” [8] 

 

Sjuksköterskor reflekterar kring betydelsen för patienten att få ha kontroll över sin egen 

vård. Sjuksköterskorna kan se att den kontrollen inte finns då dörren är låst och 

patienten inte kan lämna avdelningen när den vill. En del av sjuksköterskorna menar att 

dörren ska vara öppen för patientens bästa när de vårdas frivilligt. Tvångsvårdade 

patienter ska inte vårdas på samma avdelning.    

 

 ”För så är det ju med många att de vill ju ha kontroll, och kontroll innebär ju att jag 

ska kunna lämna rummet, eller lämna denna delen av byggnaden när jag vill” [11] 

 

 

8.3.2 Positiva effekter av den låsta dörren 

 

Sjuksköterskorna menar att de har bättre överblick över patienten. Att veta vilka som är 

inne på avdelningen ger en känsla av trygghet och säkerhet. Utifrån sjuksköterskornas 

berättelser känner vissa patienter sig trygga för att de har jobbiga tankar och då har den 

låsta dörren en skyddande effekt för patienten.  

 

”Ja vissa känner ju sig trygga för att de har jobbiga tankar, det kan ju vara 

"självskada" tankar och då känns det ju tryggt att vara med andra människor och då 

vara i ett vårdande sammanhang med personal som man upplever kompetent.” [11] 

 

Möjligheterna att observera patienterna när dörren är låst ökar då sjuksköterskorna vet 

var patienterna befinner sig. Sjuksköterskorna har bättre möjligheter att bedöma 

patientens mående när de släpper in och ut patienterna.  
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”Man kan ändå ha bättre överblickat om hur patienten mår både när patienten kommer 

och när patienten blir utsläppt vilket skulle det vara svårt om dörren är öppen hela 

tiden.” [4] 

 

Det finns ett behov hos personalen att ha kontroll och veta var alla på avdelningen 

befinner sig. Sjuksköterskorna upplever att de har mer tid för patienterna, just för att 

dörren är låst och de har en känsla av att de är mer närvarande för patienterna.  

 

”Ja det är det ju vår känsla av kontroll tänker jag. Som personal att man har ett behov 

av att veta vad alla befinner sig och ha kontroll…” [8] 

 

”… sitter och pratar om inte bara om att man är sjuk och är dålig utan hur är livet 

annars. Vad tycker du annars är roligt, vi har ju väldigt mycket tid just för att dörren är 

låst. De är ju där.” [1] 

 

8.3.3 Negativa effekter av den låsta dörren 

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien delger sina tankar kring hur effekterna av den 

låsta dörren kunde upplevas som negativa. Rädsla hos både patienter och personal togs 

upp som en negativ aspekt. Hos personalen finns en rädsla för att bedömningar av 

patientens mående inte blir adekvata. Vidare beskrivs patienterna uppleva en känsla av 

instängdhet och fråntagande av sitt självbestämmande.  

 

”Vad händer mig om jag släpper ut patienten som jag tror har rätt till att komma ut och 

sedan något skulle hända patienten” [10] 

 

 

I vissa situationer anser några av sjuksköterskorna att relationen även kan påverkas 

negativt för att patienterna inte själva kan styra sin frihet. De upplever att vissa patienter 

blir känslomässigt påverkade av den låsta dörren. 

 

”Det påverkar ju negativ i vår relation. Att de inte kan få styra det. Det mest enkla så 

själva liksom gå ut och ta en nypa lyft utan att det skall vara en personal som skall 

bedöma det först då ifrågasätta vart skall du, när kommer du tillbaka, hur läget och 

så…” [8] 

 

Patientens känsla av instängdhet kan sjuksköterskorna uppleva som en bidragande orsak 

till att patienter ibland blir aggressiva och det kan uppstå situationer som kan innehålla 

hot och våld. 
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”Svårt att förstå att just de inte får komma och gå som de vill och där har man hamnat i 

olika situationer, där har varit konflikt, att det har lett till verbala och fysiska 

aggressioner från patientens sida! [10] 

 

Sjuksköterskor uttrycker att det skapas en känsla av frustration när det gäller in- och 

utsläpp av patienter och när de inte får komma ut.  

 

”De har blivit inlagda frivilligt men ändå att de inte får komma ut och deras frustration 

kan ju komma ut [:] så det gäller verkligen att bemöta med respekt och värdighet” [2]  

 

Vid varje in- och utsläpp dokumenteras hur patienten mår, när patienten förväntas 

återkomma till avdelningen, vilka planer patienten har med sin utevistelse. Detta görs 

för att kunna göra en suicidriskbedömning innan patienten får gå ut. Dokumentationen i 

samband med in- och utsläpp är således tidskrävande.  

 

”Tar mycket tid att låsa upp dörren in och utsläpp absolut, väldigt mycket tid i och med 

att det blir journalföring på alla in och utsläpp och suicidriskbedömning.” [4] 

 

Sjuksköterskorna upplever även ofta en irritation hos patienter på grund av den låsta 

dörren. Denna irritation hos patienterna medför en känsla av otillräcklighet hos 

sjuksköterskorna, att inte kunna tillgodose patienternas behov och önskemål. 

