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Background: Participation that is governed means that patients receive information 

about their care and have opportunities to participate in the planning, where care is 

tailored to their own needs and wishes. These conditions also apply to patients under 

involuntary care. Participation favours the recovery process, reduces the negative 

experience of coercion, and creates empowerment that strengthens patient well-being 

and autonomy.  

 

Purpose: How can nurses design and implement healthcare in co-operation with the 

involuntary treated patients to promote participation? 

 

Method: This interview study has a qualitative method with inductive approach. 

Seventeen semi structured interviews have been conducted and were analyzed by using 

qualitative content analysis. 

 

Results: In the present study, several factors have been identified that affect 

participation  in psychiatric  department, where the patients are care for under 

compulsion, which are reported in the following categories: Building a care 

relationship, Showing respect and taking into account patients as individuals, Making 

care more understandable for Patients, Enabling patients to have influence over their 

own care, family members are considered as support in the caring process, Seeing the 

environment in the department as a health promotion resource. 

 

Conclusion: In order to promote the compulsive careers' experience of participation 

when cared for in a psychiatric day care department, it can be a difficult and complex 

process. It is due in this study that it is important for nurses to take care of a life-world 

perspective, to understand the needs and wishes of the individual. It is also important to 

work on building a healthcare relationship, showing respect and taking into account 

patients as individuals, making care more comprehensively, and seeing related people in 

support of promoting the perception of participation. 
 

Key Words: participation, preunderstanding, psychiatric care, nurses, compulsory care, 

care suffering, wellbeing. 
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Bakgrund: Delaktighet som är lagstyrd innebär att patienter får information om sin 

vård och har möjligheter att vara med i planeringen där vården utformas efter deras egna 

behov och önskemål. Dessa förutsättningar gäller även patienter som vårdas under 

tvång. Delaktighet gynnar återhämtningsprocessen, minskar den negativa upplevelsen 

av tvångsvården samt bidrar till empowerment som stärker patienternas välbefinnande 

och autonomi.  

 

Syfte: Hur kan sjuksköterskor utforma och genomföra vården i samråd med de 

tvångsvårdade patienterna för att främja delaktighet? 

 

Metod: Denna intervjustudie har en kvalitativ metod med induktiv ansats. Sjutton 

semistrukturerade intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: I föreliggande studie har flera faktorer framkommit som påverkar delaktighet 

inom sluten psykiatrisk heldygnsvård, där patienterna vårdas på tvång, som redovisas i 

följande kategorier: Att bygga upp en vårdrelation, Att visa respekt och ta hänsyn till 

patienter som individer, Att vården framställs mer begriplig för patienter, Att 

möjliggöra för patienter att ha inflytande över sin egen vård, Att se närstående som 

stöd, Att se omgivningen som hälsofrämjande resurs. 

 

Slutsats: För att främja de tvångsvårdade patienternas upplevelse av delaktighet när de 

vårdas på en psykiatrisk heldygnsvårdavdelning kan vara en svår och komplex process. 

Det förfaller i denna studie att det är viktigt för sjuksköterskor att vårda utifrån ett 

livsvärldsperspektiv, för att förstå individens behov och önskemål. Det är också viktigt 

att arbeta med att bygga en vårdrelation, visa respekt och ta hänsyn till patienter som 

individer, göra att vården framställs mer begriplig och att se närstående som stöd för att 

kunna främja upplevelsen av delaktighet. 

 

Nyckelord: Delaktighet, förförståelse, psykiatrisk vård, sjuksköterskor, tvångsvård, 

vårdlidande, välbefinnande.  
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1 Inledning 
 

Att vårdas mot egen vilja d.v.s. under tvångsvård på en psykiatrisk 

heldygnsvårdsavdelning kan leda till begränsningar för inflytande över sin egen vård. 

Patientdelaktighet är lagstyrd och innebär att sjuksköterskor är skyldiga att skapa 

förutsättningar för patienters delaktighet i sin egen vård oavsett vårdform men att 

säkerställa att alla tvångsvårdade patienter har möjligheter till delaktighet kan bli en 

svår och komplex uppgift för sjuksköterskorna.  

 

Vid litteratursökningen har det knappt funnits några studier som belyser 

sjuksköterskornas syn på delaktighet. Just därför har vi blivit intresserade av att studera 

viktiga aspekter för sjuksköterskor att arbeta med för att uppnå bättre delaktighet hos 

tvångsvårdade patienter eftersom vi ofta ser att det är lätt hänt att sjuksköterskorna 

bestämmer åt patienter och då möjligheterna till delaktighet förhindras.  

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Delaktighet och lagstiftning  

 

Hälso-och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) är den lag som reglerar all hälso- och 

sjukvård i Sverige. Målet med lagen är att ge förutsättningar till god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården ska enligt lagen ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. För att ytterligare 

betona att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde finns Patientlagen 

(SFS 2014:821) som syftar på att stärka patienternas ställning och främja deras 

integritet, självbestämmande och delaktighet. I lagens kapitel fem beskrivs att patienters 

delaktighet ska främjas och att vården så långt som möjligt bör utformas och 

genomföras i samråd med patienten i beaktande av patienternas önskemål och 

individuella förutsättningar. Patienters närstående ska också få möjlighet att medverka 

vid utformningen och genomförandet av vården (ibid.). 

 

Inom den psykiatriska vården tillkommer också andra lagar som reglerar den 

psykiatriska tvångsvården som Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, [LPT] (SFS 1991: 

1128) och Lagen om Rättspsykiatrisk Vård [LRV] (SFS 1991:1129). 

Tvångsvårdslagstiftningen syftar till att erbjuda hjälp och stöd när patienterna motsätter 

sig vård i samband med kraftigt nedsatt psykiskt mående. Tvångsvård kan rädda liv 

eftersom patienterna kan få adekvat vård och behandling (SOU 1998:32).  Både LPT 

och LRV bär med sig begränsningar i vården och kan orsaka ojämlikheter och innebära 

olika förutsättningar för patienter när det gäller delaktighet. 

 

Trots att det finns lagar samt att det finns tydliga beskrivningar gällande patienters 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2012; 2015), är ändå delaktighet inom den psykiatriska 

heldygnsvården inte alltid en självklarhet. Detta visar mätningar gjorda av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) (2014) som har genomfört en Nationell 

patientenkätsundersökning om patientupplevd kvalitet inom den psykiatriska 

heldygnsvården för vuxna. Patienter har besvarat flera frågor om bl.a. upplevd 

delaktighet. Resultatet visar på att bara ungefär hälften av patienterna har upplevt att de 

hade blivit erbjudna delaktighet på en tillfredställande nivå. 
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Enligt de flesta studier som undersöker patienters upplevelser av tvångsvård 

framkommer det att tvångsvård och tvångsåtgärder upplevs oftast som en begränsning i 

tillvaron. De studier som författarna har studerat närmare har övervägande talat för att 

de flesta patienter som tvångsvårdas saknar information och kunskaper om sin egen 

vård och situation. Kontio et al. (2012) och Keski-Valkama et al. (2010) beskriver att 

tvångsåtgärderna oftast upplevs negativt, detta leder till minskad upplevelse av 

delaktighet eftersom patienter inte får information om orsaker till varför de blev 

isolerade eller varför de placerades i bältessängar. Studien belyser även brister på 

uppföljning av tvångsåtgärder efteråt. En studie som Kumpala och Ekstrand (2013) har 

gjort belyser att när patienterna inte får förklaring till varför en tvångsåtgärd har 

vidtagits leder detta till att patienter upplever känsla av maktlöshet. Två andra studier 

gjorda av Walsh och Boyle (2009) och McGuinness, Downing, och Trimble (2013) 

belyser också informationsbrist hos patienter som vårdas enligt tvångsvård. Patienter 

har då känt sig mindre delaktiga p.g.a. att de inte har fått information om sin vård, 

omvårdnadsplaner och behandlingar och att det inte har funnits några valmöjligheter 

under vårdtiden. Detta har medfört att både vårdrelationen och synen på vården har 

påverkats negativt. Undanhållen viktig information och minskade valmöjligheter kan 

även orsaka vårdlidande enligt studien av Ford, Bowyer och Morgan (2015). 

 

Tvångsvård upplevs negativt inte bara för att patienter förlorar frihet till 

självbestämmande men också att de inte känner sig lyssnade på och att de saknar 

möjligheter till delaktighet i sin egen vård och vårdplanering. En studie genomförd av 

Sørgaard (2007) belyser att när patienter inte har möjligheter att vara delaktiga i sin 

vårdplanering, skapas det missnöjdhet med vården som leder till upplevd maktlöshet 

och mindre tillit till vården. 