 

”… patienter kan bli irriterade på att hen inte får gå ut. De kan ju i sin tur göra att man 

kommer i konflikt. De blir arga och det är ju inte så bra för vårdrelationen.” [7] 

 

I intervjuerna visar det sig att de flesta av sjuksköterskorna kan se att patienter lätt 

hamnar i en beroendeställning till personalen, då de inte kan komma och gå som de vill 

till och från avdelningen. Sjuksköterskorna menar att denna beroendeställning kan 

medföra att patienter känner sig misstrodda och har en känsla av att personalen inte litar 

på dem. Samtidigt bär sjuksköterskorna på en känsla av att nedvärdera patienten genom 

att ifrågasätta när hen vill gå ut fast hen har sökt frivillig vård. Det kan leda till att 

sjuksköterskorna ofrivilligt hamnar i en auktoritär ställning gentemot patienten.  

 

”Att man känner sig lite [:] kan man säga instängt eller att man måste redogöra för det 

man ska göra fast man har sökt vård hit frivilligt och man befinner sig här på frivillig 

basis och kanske kan känna sig misstrodd som patient.” [12] 

 

8.4 Sjuksköterskans erfarenheter av lagar och regler på en låst 

avdelning 

 

När det gäller sjuksköterskornas erfarenheter av lagar och regler på avdelning visar det 

sig att många anser att kunskapen är bristfällig. En del av sjuksköterskorna anser att de 

får stöd av läkarna i vad som gäller kring respektive patient, men trots det upplever de 
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en viss osäkerhet i samband med beslut och bedömningar. Avdelningens regler ses mer 

som en bekvämlighet för personalen än för patienten.  

 

8.4.1 Kunskap kring lagar och riktlinjer 

  

Sjuksköterskorna önskar sig mer struktur och tydlig information när det gäller 

tillsynsgrader och regler. De önskar också att patienten ska få en tydlig information. 

Sjuksköterskorna menar att beslut ofta tas utan patienternas delaktighet. 

 

”… personalen som tycker att det är väldigt jobbigt att hålla reda på allting för det är 

så oklart. Det är ju så lätt att det blir fel och vem ska bära det ansvaret när man väl har 

gjort fel? Det kan jag tycka är jobbigt.” [7] 

 

8.4.2 Hur sjuksköterskor förhåller sig till lagar och regler. 

 

Sjuksköterskorna har en ifrågasättande hållning till de regler som finns på deras 

arbetsplats. De anser att många regler ser olika ut för olika patienter. När vården ska 

sträva efter att vara personcentrerad blir det för många motsägelsefullt.  

 

”Regler och lagar och hur det tolkas av olika personer kan skilja sig så man själv 

känner sig osäker egentligen, vad man bör göra, ska göra och får göra.” [10]  

 

Personalens förhållningssätt gentemot patienterna påverkas negativt, när personalen inte 

kan förklara tydligt hur det kommer sig att just den patienten får göra vissa saker, såsom 

frigångar eller permissioner, då andra inte får göra det. Sjuksköterskorna anser att 

patienter som har sökt frivillig vård och ber om hjälp har rätt att få en tydlig förklaring, 

kring det beslut och de regler personalen hänvisar till.   

 

”Det finns som jag förstår det ingenting som säger att den patient som vårdas enligt 

HSL ska vara på en låst institution, så egentligen är det en muntlig överenskommelse 

med patienten som är villkor för att få den vård de behöver” [10] 

 

När sjuksköterskorna får frågan om vilka lagar de har som grund i sitt 

omvårdnadsarbete hänvisar samtliga till Hälso- och sjukvårdslagen. När det gäller 

vilken lag sjuksköterskorna stödjer sig emot när de behöver hindra patienter som är 

frivilligt inlagda, varierar åsikterna och tankarna. En del av sjuksköterskorna anser att 

det inte finns något juridiskt hinder för den frivilliga inlagda patienten att lämna 

avdelningen och en del av sjuksköterskorna hänvisar ofta till avdelningens riktlinjer. 

 

”Jag brukar skylla på reglerna, jag brukar säga ´jag känner dig. Jag förstår. att det är 

tufft och att det är jobbigt att inte kunna gå ut, eller få det som du frågar efter men 

reglerna tillåter inte det.” [6] 

 



 

28 

 

De flesta av sjuksköterskorna förklarar för patienten att det är just den enheten hen 

befinner sig på som har de riktlinjerna sjuksköterskan hänvisar till. 

 

”Det är mer allmänna bestämmelser på kliniken att det är bestämt att våra 

heldygnsvårdsavdelningar ska vara låsta” [10] 

 

9. Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ 

metod. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där deltagarnas 

berättelser blev föremål för analys. Den ursprungliga avsikten var att samla in data i en 

region men det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare i den första regionen. 

Förfrågan skickades därför till verksamhetschefer i ytterligare tre regioner. Vid några 

tillfällen fick intervjuer ställas in med kort varsel på grund av sjukdom. Att ha ett öppet 

förhållningssätt, att vara flexibel och anpassningsbar är utmärkande för kvalitativ design 

(Henricsson & Billhult, 2017). 

 

Deltagarna i studien valdes genom att tillfråga sjuksköterskor som arbetade på en 

psykiatrisk heldygnsvårdavdelning, och som hade erfarenheter av att vårda frivilligt 

inlagda patienter på en låst avdelning.  Sammanlagt inkluderades 12 sjuksköterskor från 

tre olika regioner. Kvalitativa studier har vanligtvis färre deltagare jämfört med 

kvantitativa studier (Henricson & Billhult, 2017). Vikten läggs på att hitta färre 

deltagare med olika erfarenheter som kan ge detaljerade beskrivningar av det valda 

ämnet som studeras. Kvalitativ forskning ger inte ett mätbart resultat, istället syftar 

kvalitativ forskning till att nå en djup och detaljerad förståelse för ämnet (Kristensson, 

2014). 