 

Flera studier belyser minskad autonomi som följd av tvångsvård. Billquist och Skårner 

(2009) belyser tvångsvård som kan upplevas som kränkning, omyndigförklarande och 

maktutövande som leder till minskad autonomi och självbestämmande. Hörberg, 

Sjögren och Dahlberg (2012) skriver om att tvångsvård orsakar begränsningar för 

patienter och gör att deras situation ses som ett straff och detta underminerar viljan att 

vara delaktiga i sin vård. Tvångsvårdade patienter i samma studie upplever otrygghet, 

opålitlighet och ovisshet. Dessa studier stöds även av Gustafsson, Wigerblad och 

Lindwall (2013) som beskriver att tvångsvård upplevs som en inskränkning som 

drabbar patienters självbestämmande och upplevelse av delaktighet. 
 

Hörberg (2008) beskriver att ur patienternas synvinkel handlar det om att anpassa sig till 

och foga sig efter det vårdpersonalen bestämmer om de regler och rutiner som gäller 

och att detta kan ses som delaktighet på andras villkor och kan innebära en falsk 

delaktighet i hälso- och vårdprocesser. 

 

2.2 Förutsättningar för delaktighet  

 

Att bli sedd, lyssnad på och bekräftad som patient är grunden för att kunna bli delaktig i 

sin vård (Henderson, 2003; Lester, Tritter och England, 2003; Eldh, 2008). Piipo och 

Aaltonen (2004) beskriver att när sjuksköterskorna som arbetar nära patienterna och har 

en helhetsbild av deras livssituation kan utifrån det förstå patienternas tillvaro såsom 

dem själva förstår den och möta dem där de är nu. Sjuksköterskorna bör också utforma 

individuellt anpassad information till patienterna samt erbjuda patienterna delaktighet 
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utifrån deras egna förutsättningar och önskemål. Det är först när vården utgår från 

patienternas livsvärld som en genuin delaktighet kan uppnås (Lewis, 2003). 
 

Det framträder i tidigare studier att kunna arbeta med delaktighet och autonomi krävs 

det tydlig information och att patienterna känner sig bli lyssnade på. Ridley och Hunter 

(2013) och Gilburt, Rose och Slade (2008) samt Bos et al. (2011) beskriver att patienter 

som tvångsvårdas önskar att vården utgår från deras behov, önskemål och erfarenheter 

för att de ska känna sig delaktiga i sin vård. När patienter får valmöjligheter kan detta 

höja deras känsla av autonomi. McGuinness, Downing och Trimble (2013) samt Walsh 

och Boyle (2009) beskriver att när patienterna erhåller lättförståelig information och när 

de känner att sjuksköterskorna bekräftar och lyssnar på dem, upplever de större trygghet 

och belåtenhet. Den efterfrågade tydligheten i vårdrelationen stämmer också överens 

med Andreasson och Skärsäter (2011) studie där det beskrivs att kommunikation 

främjar delaktighet och känslan av trygghet. 
 

Forskningen beskriver också att sjuksköterskornas attityder och förförståelse har en stor 

inverkan på den psykiatriska vården och patienternas upplevelser av delaktighet. 

Sjuksköterskorna strävar efter god omvårdnad som innefattar att främja delaktighet och 

autonomi. Detta förutsätter att man har en reflekterande hållning till sin egen 

förförståelse och sina attityder som gynnar arbetet med delaktighet och autonomi. 

Sjuksköterskornas attityder till vårdsituationen och gentemot patienterna påverkar hur 

omvårdnadsarbetet utförs (Björkdahl et al.,2010). Kristiansen et al. (2010) menar att 

attityder varierar från att patienten anses vara behärskad och mogen till att vara 

oberäknelig. De både studierna visar också hur sjuksköterskorna kan ändra sin 

vårdstrategi från att ha ett vårdande personcentrerat förhållningssätt till att inta ett 

paternalistiskt maktbeteende beroende på hur de uppfattar patienterna. Björkdahl et al. 

(2010) förklarar att när sjuksköterskor förstår patienternas livsvärld skapas ett vårdande 

förhållningssätt. Vid vårdande förhållningssätt präglas sjuksköterskornas attityder både 

av respekt och av medkänsla för patienterna vilket kan främja delaktigheten. 

 

Närståendes närvaro och deras möjligheter att också kunna ta del i planeringen av 

vården kan enligt Piippo och Aaltonen (2004) gynna patienternas upplevelser av 

delaktighet. Patienterna upplever sig då vara bättre sedda och hörda. Detta leder till att 

sjuksköterskorna lättare kan diskutera behandlingsalternativen och olika 

problemlösningar tillsammans med patienterna vilket främjar positiva upplevelser. När 

vårdpersonalen vill samarbeta med närstående kan detta leda till att patienterna får 

ansvarskänsla och upplevelse av autonomi (ibid.). 

 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Delaktighet, autonomi och empowerment är tre begrepp som har stark beröring med 

varandra. Alla tre begreppen beskrivs av Vaartio, Kilpi- Leino, Salanterä och Suominen 

(2006) som stärkande fenomen med positiv inverkan på självkänsla och upplevelsen av 

hälsa. För att kunna främja upplevelsen delaktighet är det viktigt att det erhållas en 

förståelse för patienternas livsvärld (Dahlberg, Todres & Galvin, 2009). 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2017a) är delaktighet en aktiv medverkan när individen 

känner medansvar och har känsla av att vara till nytta. Walsh och Boyle (2009) 

beskriver att delaktighet förbättrar patienternas självkänsla och leder till snabbare 
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återhämtning. Stringer et al. (2008) menar att när patienterna är delaktiga i sin vård, 

upplever dem bättre återhämtning som leder till att de upplever ha bättre psykisk hälsa, 

är nöjdare med vården och är mer följsamma till behandlingen. Möjligheter att 

patienterna själva är med och påverkar sin situation och utformandet av sin vård är en 

viktig del i återhämtningen och rehabiliteringsarbetet (Isaksson, 2013). 

  

Autonomi beskrivs som självbestämmande vilket innebär att patienter har rätt att ta 

beslut om sina egna liv och detta innebär för sjuksköterskor att se patienter som 

individer med kunskaper om sitt eget bästa. Oftast när patienter vårdas under tvång har 

deras autonomi begränsats och istället upplever de paternalismen som innebär att de inte 

kan bestämma själva över sin vård och det kan lätt leda till att sjuksköterskor fattar alla 

beslut. Det är sjuksköterskornas ansvar att hjälpa patienter uppleva autonomi genom att 

skapa möjligheter till delaktighet (Birkler, 2007).  

 

Empowerment, enligt Nationalencyklopedin (2017b) är en princip som tillämpas för att 

stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och 

ta makt över sitt liv. När patienter känner sig delaktiga genom att vara med i beslut och 

utformning av sin vård kan det också medföra en utveckling av empowerment 

(Holmström och Roing, 2010). Detta innebär att empowerment gynnar den psykiska 

hälsan och kan leda till snabbare återhämtning. Patienterna som är delaktiga sin vård får 

mer kunskaper och mod att ta för sig i andra sammanhang, till exempel, kunna ha makt 

över sin situation och lyckas förändra den (Solbjør et al., 2011; Chambers och 

Thompson, 2008). Det bekräftas även av Eliacin et al. (2014) som beskriver att 

upplevelsen av delaktighet är en viktig faktor i förbättringsprocessen och 

återhämtningen vid psykisk ohälsa eftersom det leder till empowerment. Empowerment 

stärker patienterna genom att ge dem verktyg för att hantera sin hälsa som underlättar 

för dem att ta ansvar för sina egna nya val. Patienterna själva berättar att möjligheter till 

delaktighet har lett till ökad känsla av empowerment. Sjuksköterskor kan anse att 

patienter har fått empowerment när de förstår rekommenderade beslut (Eldh, 2009).  

 

Med stöd i Dahlbergs (2010) teorin om livsvärlden så förefaller det rimligt att anta att 

tvångsvårdade patienternas delaktighet kan stärkas om vården är livsvärldsorienterad 

d.v.s. att sjuksköterskorna utgår från livsvärldsperspektivet i deras arbete. Livsvärlden 

är personlig och unik, därför är det som beskrivs från individers berättelser unikt i 

förhållande till individerna själva och deras livsvärld. (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Dahlberg, Todres och Galvin (2009) beskriver att sjuksköterskorna bör upptäcka 

patienters livsvärld genom att ta del av deras bakgrund och berättelser. När 

sjuksköterskorna har tagit del av patienters livsvärld kan de lättare förstå deras behov 

och önskemål. Denna förståelse i arbete med tvångsvårdade patienter kan leda till 

upplevelse av delaktighet, minskat vårdlidande, stärkta vårdrelationer och kan främja 

känslan av både empowerment och autonomi samt välbefinnande. 