 

För att kunna undersöka sjuksköterskors, erfarenheter, upplevelser eller uppfattningar 

om det aktuella ämnet var det lämpligt att använda en kvalitativ metod med en induktiv 

ansats. Den valda metoden var av betydelse för att besvara studiens syfte då den enligt 

Henricson och Billhult (2017) avser att studera personers erfarenheter av ett fenomen.  

Metoden i en kvalitativ studiedesign diskuteras med hjälp av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet.  

En studie som genomförts med kvalitativ innehållsanalys bör bedömas utifrån dess 

trovärdighet. Studiens trovärdighet avser i vilken utsträckning det valda området har 

blivit studerat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) Ett sätt att visa på trovärdighet 

är att noggrant redogöra för forskningsprocessens olika delar genom att ha en röd tråd i 

den text som presenterar studien, menar (ibid.) Med detta menar författarna att 

resultaten svarar på syftet och att bakgrunden innehåller bärande begrepp för syftet. En 

annan viktig del när det gäller studiens trovärdighet är att göra deltagarnas röster 

begripliga i resultattexten. Rösterna gjordes begripliga genom att författarna presenterar 
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deltagarnas citat i resultattexten. Citaten kommer från relevant text i de transkriberade 

intervjuerna. Genom att presentera citat från intervjuer och en tydlig beskrivning av 

urval och analys ges läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet (Lundman & 

Hälggren Graneheim, 2017). 

Trovärdigheten kan även diskuteras utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, och 

överförbarhet. Studiens resultat anses vara giltigt när forskarna har studerat det som var 

avsett att studera (Lundman & Hälggren Graneheim, 2017). För att kunna besvara denna 

studies syfte valdes deltagare som hade erfarenheter kring det valda ämnet och var 

villiga att berätta kring ämnet.   

För att kunna stärka resultatens tillförlitlighet strävade forskarna efter att tydligt 

beskriva hela analysarbetet under forskningsprocessen. I denna studie har båda 

författarna läst samtliga intervjuer och genomfört analysen gemensamt vilket kan vara 

en styrka i arbetet. Detta förfaringssätt ökar resultatens tillförlitlighet, enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017). En svaghet i arbetet kan vara att datainsamling, 

granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången författarna 

genomförde detta. Författarna har reflekterat över och diskuterat i varje steg av 

analysarbetet. Kristensson (2014) menar att ett varierat urval kan göra att 

tillförlitligheten ökas i en studie. Då deltagare till studien rekryterades från tre olika 

regioner och hade varierande yrkeserfarenhet och ålder samt varierande professioner 

som specialist- och allmänsjuksköterskor bidrog det till att studiens giltighet förstärktes.  

 

Genom att beskriva sin egen förförståelse som författare kan möjligen pålitligheten i 

studien stärkas och hur författarens tidigare erfarenheter påverkat datainsamling och 

dataanalys. Författarna i studien försökte ge en beskrivning av det manifesta innehållet 

för att inte påverka innehållet med sin egen förförståelse. Under arbetets gång 

diskuterade och reflekterade författarna över sin egen förförståelse då båda författarna 

har erfarenhet av att jobba på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning där dörrar är låsta. 

Genom att beskriva sin egen förförståelse som författare kan möjligen pålitligheten i 

studien stärkas och hur författarens tidigare erfarenheter påverkat datainsamling och 

dataanalys. För att öka tillförlitligheten redovisas varje steg i analysprocessen noggrant. 

I en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren tar ställning till sin förförståelse. Med 

detta menas den kunskap som forskaren har inom det valda ämnet där forskningen skall 

genomföras (Forsberg & Wengström, 2008).  

Med förförståelse menar Lundman och Hällgren Graneheim (2017) den bild som 

forskarna har kring det studerande fenomenet utifrån sina tidigare erfarenheter eller 

kunskap kring ämnet. Förförståelse kan även innefatta de förutfattade meningar som 

författarna har. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) redogör för att det finns olika 

uppfattningar kring hur förförståelsen kan användas eller inte får användas. Genom att 

reflektera och skriva ner sin egen förförståelse kan forskare öka sin medvetenhet om 

den egna förförståelsen (Henricson & Billhult, 2017). 

 

För att öka tillförlitligheten redovisas varje steg i analysprocessen noggrant. Forskarna i 

studien redovisar tydligt stegen i analysen för att kunna uppnå en hög tillförlitlighet. 
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Tillförlitligheten i studien stärks då den genomfördes av två författare som gemensamt 

genomfört delar av analysen gemensamt.  

 

Det är av betydelse att studiens trovärdighet och pålitlighet är säkerställda menar 

Wallengren och Henricson (2012) för att kunna överföra studiens resultat. För att 

underlätta för bedömningen av resultatets överförbarhet har urvalsprocess, urval och 

kontext beskrivits ingående. När det gäller studiens överförbarhet menar Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) att det är läsaren som avgör om studiens resultat kan vara 

överförbart till en annan kontext och författarna kan endast frambringa förutsättningar 

för överförbarhet. För att ge läsaren möjlighet att bedöma studiens överförbarhet var det 

av betydelse att ge en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och 

analys. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Fyra kategorier kom fram i föreliggande studies resultat: Vårdrelationen bakom den 

låsta dörren; Makten bakom den låsta dörren; Konsekvenser av den låsta dörren; 

Sjuksköterskans erfarenheter av lågar och regler på en låst avdelning.   

Vårdrelationen påverkades inte av den låsta dörren men en maktobalans kunde ses i den 

psykiatriska heldygnsvårdsmiljön. Konsekvenser av den låsta dörren kunde ses som 

både negativa och positiva. En bristfällig kunskap kring lagar och regler framkom.  

 

Kategorin Bakom den låsta dörren visar att vårdrelationen var en mycket viktig del av 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. De ansåg att all deras omvårdnad grundar sig i 

bemötande och vilken sorts relation man har till patienten. Värdigheten hos patienten 

och att vara tillgänglig och närvarande för patienten var något sjuksköterskorna menade 

att de alltid hade i fokus i det vårdande mötet med patienten. Värdighet kan enligt 

Wiklund Gustin (2010) förstås som att patienten ges möjlighet att forma sitt liv som hon 

vill och bli bekräftad som en unik individ som människa. Resultatet i denna uppsats 

pekar dock på att sjuksköterskorna ansåg även att patientens integritet var något som var 

synonymt med värdighet.  

Att bli vårdad på en psykiatrisk heldygnsvårdavdelning kan, enligt Levine (1967) 

innebära ett hot mot integriteten, då patienten är i behov av att överlämna sig helt i 

andras händer. Levine (1967) lägger stor vikt vid att sjuksköterskan ser att människans 

kropp och själ hör samman och att sjuksköterskan accepterar patienten som hen är. 

 

Tillgängligheten och närvaron som sjuksköterskorna berättade om, framgick i resultatet 

som en förutsättning för att bibehålla patientens värdighet och integritet. Att vara 

närvarande och tillgänglig som sjuksköterska med hela sin person kan innebära att, om 

patienten önskar, ge vårdaren möjlighet att dela patientens lidande (Fredriksson, 2010). 

Många av sjuksköterskorna ansåg att vårdrelationen inte påverkades av den låsta dörren 

då det var mer av betydelse vilket bemötande sjuksköterskorna hade gentemot patienten.  

Forskning visar att det finns flera belägg för att en sjukhusinläggning och behandling 

kan underminera relationen, samtidigt är en god relation mellan patient och personal en 
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viktig faktor (Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & Crompton, 2015). Ett gott bemötande 

innebar för många sjuksköterskor att patienten får vara delaktig i sin vård, det vill säga 

ha ett inflytande över sin hälsoprocess och få vara ansvarig (Ekebergh, 2017). 

Ett gott bemötande innebar också för sjuksköterskorna betydelsen av en rak och tydlig 

kommunikation. Patienterna har rätt att veta vad som sker runt omkring dem ansåg 

sjuksköterskorna och de menade att en ärlig kommunikation ofta bidrog till att 

vårdrelationer stärktes och missförstånd kunde undvikas.  Genom att sjuksköterskan 

möter patienten med ett vårdande förhållningssätt ökar möjligheterna att stärka 

patienternas livskraft och att sjuksköterskan ska se patienten som en egen person 

(Ekebergh, 2015; Levine 1967). 

 

Sjuksköterskor i denna studie berättade om att det finns en maktobalans bakom den 

låsta dörren. Maktobalansen kunde innebära att begränsa patienten och en påverkan av 

patientens autonomi. Vilket Levine (1967) menar att en sjukhusvistelse kan innebära för 

patienten då det kan innebära ett hot mot integriteten då patienten upplever en förlust av 

sitt oberoende. 

Gränssättningen kan innebära en maktutövning enligt Lindqvist (2012) och den kan 

upplevas förtryckande. Som vårdare har vi övermakten och Lindqvist (2012) menar att 

vi behöver därför passa oss extra noga i patientarbete. Vårdarnas bemötande gentemot 

patienten utifrån ett personalgemensamt förhållningssätt kan enligt Enarsson (2012) ses 

som en maktutövning. När det tillämpas i praktiken kan det tolkas som att vårdarna 

väljer att prioritera sina behov framför patientens behov. Om sjuksköterskan utövar 

makt över patienten kan detta skapa en känsla av hjälplöshet hos patienten (ibid.).  

En känsla av vanmakt framkom hos sjuksköterskorna men frihetsberövande ansågs 

nödvändigt för att rädda liv. Johansson, Skärsäter och Danielson (2006) beskriver olika 

strategier som personalen använde i sitt maktutövande. I det omvårdnadsarbetet menar 

Enarsson (2012) att makten kan yttra sig på olika sätt. Personal som utsätter någon 

patient för makt kan orsaka patienten ett lidande då man inte värnar om patientens 

integritet.  I det kliniska arbetet är det av stor vikt att som sjuksköterska förstå 

patientens lidande utifrån dennes uppfattning om världen och behov av att finna mening 

i livet (Enarsson, 2012).   

 

Maktobalansen yttrade sig genom att sjuksköterskor konfiskerade patientens 

tillhörigheter samt att de hade kontroll över patienten. Att känna sig kontrollerad som 

patient menar Johansson Berglund (2014) kan leda till brist på sin egen kontroll över sin 

situation. I studien av Haglund (2005) ansåg personalen att de kunde ge en trygg och 

effektiv vård genom att ha dörren låst. Genom att sjuksköterskor hade en kontrollerande 

position i studien fanns det risk att patienterna hamnade i underläge och 

beroendeställning. Johansson Berglund (2014) menar att beroendeställning kan innebära 

en otrygghet för den som vårdas frivilligt på avdelningen.  