 

 

 

4 Problemformulering 
 

Enligt SKL (2014) framgår det att bara hälften av patienter i psykiatrisk heldygnsvård 

upplever att de är delaktiga i sin egen vård.  Vid allvarlig psykisk ohälsa och när 

patienten motsätter sig vård kan vård ges med stöd i tvångsvårdslagstiftningen.  

Litteraturgenomgången i denna uppsats visar dock att vård enligt tvång generellt 
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upplevs negativt av patienterna eftersom deras autonomi och integritet ofrånkomligen 

begränsas.  I Patientlagen (SFS 2014:821) framhålls dock att alla patienter, oavsett 

vårdform, så långt det är möjligt, ska ges förutsättningar till delaktighet i utformning 

och beslut gällande sin vård.  

 
Förutsättningar för patienters delaktighet grundas i kommunikationen och 

vårdrelationen med vårdaren. Att patientens livsvärld bejakas och att han/hon blir 

lyssnad till och tagen på allvar kan lägga grunden för delaktighet i vården samt stärka 

såväl empowerment som autonomi. Mot bakgrund av tidigare forskning samt gällande 

lagstiftning och riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård ter det sig angeläget att studera hur 

sjuksköterskor arbetar med att främja patienters delaktighet i psykiatrisk tvångsvård. 

 

 

 

5 Syfte 
 

Syftet är att studera hur sjuksköterskor kan utforma och genomföra vården i samråd 

med de tvångsvårdade patienterna för att främja delaktighet. 

 

 

 

6 Metod 
 

6.1 Studiens design 

 

För att svara på studiens syfte har det valts en kvalitativ metod till studien.  Det har valts 

intervjuer som datainsamlingsmetod för att erhålla innehållsrikt material som kan svara 

på syftet (Polit & Beck, 2016).  De intervjuer som ingår i denna studie har analyserats 

med hjälp Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats.   

 

6.2 Urval 

 

Enligt denna studies inklusionskriterier har det valts ut sjuksköterskor som har varit 

verksamma minst ett år och nyligen arbetat eller arbetar inom rättspsykiatrisk 

heldygnsvård eller vid olika vårdenheter inom vuxen psykiatrisk heldygnsvård. En del 

av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom psykiatrisk vård och andra är 

grundutbildade sjuksköterskor. Urvalet till studien har skett genom ändamålsenligt urval 

där det har valts deltagare som förväntats kunna ge informationsrika beskrivningar av 

fenomenet för att skapa ett underlag för att svara på syftet (Henricson och Billhult, 

2012).   

 

Innan datainsamlingen har påbörjats har det erhållits skriftligt godkännande från 

verksamhetscheferna för psykiatriklinikerna i respektive landsting (se bilaga A). 

Därefter har båda författarna kontaktat de tilltänkta informanterna via enhetschefer på 

respektive avdelningar eller mottagningar. Författaren i södra Sverige har tillfrågat 

trettio sjuksköterskor och författaren i mellersta Sverige har tillfrågat femton 

sjuksköterskor för deltagande i studien. I samband med tillfrågan har författarna lämnat 
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förfrågan om deltagande i studie (se bilaga B) och erhållit samtycke från informanterna 

(se bilaga C). 

 

 

6.3 Datainsamling 

 

Datainsamlingen har genomfört via semistrukturerade intervjuer med hjälp av 

intervjuguide, (se bilaga D), enligt Danielsson (2012). I intervjuguiden har det använts 

öppna frågor som följts med ett antal stödfrågor. De har använts som stöd för att få 

intervjupersonen att berätta mer utförligt och djupgående om sina erfarenheter kring att 

arbeta med delaktighet, för att kunna svara på studiens syfte. Författarna har försökt att 

tygla sin förförståelse under intervjuerna. Författarna har också försökt att inte ställa 

frågor som kunde verka ledande. 

 

Sjutton sjuksköterskor har intervjuats i lokaler som ligger i nära anslutning till 

respektive avdelningar eller mottagningar där informanterna arbetar. Intervjuerna har 

varat mellan femton och trettio minuter. En av författarna har genomfört nio intervjuer i 

en ort i södra Sverige och den andra författaren har genomfört åtta intervjuer i en ort i 

mellersta Sverige. För att upprätthålla god reliabilitet i studien, med tanke på att studien 

har genomförts i två olika orter av två intervjuarna, har samma intervjuguide använts 

med samma öppna frågor och stödfrågor. Intervjuerna med de sjuksköterskorna har varit 

mellan tjugofem till fyrtio minuter i längd. Intervjuerna har spelats in för att vid ett 

senare tillfälle transkriberas till text (Polit & Beck, 2016). 

 

 

6.4 Analys 

 

Alla intervjuer har spelats in och därefter skickats mellan författarna. Båda författarna 

har lyssnat på alla intervjuerna. Vardera författaren har transkriberat var sina intervjuer 

och sedan skickat de transkriberade intervjuerna till varandra. I analysen av data har 

författarna arbetat tillsammans.  

 

De intervjuer som transkriberats har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

analys av text för att identifiera och presentera variation i dess innehåll. Detta med 

syftet att få fram en bred och innehållsrik beskrivning av en företeelse (Lundman och 

Graneheim, 2012). Enligt Lundman och Graneheim (2012) en innehållsanalys med 

manifest ansats handlar om det textnära, uppenbara och uttryckts på en beskrivande nivå 

i form av kategorier. Det första steget i analysprocessen har inneburit att vardera 

författaren till denna studie läst alla intervjuer för att få en helhetsbild av alla intervjuer. 

Därefter har författarna lyft ut meningsbärande enheter ur materialet. Meningsbärande 

enheter är de som i materialet svarar på studiens syfte (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Tredje steget i analysen har varit kondensering av de meningsbärande enheterna. Det 

innebär att korta ner innehållet, men att behålla den huvudsakliga innebörden i utsagan 

(Graneheim och Lundman, 2004). En diskussion har förts för att diskutera och jämföra 

de kondenserade enheterna för att tillförsäkra att det huvudsakliga budskapet i de 

meningsbärande enheterna har behållits när kondenseringen har genomförts. 
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Efter att författarna har kommit överens och beslutat om de kondenserade enheterna, har 

författarna kodat dem. Koderna har grundats via huvudsakliga budskapen i de 

kondenserade enheterna (Graneheim och Lundman, 2004).. Sedan har de koderna 

diskuterats för att säkerställa att de verkligen svarar på studiens syfte. Därefter har det 

diskuterats vilka koder som hör ihop och från de koderna har enskilda subkategorierna 

bildats (Graneheim och Lundman, 2004).  Vilket innebär att med de koder som har 

likvärdiga betydelser, har det skapats en subkategori (se tabell 1), (ibid). 

 

Sedan har subkategorierna grupperats och sedan skapats enskilda kategorier d.v.s. från 

de liknande subkategorier har det skapats olika kategorier. Kategorierna återger det som 

beskrivs i de meningsbärande enheterna (Graneheim och Lundman, 2004). Kategorierna 

har använts som rubriker i resultatet för att sammanställa och åskådliggöra det 

analyserade materialet, (se tabell 2).  Subkategorierna redovisa i löpande text. 

 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Koder Sub-

kategorier 

Kategorier 

Men de flesta, om man 

inte är jättepsykotisk, 

min upplevelse är, att 

väldigt många förstår, 

när man förklarar, att 

nu har du sagt de här 

sakerna till mig och 

jag är orolig för dig 

och jag behöver 

kontakta läkaren. 

Min upplevelse är 

att många 

patienter förstår 

när man förklarar 

sjuksköterskans 

bedömningar. 

Förstå 

sjuksköterskans 

bedömningar 

 

Att förstå 

sin 

situation 

Att vården framställs 

mer begriplig för 

patienterna 

 

 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Då denna studie bygger på intervjuer kopplade till informanternas erfarenheter och 

observationer krävs det att etiska överväganden förs hela tiden. Genom processen av 

denna typ av studie uppstår det hela tiden etiska problem (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Apropå dessa etiska problem har författarna till denna studie följt forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet 

(2002). Dessa principer skall användas som en vägvisare i forskarens arbete och 

ansvarstagande i sin forskning. De fyra forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetenskravet och nyttjandekravet 

(ibid.).  