 

Det är av stor vikt som personal att vara medveten om att det finns uttryck för makt i 

samverkan med patienten. Som sjuksköterska är det av betydelse enligt Sjögren (2014) 

att vara medveten om att det finns utrymme för maktutövande genom sin utbildning, sin 
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kommunikation och sitt förhållningssätt gentemot patienten. Ett vårdlidande kan även 

uppstå när patienten utsätts för en maktlös väntan när de blir hindrade till exempel från 

att gå ut och röka (ibid.). 

 

I kategorin makten bakom den låsta dörren framgick att sjuksköterskorna hamnade i 

svåra etiska dilemman när en frivilligt inlagd patient vägrar att ta emot hjälp fast hen 

inte mår väl. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna hade ett oreflekterat etiskt 

förhållningssätt. För att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt i patientnära vård menar 

Socialstyrelsen (2013) att följande frågor kan vara vårdpersonal till hjälp:  

Varför är jag här? För vem är jag här? Varför är patienten här?  I en studie av Sturm 

(2004) hade sjuksköterskor för avsikt att ge bästa möjliga vård, men samtidigt ansåg de 

att det blev etisk problematiskt när patienterna motsatte sig sin vård. Att ha en medveten 

närvaro i det som sker förutsätter en etisk hållning som kräver mod och kraft. Att 

närvara med en etisk hållning innefattar att vara öppen för det som patienten har att 

berätta och att ta det på allvar (Wiklund Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010).  

Sjuksköterskan kan inte se patienten som något som ska kontrolleras eller uppfostras 

om man vill utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt (Wiklund Gustin, 2010). I resultatet 

visade det sig att sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet när de inte kunde förklara för 

patienten hur det kommer sig att just den regeln gäller just för den patienten.  

Omvårdnadsteoretikern Levine (1967) menar att sjuksköterskan ofta lägger fokus på 

rutiner mer än patientens behov. Detta i sin tur leder till att patienten anpassar sig till 

sjuksköterskans förväntningar och då riskerar patienten en del av sin integritet (ibid.).  

 

I en annan studie av Ashmore (2008) visade det sig också att det finns behov hos 

sjuksköterskor att reflektera över skälet till att dörren är låst. Samt vilka fördelar och 

problem detta skapar i det praktiska arbetet. Att ha rutin för etisk reflektion för att kunna 

förstå och uppmärksamma etiska dilemman är väsentligt. Regelbundna reflektioner över 

olika situationer i vården kan bidra till en förståelse för patientens situation och vård 

(Socialstyrelsen, 2013)  

Sjuksköterskorna hade gemensamt att de ansåg att de hade en relativt oreflekterad 

hållning till att dörren var låst på deras arbetsplats. Intervjuerna började ofta med att de 

inte såg några problem med att dörren var låst. Utifrån detta kan en oreflekterad 

hållning hos sjuksköterskor inom den psykiatriska vården göra att vården blir 

oreflekterad och blir mer fostrande och disciplinerande (Enarsson, 2012). Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor brister i sin förmåga att reflektera kring patientens 

upplevelse av att patientens frihet blir fråntagen när dörren är låst (Haglund, von 

Knorring & von Essens, 2006). 

Att reflektera i en vårdande praxis innebär att inta en frågande hållning och att ta ett steg 

tillbaka för att skapa en distans till situationen (Ekebergh, 2017). Denna förmåga visade 

sig sjuksköterskorna ta sig an under intervjuerna och den reflekterande hållningen blev 

således mer påtaglig då de kunde se olika konsekvenser av den låsta dörren för dem 

själva och de patienter de vårdar. 
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I kategorin konsekvenser av den låsta dörren fanns både negativa och positiva effekter. I 

en studie av Haglund, von Knorring och von Essen (2006) kom det även fram liknande 

resultat som i föreliggande studie. Negativa konsekvenser som irritation och frustration 

hos både personal och patienter var tydligt i de berättelser sjuksköterskorna delgav. 

Sjuksköterskorna beskrev bristen på tid som frustrerande, eftersom tidsbristen medförde 

att de kände sig otillräckliga. Alla patienter var beroende av personalens bedömning och 

tidsbegränsning för tillstånd att lämna avdelningen på en psykiatrisk 

akutvårdsavdelning, skriver Johansson, Skärsäter och Danielson (2006). Detta medförde 

hos patienten en känsla av instängdhet och att vara i personalens händer (ibid.). 

Sjuksköterska behöver fundera kring hur ens tid ska fyllas för att få tid att lyssna på 

patientens berättelse, samtidigt som uppmärksamhet även ska riktas mot att utföra 

bedömningar av risk och symtom (Hörberg, 2017).  

Sjuksköterskorna berättade att frustrationen över tidsbristen ofta bottnade i dilemman 

avseende prioriteringar i det vårdande kliniska arbetet. En del av sjuksköterskornas tid 

går åt för att öppna och stänga dörren vid in- och utsläpp av patienter, vilket upplevdes 

som tidskrävande. Vårdpersonalen i en studie av Johansson, Skärsäter och Danielson 

(2012) beskrev att deras arbete på avdelningen innebar att hantera en krävande 

arbetsmiljö, inklusive en tung och intensiv arbetsbelastning med begränsade möjligheter 

till avkoppling. Vila och återhämtning är enligt Levine (1967) en förutsättning för 

bevarandet av energin hos människan. 