 

 

Enligt informationskravet har informanter rätt att ta del av studiens syfte och få 

information om att deltagande är frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan utan att uppge någon orsak och utan att detta får några konsekvenser 
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(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppfylla detta krav har 

författarna först skickat brev till berörda verksamhetschefer (se bilaga A) gällande 

studiens syfte och informanternas rättigheter samt erhållit samtycken att kunna kontakta 

klinikerna. Informanterna har därefter blivit informerade skriftligt om studien via 

förfrågan om deltagande i studie (se bilaga B), brevet innehåller information om 

studiens syfte och rättigheter att kunna avbryta deltagandet när som utan att behöva 

uppge någon anledning. 

 

Gällande samtyckeskravet, ska det vara frivilligt att delta i en studie och alla informanter 

ska erhålla tydlig information för att kunna avgöra om de vill delta eller ej. Informanter 

ska även kunna avgöra om hur de vill att deras deltagande ska se ut och därefter ge sitt 

samtycke till sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Informanterna i denna studie har undertecknat var sitt samtyckesbrev (se bilaga C) där 

det tydligt framlagts att deras deltagande i studie är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan i studie.  

 

När det gäller konfidentialitetskravet, ska uppgifter kring personer som deltar i en studie 

förvaras på en säker plats och att uppgifterna inte ska gå att identifiera 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). Informanter i denna studie har fått 

information innan om att intervjuerna ska avidentifieras, kodas och bevaras inlåsta samt 

kommer att förstöras efter att studien har godkänts. Intervjuerna avidentifierades och 

kodades redan i transkriberingens fas. Varje informant tilldelades egen kod för att inte 

namn skulle användas. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om informanterna bara får användas till det som 

studien syftar till (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014). Endast 

författarna till denna studie och deras handledare fick tillgång till materialet som 

framkommit under studiens gång. Alla inspelningar och anteckningar förvarats inlåsta. 

När denna studie blir godkänd kommer intervjuer och tillhörande material förstöras. 

 

Det har kunnat komma fram åsikter som informanterna inte vill kopplas till d.v.s. att 

det skulle avslöjas känslig information som informanterna ångrar efteråt. Forskaren är 

skyldig att överväga möjliga konsekvenser för informanterna och även den större 

gruppen som de representerar (Kvale & Brinkmann, 2014). För att skydda 

informanterna och minska risker för konsekvenser och lidandet, har författarna 

planerat och bestämt att skydda insamlade materialet från obehöriga. För att 

säkerställa att intervjuerna inte skapat lidande för respondenter i efterhand, har 

informanterna erbjudits återkoppling. 

 
 

Innan studien påbörjades hade författarna fyllt i blankett för etisk egengranskning (se 

bilaga E) som är utformad av Etikkommittén Sydost (2016). Resultatet av 

egengranskningen visade att studien inte behöver genomgå etikprövning eftersom 

författarna inte kommer hantera känsliga uppgifter och att i studien ingår inte något 

fysiskt ingrepp på forskningspersonerna samt att deltagandet är frivilligt.   

 

 

 

 

 



 

14 

7 Resultat  
 

Resultatet visar viktiga aspekter ur sjuksköterskornas perspektiv som de kan arbeta med 

för att kunna utforma och genomföra vården i samråd med de tvångsvårdade patienterna 

för att främja delaktighet. En överskådlig bild av resultatets kategorier och 

subkategorier redovisas i tabell 2.  

 

 

 

Tabell 2: Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

-Att vara öppen i dialog 

-Att bygga upp förtroende 

-Att vara lyhörd 

-Att ge Känslomässigt stöd 

-Att ge tid 

 

Att bygga upp en vårdrelation 

- Att utgå från patientens perspektiv        

 - Att stödja självbestämmande och 

ansvarstagande  

- Att bevara värdighet     

 - Att bemöta på jämlik nivå                                                       

Att visa respekt och ta hänsyn till 

patienter som individer 

- Att tydliggöra innebörden av tvångsvård 

- Att tydliggöra vårdprocessen 

- Att förmedla tydlig information 

- Att informera på ett förståeligt sätt 

 

Att vården framställs mer begriplig 

för patienter 

- Att involvera i vårdplaneringen 

- Att erbjuda valmöjligheter 

- Att se flexibelt på önskemål och behov 

- Att följa upp tillsammans med patienten 

 

Att möjliggöra för patienter att ha 

inflytande över sin egen vård 

- Att involvera närstående som inger trygghet 

- Att involvera närstående för att uppfatta helhet 

Att se närstående som stöd 

- Att skapa hälsofrämjande omgivning med 

inredning 

- Att stödja social samvaro och aktiviteter 

Att se omgivningen som 

hälsofrämjande resurs 

 

 

 

 

7.1 Att bygga upp en vårdrelation 

 

Enligt sjuksköterskorna behöver de ha en välfungerande vårdrelation med patienterna 

för att underlätta kommunikationen mellan dem och patienterna. Att ha en öppen dialog 

med patienterna är viktigt för att kunna bygga upp en välfungerande vårdrelation. Det 

handlar om att vara uppriktig och ärlig när sjuksköterskan samtalar, exempelvis om 

patienternas syn på sjukdomen, tidigare tecken på försämring, aggressiva beteenden 

eller också om tidigare brott. Patienterna uppfattas att fara illa av att sjuksköterskor 

undanhåller information som är viktig för patienterna att reflektera över. En öppen 
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dialog startar nya tankar och nya möjligheter för att nå en viss insikt där patienterna kan 

börja förstå innebörden av sina handlingar. Detta kan leda till ansvarstagande och 

främja delaktighet. 
 

”Där tror jag faktiskt att man har mycket att vinna på att vara ärlig mot patienterna. 

Jag kan uppleva ibland att de är mycket hysch och att man inte ska prata om våldsbrott 

eller våldtäkter. Jag är inte säker att det hjälper att bara stryka över det utan insikten 

kommer när man får förståelse för hur man har handlat” (I:12) 

 

Sjuksköterskorna är överens om att i en fungerande vårdrelation ska det finnas 

ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterskor och patienter där sjuksköterskor har en 

bärande roll och där båda parter kan lita på varandra. För att bygga upp förtroendet 

behöver sjuksköterskor vara lyhörda och ge patienter ett känslomässigt stöd. För att ge 

känslomässigt stöd behöver sjuksköterskor vara närvarande, visa omtanke, kunna trösta, 

inge hopp och hjälpa till acceptans d.v.s. att sjuksköterskor försöker få patienterna att 

förstå att den vården som pågår leder till ett bättre mående och hälsa. Genom att vara 

lyhörd kan förtroendet gynnas eftersom patienterna blir lyssnade på och tagna på allvar, 

samt att patienter blir bekräftade gällande deras upplevelser, tankar och åsikter. Detta 

ömsesidiga samspel mellan sjuksköterskor och patienter leder till en bra vårdrelation där 

patientens lidande lindras. 

 

En viktig aspekt som också hjälper att bygga förtroendet är att sjuksköterskor bör ta 

hänsyn till de dagliga möten som sker på en heldygnsvårds avdelning. Detta hjälper till 

att bygga en vårdrelation och kan främja delaktighet.  

 

”Det finns vårdande samtal och vårdande möten. Sen kan de vardagliga sakerna kan 

vara väldig vårdande just att bygga ett förtroende så att patienten kan känna sig 

delaktig som att ta kaffe tillsammans eller spela spel”(I:16) 

 

Sjuksköterskorna berättar om vikten att inte forcera fram ett svar i samtal med patienter. 

Det anses att det finns stora behov av att ge patienterna tid för att de ska kunna ta in den 

information som ges. Patienterna behöver tid för fundera över det som berättas innan de 

kan ge sitt svar och berättar om sina upplevelser och känslor.  
 

”Tiden är väldigt viktigt för att skapa en delaktighet. Att låta saker ta tid helt enkelt” (IP:15) 

 

 

7.2 Att visa respekt och ta hänsyn till patienter som individer 

 

Sjuksköterskorna framhåller att se individen bakom sjukdomen och brottet. För att 

kunna se den individen i patienten som tvångsvårdas bör sjuksköterskor utgå från 

patienters perspektiv. Detta innebär att all kommunikation och information som 

sjuksköterskor förmedlar behöver vara anpassade till den enskilda individen med sina 

egna behov vilket gör att budskapet når patienten på ett mycket effektivare sätt och 

därmed främjar upplevelsen av delaktighet. Patienterna bör uppmuntras att berätta om 

sina upplevelser och sina förväntningar på sin vård utifrån sina egna perspektiv. Det bör 

ges utrymme också för patienter att framföra sitt missnöje och besvikelser gällande 

vården för att kunna söka efter lösningar eller förbättringar tillsammans med sina 

sjuksköterskor. Det viktiga i samverkan mellan patienter och sjuksköterskor är att 

patienterna alltid är i fokus. Det är de som är huvudpersoner i vården och de är experter 

på sig själva. 
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Sjuksköterskornas berättar att genom att sträva efter förståelse för den enskilda 

individen, göra en stor skillnad genom att stödja patienterna till självbestämmande. Det 

händer ofta att sjuksköterskorna inte lyssnar på patienten utan tar på expertroller och 

bestämmer över patienterna eftersom de tror sig veta bäst. Detta leder till en minskad 

upplevelse av delaktighet hos de tvångsvårdade patienterna. Självbestämmande stärker 

patienters välbefinnande och förtroendet mellan sjuksköterskor och patienter. Det är 

viktigt att ge patienter möjligheter att bestämma över sina handlingar och val så mycket 

det går för att deras självbestämmande inte ska fråntas dem.  

 

”Man kan faktiskt göra stor skillnad som sjuksköterska. Du kanske inte påverkar den 

stora bilden så mycket men du kanske påverkar patientens upplevelse av 

självbestämmande. Att de får vara med lite mer. Så här tycker och tänker vi, vad tycker 

du så att de får en känsla att de är med att bestämma med det tror jag att man kan göra 

som sjuksköterska, absolut” (I:4) 

 

En aspekt som sjuksköterskorna anser viktig är patienternas förmåga att ta ansvar över 

sina handlingar och sin egen vård. Sjuksköterskor bör ta reda på det som den individen 

vill och sen stödja denne att ta eget ansvar, även om det kan upplevas som ett felaktigt 

beslut. Patienterna behöver få göra egna misstag och sjuksköterskorna bör motivera 

patienter till bättre beslut. Sjuksköterskorna anser att patienter som inte får ta eget 

ansvar förlorar en del av sin värdighet.  

 

”Att patienten är delaktig att hans val och handlingar betyder någonting och det som 

han säger lyssnar man på så jag tror det kan öka självkänslan och även autonomin hos 

en patient tror jag och då kan de kanske kan välja som man bruka säga rätt beslut” 

(I:9) 
 

Sjuksköterskorna beskriver också att det är viktigt att bevara patienternas integritet. De 

menar med detta är att sjuksköterskor bör bemöta patienterna med respekt och ha 

lyhördhet för deras olikheter och sårbarhet. Sjuksköterskorna menar att det är viktigt att 

skilja mellan sjukdomen och människan d.v.s. att se människa och att ha förståelse för 

hennes tankar och känslor. Det är också viktigt för sjuksköterskor att arbeta med egen 

inlevelseförmåga och att empati inte används som ett maktmedel när de tillfrågar 

patienter om hur de mår. Sjuksköterskor bör ha förståelse för patientens förändrade 

livsvärld och genom denna förståelse anser sjuksköterskorna att detta bekräftar 

patienterna som individer och främjar deras upplevelser av delaktighet.  

 

”Men just då är det som att, det blir som att vi kliver in och tänker, att nu det är det vi 

gör, att nu kan du inte ta hand om dig själv, så nu ska vi ta hand om dig” (I:11) 

 

Sjuksköterskorna berättar att de bör reflektera över förförståelse och fördomar för att 

undvika göra felbedömningar och att inte stänga ute nya ifrågasättande. 

Sjuksköterskorna menar att förförståelse kan hindra delaktighet. Förförståelsen kan göra 

att sjuksköterskor tror att tvångsvårdade patienter inte klarar av att ta ansvar. Det 

behöver också reflekteras över hur makten används inom tvångsvården för att inte 

tvinga fram en vårdprocess som patienterna inte vill vara delaktiga i.  

 

”Det är som att ha makt på en gång. Man utövar makt utan att reflektera för att man 

har vård under tvångsvård. Och det är det som är jätteviktigt, att backa och börja tänka 

alla moment” (I:6) 
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För att kunna se och möta individen är det också viktigt att sjuksköterskor bemöter 

patienter på en jämlik nivå. Ett band bör skapas där patienterna känner att de och 

sjuksköterskorna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det ska inte vara svårt för 

varken sjuksköterskorna eller patienterna att söka upp varandra och samtala. Samtalen 

kan handla om, exempelvis, ett gemensamt intresse som kan skapa en gemenskap och 

då bemötandet präglas inte bara av patient- och sjuksköterskerollen utan båda parter blir 

lika involverade och på detta sätt kan mötet ske på en jämlik nivå. 

 

7.3 Att vården framställs mer begriplig för patienter 

 

Sjuksköterskorna framför vikten av att tydliggöra innebörden av tvångsvård för att 

främja delaktighet. Med detta avses att sjuksköterskor bör informera patienter om vad 

tvångsvård innebär och på vilket sätt det kommer att påverka vården. Informationen bör 

innehålla betydelsefulla beskrivningar om tvångsvårdslagstiftning och även rättigheter. 

Det bör också komma fram till patienter att de har rätt att överklaga sina beslut. För att 

patienter ska kunna förstå innebörden av de olika besluten kring deras vård och deras 

rättigheter, behöver sjuksköterskor att förklara varför besluten har tagits och varför det 

har beslutats om tvångsvård. 

 

”Det är likadant där, att patienten får information om vad vi gör, att patienten förstår 

varför man tar de beslut som man gör i den mån det går, naturligtvis. Både om lagen 

och beskriva förloppet som leder fram att man tar sådana beslut. Och att det är vår 

skyldighet att ta de besluten och agera” (I:1) 

 

Vidare har sjuksköterskorna berättat att vårdprocessen behöver tydliggöras för patienter.  

Sjuksköterskor bör ha en bra kommunikation med patienter där de berättar och förklarar 

om den vård som planeras vilket kan leda till bättre förståelse hos patienterna om vad 

som förväntas av dem själva. Patienterna bör kunna förstå syftet med bedömningar och 

behandlingar som utförs samt besluten som tas. Den tydliga informationsöverföringen 

kan underlätta för patienter genom att minska deras oro, minimera konflikter och leda 

till bättre medverkan i deras egna vårdprocesser. 

 

”För om de inte är delaktiga att vara med på det man gör, då blir oftast stop, för de vet 

inte vad är frågan om. Och då har vi redan bestämt till de, åt de och det blir fel. Så 

delaktighet är att få med de på tåget, tycker jag” (I:7) 

 

Gällande kommunikation har det framkommit flera tankar från sjuksköterskorna om att 

informationen bör ges på ett enkelt och förståeligt sätt. Kommunikationen kring 

informationsöverföring bör anpassas till patienters uppfattningsförmåga och tas med 

hänsyn till deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att sjuksköterskor 

försäkrar sig om att patienter har förstått den information som har givits. 

Kommunikation som är lättförståelig möjliggör förståelse för den egna situationen och 

kan skapa mer möjligheter för egna åsikter och idéer kring sin vård och sin psykiska 

hälsa. 

 

”Man ska lyssna och informera patienter så att de kan känna sig delaktiga, men på 

deras nivå, de kan ha idéer hur de vill uppnå detta för att de känner sig själva bäst” 

(I:14) 
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7.4 Att möjliggöra för patienter att ha inflytande över sin egen vård 

 

Sjuksköterskorna uppger om att alla tvångsvårdade patienter bör involveras i sin vård på 

ett effektivare sätt genom att vara med på egna vårdplaneringar. Det har framkommit att 

inte alla har möjligheter att vara med och utforma sin egen vård av olika anledningar. 

Att vara involverad i vårdplaneringen innebär att sjuksköterskor planerar vården 

tillsammans med patienter och teamet utifrån patienternas önskemål och behov. 

Sjuksköterskorna anser också att det är en fördel med att vara flexibla så att de kan 

erbjuda valmöjligheter i den mån det går till deras patienter som tvångsvårdas vilket kan 

öka autonomi och förmåga att göra bättre val.  

 

”Om de har varit delaktiga i det som beslutas då blir det som de vill och långsiktigt 

håller det längre” (I: 10) 

 

Sjuksköterskorna framhåller att de behöver vara flexibla när det gäller patienternas 

behov för att möjliggöra för dem att ha inflytande över sin egen vård. De menar att 

flexibiliteten främjar delaktighet och att flexibilitet innebär att de tar del av patienters 

upplevelser och utgår från de behov som uttrycks och är öppna för nya förslag och 

lösningar. Med att vara flexibel i relation till tvångsvårdade patienter avses också att 

hitta en medelväg för att patienterna ska kunna vara delaktiga och klara av att göra egna 

beslut, exempelvis, välja egna aktiviteter. Sjuksköterskorna menar också att de bör 

erbjuda valmöjligheter. Sjuksköterskorna anser att när patienterna har valmöjlighet kan 

de strukturera upp sina dagar exempelvis de kan välja när de vill stiga upp och äta mat 

samt inta mediciner. 