 

De positiva effekterna av den låsta dörren var för sjuksköterskorna att de kände att de 

hade kontroll över var patienterna befinner sig. Sjuksköterskorna upplevde i och med 

detta en känsla av trygghet och att de kunde erbjuda alla patienter samma trygghet, 

genom att förklara att ingen kunde komma in då dörren var låst. Sjuksköterskorna 

kunde även se att patienten befann sig på plats, vilket medförde ökade möjligheter att 

skapa goda vårdrelationer. Både sjuksköterskor och patienter var närvarande på 

avdelningen på ett annat sätt än om dörrarna skulle vara öppna och patienterna kunde 

komma och gå som de vill. I en studie av Bowers et al. (2010) ansågs att den låsta 

dörren bidrog till minskad ångest hos personalen och större känsla av kontroll samt en 

ökad patientsäkerhet. Sjuksköterskans förmåga att i omvårdnaden ge patienten trygghet 

och självförtroende är en grund i sjuksköterskans uppgifter (Levine, 1967). Vidare 

poängterar Levine (1967) att patientnära arbete innebär att sjuksköterskan fortlöpande 

kan bedöma vårdinsatserna. På så sätt kan patienten successivt nå ett oberoende och 

patientens integritet bevaras. 

Möjligheten att kunna erbjuda en god vårdmiljö för patienten innebär för sjuksköterskor 

att kunna erbjuda möjlighet att få komma ut från avdelningen. Risk att patientens 

integritet går förlorad finns enligt Levine (1967), om inte sjuksköterskans dagliga arbete 

har fokus på patientens rehabilitering. Att tillgodose patientens önskningar om fysiska 

aktiviteter genom att få gå ut från avdelningen, skulle kunna bidra till ett välbefinnande 

och att patienten får en mening i sitt sammanhang menar Lassenius (2010), vilket alla 

sjuksköterskor var ense om i sina reflektioner i denna studie.  

Sjuksköterskornas önskan var att patienterna skulle få komma ut mer från avdelningen.  

Denna möjlighet begränsades dock av den låsta dörren, vilket enligt sjuksköterskorna, 
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kunde leda till ett vårdlidande för patienten. Vårdpersonalen beskrev i en studie av 

Johansson, Skärsäter och Danielson (2012) hur deras arbete var ansvarsfullt. Den 

känslan av ansvar illustrerades som en drivande kraft i att slutföra arbetsuppgifter och ta 

hand om patienternas välbefinnande.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade även att vården ofta styrs av diagnosen 

snarare än av patientens behov. Fokus från individen flyttas när vårdandet bestäms av 

diagnoser. Diagnosen innebär enligt Dahlberg och Dahlberg (2015) mer fokus på 

sjukdom än hälsa. Att enbart ha fokus på diagnosen är inte till någon hjälp när man i sitt 

vårdande vill förstå vilka hälsoresurser en patient har (ibid.). Enligt Ekebergh och 

Arman (2015) är det av betydelse att som sjuksköterska uppmärksamma hur sjukdomen 

påverkar patientens vardag. Det handlar om att utgå från patientens levda värld med 

dennes erfarenheter, tankar och känslor som varje individ har. Som sjuksköterska är det 

viktigt att ha god kännedom om själva sjukdomen, menar Levine (1967) och för att 

kunna hjälpa på bästa sätt anpassa omvårdnaden till den enskilde individen.  

 

10. Slutsats 
 

Maktobalans kom ofta upp i studiens resultat när sjuksköterskor berättade om patientens 

beroendeställning till personalen, och att patienter inte alltid får vara delaktiga i beslut 

kring sin vård. 

Då studiens resultat pekar på att det finns ett oreflekterat förhållningssätt hos 

sjuksköterskor kring den låsta dörren kan författarna se ett behov av att möjlighet ges 

för kontinuerlig reflektion kring sin roll som sjuksköterska. Sjuksköterskor ansåg sig 

relativt ofta hamna i svåra etiska dilemman. 

 

Den låsta dörren medförde att sjuksköterskorna var mer närvarande och tillgängliga för 

patienterna. I denna kontext ansåg sjuksköterskorna ha möjligheter till att skapa goda 

vårdrelationer till patienterna. Den låsta avdelningen gav en trygghetskänsla hos 

patienten då ingen obehörig kunde komma in på avdelningen.  

 

11. Vidare forskning 
 

Denna studie har belyst sjuksköterskors erfarenheter av att vårda frivilligt inlagda 

patienter inom den slutna psykiatriska heldygnsvården för att få en uppfattning av vad 

det innebär med en låst dörr. 

Intressant vore kompletterande forskning kring de patienter som söker frivillig vård 

enligt brukarstyrda inläggningar, vilket innebär delaktighet i handlingsplaner, när 

inläggning ska ske och när de ska skrivas ut men ändå vårdas bakom en låst dörr. Hur 

påverkar den låsta dörren de brukarstyrda inläggningarna? 
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Psykiatrins arbete med de brukarstyrda inläggningarna kan ses som ett sätt att undvika 

den maktobalans mellan sjuksköterska och patient som framkom i denna studie, och 

därför skulle forskning kring den låsta dörren vara av stort värde.  