 

 

”Att det ökar möjligheter att påverka sin tid och vård, som jag ändå tycker att det är, 

om man är här så är man här för att få vård, men det ingår så mycket i det. Så att lite 

mer flexibilitet, lite mer alternativ, även på vad man serverar här, hur mycket och hur 

ofta” (I:6) 

   

Sjuksköterskorna berättar också om hur viktigt det är för dem att ha gott om tid för att 

kunna samtala med patienterna om deras egen syn på sin vård och deras önskemål kring 

fortsatt vård. Under de samtalen kan Sjuksköterskorna också förmedla hur deras tankar 

är kring vårdplaneringen samt olika bedömningar, vilket kan leda till bättre förståelse 

hos patienterna. Detta kan leda till att tvångsvården inte längre upplevs som ett hinder 

vilket kan främja upplevelsen av till delaktighet. 

 

Ytterligare en viktig aspekt som sjuksköterskorna framhåller som är viktig för 

upplevelsen av delaktighet är de uppföljande samtal som genomförs, exempelvis efter 

det har vidtagits en tvångsåtgärd. Genom att prata om händelsen kan oklarheter och 

missförstånd, kring orsaker till varför det har hänt och hur det har gått till, redas ut 

vilket kan skapa förståelse hos patienterna. Patienterna kan också få chans att berätta om 

sina upplevelser och hur de vill bli bemötta vid liknande situationer framöver. 

Uppföljande samtal minskar således risken för lidandet och ökar upplevelser av 

delaktighet och välbefinnande. 

 

”Jag tror det viktigaste är att utvärdera tillsammans med patienten varför det blev som 

det blev när de mår lite bättre. Många gånger kan de säga vad man kunde ha gjort 

bättre och varje situation är unik så det är jätteviktigt med att ett efter samtal” (I:4) 
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7.5 Att se närstående som stöd 
 

Att närstående involveras i patienternas vård upplevs positivt bland sjuksköterskorna 

eftersom närstående kan inge patienterna den trygghet de behöver och med den 

förhandsinformation som de har kan dem även hjälpa sjuksköterskor att uppfatta 

helheten kring patienter. En närstående upplevs inte lika fientligt som sjuksköterskor 

vid tvångsvård och kan bidra till positiva upplevelser som kan öka livskvalité och 

välbefinnande. 

 

”Att då är det oftast anhöriga som ringer, ger information om hur det har varit hemma, 

där är det väldigt värdefullt att nätverket hör av sig till oss och att vi har samarbete 

med nätverket. Om patienten har en bra relation till någon, det kan vara en vän också, 

så att man ta med de i vården, att det blir mer dimensioner i vården, just för patientens 

skull” (I:7)  

 

Vidare har sjuksköterskorna berättat om hur det är viktigt för dem att bygga relationer 

med patienternas närstående som kan fungera som en brygga mellan sjuksköterskorna 

och patienterna. Sjuksköterskorna får en annan förståelse pga. att de får tillgång till mer 

fakta kring patienten från närstående som bidrar till att det erhållas en helhetsbild av 

patienten Närstående kan bidra med viktig information såsom hur patienten har mått 

innan insjuknande. Närstående känner också till patienternas olika önskemål och behov, 

vad patienterna tycker om och inte tycker om samt och har de lättare att tolka 

patienternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. När de delar med sig av sin kunskap kan 

upplevelsen av delaktigheten höjas för att den informationen som anhöriga förmedlar 

kan ge sjuksköterskorna en möjlighet att förstå patienterna och deras behov på ett bättre 

sätt d.v.s. sjuksköterskor får möjlighet att skaffa sig en ännu tydligare helhetsbild. Detta 

bidrar till att patienterna kan känna sig tryggare och att de kan lita på sjuksköterskorna 

vilket också kan främja upplevelsen av delaktighet. 

 

Det framkommer också att närstående kan upplevas som en börda och försvårar 

delaktigheten för patienten som när närstående inte accepterar den vård eller behandling 

som patienterna erhåller. Närståendes åsikter kan därmed ”ställa till det” och medföra 

att patienten inte vill medverka i utformningen av den vård som kan erbjudas. 

 

7.6 Att se omgivningen som hälsofrämjande resurs 

 

Enligt sjuksköterskorna att kunna ta vara på och anpassa patientens omgivning kan 

främja delaktighet och öka välbefinnande. Både den fysiska och psykosociala miljön på 

en heldygnsvårds avdelning bör anpassas och ses som en hälsofrämjande resurs. 

Gällande den fysiska miljön har sjuksköterskorna framfört att sjuksköterskorna behöver 

se till att den skapar ett lugnt och säkert intryck. Lokaler bör i den mån det går inredas 

med färger, tavlor, textilier för att skapa en ombonad känsla. Sjuksköterskorna menar att 

det finns olika lösningar gällande inredningar som inte riskerar säkerheten. Patienter ska 

kunna önska och vara med i planeringen av inredning och ska kunna sätta sin egen 

prägel på avdelning, t.ex. att patienterna kan ha egna fotobilder eller kunna välja vissa 

möbler. Att patienterna får vara delaktiga i hur avdelningen inreds och kunna sätta sin 

egen prägel på avdelningens miljö kan vara en positiv upplevelse inom tvångsvård, som 

kan också innebära att patienterna får ta ansvar och kontroll över sin omgivning som 

kan öka deras självkänsla. 
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Det hävdas av sjuksköterskorna att den psykosociala miljön är lika viktig som den 

fysiska miljön och att den är en hälsofrämjande resurs som kan främja delaktighet. Det 

som avses med psykosocial miljö är att sjuksköterskornas uppgift är att skapa en 

gemenskap där både patienterna och dem har möjlighet att utföra aktiviteter 

tillsammans. De aktiviteter som utförs tillsammans kan leda till en förbättrad social 

samvaro och själva upplevelsen av att bli vårdad under tvång blir mindre traumatisk. 

Sjuksköterskorna menar också att patienterna behöver stimulerande aktiviteter för att 

förbättra sitt mående och för att förbättra upplevelsen av delaktighet. Detta kan 

åstadkommas genom att se till att arbeta med aktiviteter som patienterna har önskat att 

göra utifrån deras intressen.  

 
”Jag tycker att den stora utmaningen att man har för lite att göra med patienterna. Jag tycker 

att många patienter hade mått mycket bättre om de hade mer att göra. Att delta i olika 

aktiviteter kan också räknas som delaktighet” (IP:14) 

 

8  Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

 

Resultatet i föreliggande studie bygger på intervjudata som är insamlad från 

sjuksköterskornas egna upplevelser i arbete med tvångsvårdade patienter inom 

psykiatrisk heldygnsvård. 

Fokus vid kvalitativ metod ligger på människors berättelser, erfarenheter, känslor och 

upplevelser. Därför är metoden lämplig att användas p.g.a. att syftet med denna studie 

är hur sjuksköterskor kan utforma och genomföra vården i samråd med de 

tvångsvårdade patienterna för att främja delaktighet. Detta betyder att det är 

sjuksköterskornas berättelser kring hur de gör för att främja delaktighet som undersökts. 

Detta stämmer överens med det som Henricson och Billhult (2012) skriver om, att den 

kvalitativa metoden används för att erhålla en djupare förståelse för fenomen såsom 

upplevelser, erfarenheter, känslor d.v.s. att erhålla en djupare förståelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter. För att kunna ta del av en annan människans upplevelser 

och erfarenheter är det lämpligt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod (Kvale 

& Brinkmann, 2014, Dahlberg, 2014)  

 

En kvantitativ enkätundersökning skulle också ha kunnat svara på denna studies syfte 

och resultatet skulle ha blivit bredare vilket skulle ha gjort att resultaten blir mer 

generaliserbara p.g.a. att resultatet grundas i större andel informationskällor. Dock 

skulle resultaten inte bli så ingående som i en kvalitativ intervjustudie och forskarna 

skulle inte kunnat erhålla den djupa förståelsen av det som undersöks (Rosén, 2012; 

Billhult och Gunnarsson, 2012). Därför har författarna till denna studie valt en kvalitativ 

studie baserad på intervjuer för att få ett djupare resultat. 

 

Författarna har ansett att ett ändamålsenligt urval har varit ett lämpligt urval p.g.a. att de 

sjutton sjuksköterskor som har intervjuats har arbetat eller arbetar i likande 

sammanhang d.v.s. på psykiatriska slutenvårdsavdelningar där patienter tvångsvårdas 

och att med hjälp av deras upplevelser kring viktiga aspekter i arbetet med 

tvångsvårdade patienter för att främja deras delaktighet, har författarna erhållit material 

som svarar mot studiens syfte. Då har författarna bedömt att de sjutton sjuksköterskor 

som har deltagit i studien har en rik erfarenhet av arbete med delaktighet inom 

psykiatrisk heldygnsvård. De resultat som redovisas är också överförbara till övriga 
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sjuksköterskor som arbetar med tvångsvårdade patienter. Urvalet är också lämpligt 

genom att det har erhållits variation i de data som har insamlats p.g.a. att de intervjuade 

sjuksköterskorna har olika erfarenheter av fenomenet delaktighet. Detta stödjs av 

Henricson och Billhult (2012) som beskriver att informanterna väljs baserat på deras 

betydelse för forskningsprojektet och också baserat på deras kunskaper eller 

erfarenheter inom ämnet. 

 

Det har genomförts semistrukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguide enligt 

Danielsson (2012). Danielsson (2012) beskriver att denna intervjumetod med öppna 

frågor är flexibel eftersom frågorna från början formuleras i en viss ordning, men 

behöver inte tas i samma ordning vid en pågående intervju. Öppna frågor har använts 

för att informanterna skulle uppmuntras att berätta fritt och med egna ord om 

sinaerfarenheter. En intervju med öppna frågor har möjlighet att få med väldigt utförliga 

beskrivningar av fenomen (Danielson, 2012).  

Intervjuerna har utförts enskilt d.v.s. att författarna inte har gjort intervjuerna 

tillsammans därför anser författarna att intervjufrågorna har hög validitet för att 

samtliga insamlade material har kunnat svara på studiens syfte. Författarna har utgått 

från samma intervjuguide som granskats av handledaren och vilket har gjort att frågor 

och följdfrågor som ställdes varit likvärdiga. Att diskutera med personer som är insatta i 

ämnet bidrar till att säkra innehållsvaliditeten (Gunnarson och Billhult, 2012). 

Intervjuerna har genomförts i en ort i södra Sverige och en ort i mellersta Sverige och 

fördelen med detta kan ha bidragit till en större variation i insamlade data. Samtidigt har 

författarna sett att samstämmigheten mellan de två orterna har varit relativt stor.  

 

Författarna har haft kännedom om flera av informanterna sedan tidigare eftersom de 

arbetat tillsammans inom samma verksamhet. Om detta har påverkat informanternas 

godkännande till att delta i studien är svårt att bedöma men författarna har informerat 

om deras rättigheter att tacka nej till deltagandet och att de har rätt att avbryta 

deltagandet när de vill och att det inte kommer påverka dem personligen eller vården i 

verksamheten. Valet att använda informanter som arbetar i samma verksamhet som 

författarna härstammar från en önskan att underlätta ett flöde av konversation som 

kännetecknas av en naturlig och känslomässigt stödjande miljö. Yuan (2014) menar att 

intervjuer bör likna interpersonella relationer som kännetecknas av respekt, tillit och 

förtroende. Det valet har gjort att det har blivit lättare att genomföra intervjuerna och 

författarna anser att de har kunnat upprätthålla ett professionellt avstånd för att inte 

tolka all information bara ur informanternas perspektiv utan att behålla någon form av 

objektivitet i analysen av intervjuerna. 

 

Det har upplevts att det inte varit lika smidigt att intervjua de andra informanterna som 

inte har varit kända tidigare p.g.a. att de inte har varit lika avslappnade dock anses det 

av författarna att intervjuerna ändå har varit innehållsrika för att med den information 

som har kommit fram har författarna kunnat få material som har svarat på studiens 

syfte. 

 

Intervjuerna har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) Kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats eftersom författarna har ansett att det är en lämplig 

metod för att analysera och tolka intervjuer samt att författarna känner till metoden och 

är bekväma med den. Metodens lämplighet bekräftas av Danielsson (2012) samt 

Lundman och Graneheim (2012) som skriver att kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod passar bra för att granska och tolka texter och berättelser och att hitta 

likheter och skillnader. Samt att den metoden ofta används inom vårdvetenskaplig 
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forskning för att granska och tolka texter och utskrifter av inspelade intervjuer. Den 

manifesta ansatsen handlar det om det textnära, uppenbara och uttryckts på en 

beskrivande nivå i form av kategorier (ibid.). I samstämmighet med Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av analysförande har intervjutexten lästs för att kunna se 

och uppfatta helheten. Sedan har text som bedömts relevant för studiens syfte, så 

kallade meningsbärande enheter markerats. Därefter har de meningsbärande enheter 

kondenserats och kodats. Koderna har sedan legat till grund för bildandet av 

subkategorier och kategorier vilka speglar datas innehåll och ger svaret på studiens 

syfte. 

 

Analys av intervjuerna har varit så saklig och opartisk som möjligt därför anser 

författarna att de resultat som har framkommit är korrekta och kan anses representativa. 

Författarna till denna studie har beskrivit analysprocessen och urvalet för att stärka 

studiens trovärdighet. Henricson och Billhult (2012) och Wallgren och Henricson 

(2012) menar att trovärdigheten kan stärkas genom att analysen och urvalet i studien 

beskrivs noggrant. Författarna till denna studie har arbetat tillsammans när intervjuerna 

har analyserats och sedan har resultatet av analysen diskuterats med handledaren. 

Diskussionerna författarna sinsemellan och tillsammans med handledaren har gjort att 

resultatet kan anses blivit mer trovärdigt. Enligt Lundman och Graneheim (2012) kan 

det vara viktigt att en expert inom forskning granskar koder och kategorier för att se om 

de motsvarar innehållet i intervjuerna. 

 

Lundman och Graneheim (2012) skriver att det är viktigt, när analysen utförs, att 

forskarna blir medvetna om sin egen förförståelse och att resultatet inte blir färgad av 

deras egna uppfattningar. Henricson och Billhult (2012) och Dahlberg et al. (2008) 

menar att forskaren måste bli medveten om och bearbeta sin förförståelse så att 

resultaten inte blir påverkade av forskarens subjektiva syn och så att de kan uppfattas 

som trovärdiga. Författarna har försökt hantera sin förförståelse av delaktighet, genom 

att ha diskussioner och reflektioner kring fenomenet delaktighet, för att inte påverka 

resultatets trovärdighet. Författarna har diskuterat studiens ämne och delat sina tankar 

om tvångsvård och delaktighet med varandra och sin handledare. Detta samarbete har 

kunnat bidra till att tygla förförståelsen för psykiatrisk vård för att minska risken att 

resultatet påverkas. Förförståelsen kan aldrig helt kopplas bort men den kan 

medvetandegöras genom reflektion och på detta sätt tyglas. Det handlar om att 

förlångsamma processen för att ge fenomenen möjlighet att verkligen visa sig. Om 

förförståelsen inte kan tyglas finns det en risk att de resultat som forskaren får speglar 

tidigare erfarenheter eller värderingar som funnits men som forskaren inte varit 

medveten om. (Dahlberg et al., 2008).   

 

Författare till denna studie har arbetat utifrån forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet (2002). Författarna 

till denna studie anser att de har uppfyllt de krav som Vetenskapsrådet har. 

Informanterna har fått information om studiens syfte och om att de har rätt att avbryta 

deltagandet när de vill. Författarna har också erhållit skriftligt samtycke från samtliga 

informanter. Intervjumaterialet har hanterats anonymt och konfidentiellt. Deltagarna 

benämns med siffror mellan 1–17 för att kunna avidentifieras och det är bara 

författarna som känner till informanternas identitet. Under denna studies gång har allt 

material förvarats inlåst. Enbart författarna som har genomfört denna studie och deras 

handledare haft tillgång till materialet som har framkommit under denna studie. Det 

bedöms att risken för informanterna att uppleva lidande efter intervjuerna som i det 

närmaste obefintligt men det har ändå erbjudits återkoppling vid behov. 
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Studiens resultat är inte generaliserbart till en större population utan är endast 

överförbart till liknande kontexter inom psykiatri p.g.a. att deltagarna inte har valts ut 

slumpmässigt och att urvalet är litet. Resultatdelen av denna studie som är omfattande 

och kan även överföras till andra kontexter inom psykiatrisk tvångsvård. Genom att 

belysa ett omvårdnadsarbete som utgår från att främja delaktighet hos patienter som 

tvångsvårdas, kan denna studie vara en resurs i sjuksköterskornas arbete inom den 

psykiatriska slutenvården. 