Författarna föreslår även vidare forskning kring vilka möjligheter sjuksköterskorna har 

till etisk reflektion i sitt omvårdnadsutövande arbete med patienter med psykisk ohälsa 

samt forskning kring hur regler och rutiner påverkar personal och patienter. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Förfrågan om tillstånd att samla in data för en intervjustudie om 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda frivilligt inlagda patienter på en 

låst heldygnsvårdsavdelning 

 

Vi vill härmed tillfråga dig om tillstånd att genomföra en intervjustudie vars syfte är att 

belysa, och göra information tillgänglig om, sjuksköterskors upplevelser av att vårda frivilligt 

inlagda patienter på en låst heldygnsvårdavdelning och hur sjuksköterskor kan skapa goda 

vårdrelationer under sådana förhållanden.  

 

Tidigare forskning inom området har i huvudsak fokuserat på patienternas upplevelser, medan 

det finns få studier som utgår från sjuksköterskans perspektiv. Vi vill därför studera 

sjuksköterskors erfarenheter och hur en god vårdrelation kan skapas i den psykiatriska 

heldygnsvården där dörrar är låsta.  

 

Vi söker nu informanter till en intervjustudie. Vi önskar intervjua mellan 12-15 sjuksköterskor 

med minst två års erfarenhet av psykiatrisk slutenvård. Intervjuerna kommer att spelas in och 

vara mellan 45-60 minuter. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras och att bevaras inlåst. 

Deltagandet är helt frivilligt och informanterna kan avbryta deltagandet när som helst utan att 

uppgiva något skäl. 

 

Rent praktiskt kommer det gå till så att vi kommer till berörd avdelning på viss utsatt tid som 

är aviserad god tid i förväg och som passar informanten. Intervjun kommer att hållas i en 

lokal i nära anslutning till avdelningen. Studien kommer genomföras av Belgin Tchobanova 

och Jenny Skoglund. Belgin jobbar som allmänsjuksköterska och studerar psykiatrisk vård vid 

Linneuniversitets specialistutbildning på halvfart. Jenny är psykiatrisjuksköterska och läser 

fristående kurs Vårdvetenskap självständigt arbete med inriktning psykiatrisk vård. Båda 

författarna jobbar på Allmänpsykiatriska avdelningen på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Studiens 

resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Linneuniversitetet och 

kommer att publiceras i DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, lnu.diva-portal.org.  

 

Vi behöver ditt medgivande för att i verksamheten sondera intresset för att deltaga i vår studie 

såväl som för att genomföra intervjuerna. Vid godkännande, vänligen underteckna nedan och 

återsänd detta brev i bifogat frankerat kuvert snarast möjligt. 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Belgin Tchobanova            Jenny Skoglund                   Handledare:  
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                                                                                          vårdvetenskap i Växjö                         

                                                                     Tel.0470 -708965 alt. 049856117    

                                                                                          rosita.brolin@lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar      

Jenny Skoglund och Belgin Tchobanova 
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Godkännande av berörd verksamhetschef     
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Bilaga B 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda frivilligt inlagda patienter på en 

låst heldygnsvårdsavdelning 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda frivilligt inlagda patienter på en låst heldygnsvårdavdelning och hur sjuksköterskor 

kan skapa goda vårdrelationer under sådana förhållanden.  

Tidigare forskning inom området har i huvudsak fokuserat på patienternas upplevelser, medan 

det finns få studier som utgår från sjuksköterskans perspektiv. Vi vill därför studera 

sjuksköterskors erfarenheter och hur en god vårdrelation kan skapas i den psykiatriska 

heldygnsvården där dörrar är låsta.  

Vi söker sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor med mer än två års erfarenhet av att 

vårda patienter på en låst avdelning för heldygnsvård. Med denna information tillfrågas du nu 

om du kan tänka dig att delta i studien. 

 

Datainsamling i studien kommer att ske genom intervjuer på avskild plats i nära anslutning till 

din arbetsplats. Tid avsatt för intervjuerna beräknas till mellan 45 och 60 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och intervjumaterialet kommer bara att vara tillgängligt för 

oss som genomför studien och vår handledare.  Intervjumaterialet kommer att avidentifieras 

och att bevaras inlåst. Studien ingår i ett examensarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Efter 

att studien godkänts kommer allt källmaterial att förstöras.  

 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan att uppgiva något skäl. Väljer du att avstå från att delta eller avbryta ditt deltagande så 

kommer det inte påverka din arbetssituation.  

Studien kommer att publiceras i form av en magisteruppsats i DIVA, Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, lnu.diva-portal.org. och finnas tillgänglig hos Linneuniversitet i Växjö.   

 

Författarna till studien är Belgin Tchobanova och Jenny Skoglund. Belgin arbetar som 

allmänsjuksköterska och studerar psykiatrisk vård vid Linneuniversitets specialistutbildning 

på halvfart. Jenny är psykiatrisjuksköterska och läser fristående kurs Vårdvetenskap 

självständigt arbete med inriktning psykiatrisk vård. Båda författarna arbetar på 

Allmänpsykiatriska avdelningen på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Om du har några frågor om 

studien är du välkommen att kontakta oss.  
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Med vänliga hälsningar  

Belgin Tchobanova             Jenny Skoglund                  Handledare:                 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående intervjustudien och dess syfte.  

Alla personuppgifter samt inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att denna intervjun är frivillig och att 

jag när som helst har möjlighet att avbryta mitt deltagande utan att ange orsak.  

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien och ger mitt samtycke till att resultatet av 

intervjun används till magisteruppsats. 

 

 

___________________________________ 

Underskrift av forskningspersonen 

 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande,       ort,     datum 

 

 

____________________________________ 

Underskrift av informationsgivaren 

 

 

_____________________________________ 

Namnförtydligande,       ort,       datum 
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Bilaga C 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda frivilligt inlagda patienter på en 

låst psykiatrisk avdelning samt hur sjuksköterskan kan skapa en god 

vårdrelation  

 

Intervjumall 

Huvudfrågor  

Hur upplever du att vårda frivilligt inlagda patienter med psykisk ohälsa på en låst  

heldygnsvårdavdelning? 

Hur upplever du möjligheterna att skapa goda vårdrelationer under den låsta dörrens 

förutsättningar? 

Hur kan man som sjuksköterska förhålla sig till och bemöta patienten för att värna om dennes 

värdighet och integritet? 

Vilka lagar och regler känner du att du kan stödja dig emot när du vårdar frivilligt inlagda 

patienter på en låst avdelning? 

 

Exempel på följdfrågor 

Kan du utveckla detta? 

Kan du berätta om en händelse när du upplevde något sådant? 

Vad hände sedan? 

Hur kändes det för dig? 

Hur menar du? 
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Bilaga D  

Illustration av analysprocessen 
 

Meningsenheter   Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Subkategori 

 

 

Kategori 

Men en värdighet... 

kan man koppla 

ihop det med 

respekt 

kanske...Att 

lyssna.... Att de får 

känna sig hörda 

och viktiga, alltså 

det de säger 

betyder någonting, 

att man tar det på 

allvar 

Att lyssna. Att de 

får känna sig hörda 

och delaktiga och 

att man tar det på 

allvar. 

Erfarenheter av 

att värna om 

patientens 

värdighet genom 

respektfull 

bemötande 

Kommunikationens 

betydelse  

 

Vårdrelationen 

bakom den låsta 

dörren 

Det måste vara 

sannings ändå men 

att jag känner att 

jag inte har haft 

några svåra 

möjligheter till att 

skapa god 

vårdrelation med 

någon som är på 

HSL med stängda 

dörrar. 

Att skapa god 

vårdrelation med 

stängda dörrar. 

Upplevelser av 

gott bemötande 

Vårdande möte 

Patienter på akuten 

får inte ha sladd, 

det innebär att de 

inte kan ha hörlurar 

på rummet, de kan 

inte ha mobilen på 

rummet, de kan 

inte ha någonting 

på rummet. 

Patienter på akuten 

kan inte ha 

någonting på 

rummet. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av att 

kontrollera 

Att utöva makt Makten bakom 

den låsta dörren 

Det känns mer som 

ett övergrepp att de 

är där frivilligt men 

vi ska ändå 

bestämma över 

dem. Då blir det 

lite fängelse av det 

faktiskt. 

 

Det känns mer som 

ett övergrepp att de 

är där frivilligt 

men vi ska 

bestämma över 

dem. 

Erfarenhet av att 

begränsa 

patienten 

Att frihetsberöva  
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Jag tror inte att jag 

reflekterar så 

mycket över det 

utan när man nu 

har jag jobbat ett 

tag så känns det 

mer naturligt. 

Naturligt kanske 

jag inte ska säga 

men det bara känns 

som att alla 

avdelningar är 

låsta… 

Jag tror inte att jag 

reflekterar så 

mycket över det. 

Oreflekterat 

förhållningsätt 

Vårdmiljön i den 

slutna psykiatriska 

vården 

 

Konsekvenser 

av den låsta 

dörren 

 

 

 

 

 

 

Ja vissa känner ju 

sig trygga för att de 

har jobbiga tankar, 

det kan ju vara 

"självskada" tankar 

och då känns det ju 

tryggt att vara med 

andra människor 

och då vara i ett 

vårdande 

sammanhang med 

personal som man 

upplever 

kompetent. 

Vissa känner sig 

trygga för att de 

har jobbiga tankar 

då känns det ju 

tryggt att vara i ett 

vårdande 

sammanhang med 

personal. 

Skyddande effekt 

för patienten 

Positiva effekter av 

den låsta dörren 

 

Det kan ju vara en 

frivilligt inlagd 

patient som nyligen 

har kommit hit och 

som känner bara att 

jag känner mig 

inlåst här. Det här 

är det jobbigt 

liksom. Jag är inte 

redo för detta, jag 

vill hem nu… 

En frivilligt inlagd 

patient som känner 

sig inlåst och vill 

hem. 

Patientens 

instängdhets 

känsla 

Negativa effekter 

av den låsta dörren 

 

… ibland är det 

lättare att ha en fast 

regel… det kan jag 

känna ibland är 

mer för 

personalens skull 

än det är 

för patienternas 

skull. 

 

 

Att ha en fast regel 

är mer för 

personalens skull. 

 

 

 

 

 

Bekvämlighet 

med regler 

 

 

 

 

 

 

Hur sjuksköterskor 

förhåller sig till 

lagar och regler 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

erfarenheter av 

lagar och regler 

på en låst 

avdelning 

Jag vet inte vad det 

finns för lagar 

kring det. Det låter 

Jag vet inte vad det 

finns för lagar 

kring låsta dörrar. 

Okunskap hos 

sjuksköterskan 

Kunskap kring 

lagar och riklinjer 



 

49 

 

ju som om att.… 

det borde finnas 

med tanke på att vi 

har det. Vi har låsta 

dörrar liksom. Det 

klart att det måste 

stödjas på något 

sätt. För annars 

hade man ju inte ha 

det så, men jag vet 

inte vad är det... 

så... nej...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
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 

  x 
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patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

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   
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