 

Resultaten i studien har en positiv prägel. Detta kan bero på att studien avser att 

undersöka aspekter som kan förbättra delaktighet. 

 

  

8.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet belyser sjuksköterskors erfarenheter av hur de kan utforma och genomföra 

vården i samråd med de tvångsvårdade patienterna för att främja delaktighet. Sex 

kategorier har kommit fram i föreliggande studies resultat: att bygga upp en 

vårdrelation, att visa respekt, att ta hänsyn till patienter som individer, att vården 

framställs mer begriplig för patienter, att möjliggöra för patienter att ha inflytande över 

sin egen vård, att se närstående som stöd och att se omgivningen som hälsofrämjande 

resurs.  

 

Följande subkategorier har framkommit: att vara öppen i dialog, att bygga upp 

förtroende, att vara lyhörd, att ge känslomässigt stöd, att ge tid, att utgå från patientens 

perspektiv, att stödja självbestämmande och ansvarstagande, att bevara värdighet, att 

bemöta på jämlik nivå, att tydliggöra innebörden av tvångsvård, att tydliggöra 

vårdprocessen, att förmedla tydlig information, att informera på ett förståeligt sätt, att 

involvera i vårdplaneringen, att erbjuda valmöjligheter, att se flexibelt på önskemål och 

behov, att följa upp tillsammans med patienter, att involvera närstående som inger 

trygghet, att involvera närstående för att uppfatta helhet, att skapa hälsofrämjande 

omgivning med inredning och att stödja social samvaro och aktiviteter.                                             

 

I kategorin att bygga upp en vårdrelation framgår att det är viktigt med en öppen dialog 

med patienterna för att kunna bygga upp en välfungerande vårdrelation. Det handlar om 

att vara uppriktig och ärlig när man samtalar med patienterna. En öppen dialog 

möjliggör ett informationsutbyte som kan väcka nya tankar kring sin situation och 

förhoppningsvis leda till att patienterna uppnår en viss insikt där de förstår innebörden 

av sina handlingar. Patienternas ökade förståelse för sin vård kan leda till 

ansvarstagande och bättre delaktighet. Detta kan relateras till Berg och Danielsson 

(2007) som skriver att en viktig faktor i skapandet av en vårdrelation är kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter.  Eldh (2009) menar att en öppen kommunikation 

och informationsutbyte kan leda till en fungerande vårdrelation. Ramfelt och Lutzén 

(2005) menar att sjuksköterskor kan främja delaktighet och visa respekt för patientens 

autonomi genom att bjuda in patienter till öppen och tillåtande dialog där båda parter får 

utrymme att ställa samt besvara frågorna som berör vården. På så sätt kan patienter 

uppleva bättre delaktighet i sin egen vårdprocess. Om patienter känner att deras 

handlande påskyndas när de saknar helhetsuppfattning om sin vård och viktig 

information om situationen, hindras patienten att finna sin roll i beslutsprocessen (ibid.).  
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Det framgår också att i en vårdrelation bör det finnas ömsesidigt förtroende mellan 

sjuksköterskor och patienter. För att förtroende ska växa fram bör sjuksköterskor vara 

lyhörda och kunna ge känslomässigt stöd till patienterna. Att känslomässigt stödja 

patienter genom att vara närvarande, visa omtanke, trösta när det behövs och inge hopp 

kan få patienterna att förstå att den vård som pågår kan leda till ett bättre mående och 

hälsa. I studier gjorda av Svedberg, Jormfeld och Arvidsson (2003) och Wiklund (2003) 

beskriver patienter att förtroende är väsentlig för vårdrelationen eftersom vårdrelation 

inger hopp om att kunna se nya möjligheter och få nya kunskaper att bemästra sin 

psykiska ohälsa d.v.s. vårdande relation stärker empowerment.  

 

Patienterna i en vårdrelation som präglas ömsesidig förtroende orkar och kan dela med 

sig av sin livsberättelse och livsvärld (ibid.). Rehnsfeldt (2012), Tobiano et al. (2015; 

2016) och Sahlsten et al. (2005) beskriver också när patienterna litar på sina 

sjuksköterskor kan de dela med sig av sin inre värld vilket underlättar för sjuksköterskor 

att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter som gagnar planeringen av vården, 

främjar delaktighet och kan förbättra återhämtning (ibid). Om patienten fått ärlig och 

fullständig information om sin situation och är trygg med det samt om sjuksköterskan 

och patienten lärt känna varandra kan det vara tecken på tillit som kan ge en positiv 

upplevelse för båda parter i en vårdrelation (Kasén, 2002). För att det ska kunna uppstå 

en god vårdrelation är tillit en avgörande faktor. Show (2013) menar att en fungerande 

vårdrelation har en öppen kommunikation där patienterna erhåller information om sin 

vård och det främjar upplevelsen av delaktighet på ett positivt sätt. Frank (2010) menar 

att goda förutsättningar för delaktighet är när patienterna möts med respekt och det 

etableras en vårdrelation.  I relationen bör det finnas ömsesidigt samspel d.v.s. 

sjuksköterskan ser till patienternas behov vilket kan leda till att patienterna får mer tillit 

till vården. Om patienterna upplever att sjuksköterskorna tar deras behov på allvar kan 

detta ge patienterna hopp om att själv kunna ta ansvar för att kunna påverka sin hälsa 

och på så sätt kan patienterna bli mer delaktiga i sin vård och uppleva mer autonomi 

(ibid). Peltro- Piri et al. (2013) samt Vendlegård, Hubner och Lindwall (2010) skriver 

också att ha en vårdrelation och arbeta tillsammans med patienterna mot ett gemensamt 

mål upprätthåller delaktigheten och autonomin. Att bygga en god vårdrelation för att få 

patienterna att vara delaktiga uppnås genom att sjuksköterskan förstår patienternas 

situationer samt deras livsvärld (Sahlsten et al., 2009). Sahlsten et al. (2009) samt Rask 

och Brunt (2010) menar att förstå livsvärden kan främja upplevelsen av delaktighet. 

 

Inom kategorin att visa respekt och ta hänsyn till patienter som individer visar resultatet 

att sjuksköterskor bör ha fokus på att bemöta människor bakom sjukdomen och ha som 

ansats att möta patienterna utifrån deras perspektiv.  Patienterna bör uppmuntras att 

berätta om sina upplevelser och sina förväntningar på sin vård utifrån sina egna 

perspektiv. Det viktiga i samverkan mellan patienter och sjuksköterskor är att 

patienterna alltid är i fokus. Att lyssna till patienterna och ge dem möjligheter att berätta 

om sina upplevelser och förväntningar kring vården framhålls som viktig del också i 

studier gjorda av Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010) och Marshall, Kitson och 

Zeitz, (2012) som menar att när sjuksköterskor utgår från patienternas perspektiv är det 

viktigt att lyssna på dem och skapa möjligheter för dem att kunna förmedla sina tankar 

och åsikter kring vården.  

 

Det framgår också i ovanstående kategori att det är viktigt att bevara patienternas 

integritet och detta kan åstadkommas genom att förstå livsvärlden och genom denna 

förståelse anser sjuksköterskorna att detta bekräftar patienterna som individer och 

främjar deras upplevelser av delaktighet och att autonomin kan stödjas. Det är 
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patienterna som är huvudpersoner i vården och de är experter på sig själva. Detta kan 

relateras till studier av Eldh, Ekman och Ehnfors (2008) samt Long et al. (2012) som 

beskriver att sjuksköterskornas förståelse för patienternas livsvärld är nödvändig för att 

kunna se och stödja den enskilde individens behov. När sjuksköterskor ser människan 

bakom sjukdomen och bekräftar patienternas känslor och upplevelser och får dem att 

känna sig som ”vilken människa som helst”, kan detta leda till att viljan till 

tillfrisknandet och återhämningen ökas samt patienterna kan uppleva välbefinnande. 

Detta stämmer överens med Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010) och Marshall, 

Kitson samt Zeitz (2012) studier som beskriver att Patienterna uppskattar att bli 

behandlade som individer och sedda som en likvärdig part i vården då de är experter på 

sig själva (Ekdahl, Andersson och Friedrichsen, 2010; Marshall, Kitson och Zeitz, 

2012). Detta framhäver vikten av att ta del av patienternas livsvärld och se på behov och 

önskemål samt ha förståelse för tankar och känslor vilket kan uppskattas hos patienter 

och leder till bättre delaktighet (Dahlberg och Segesten, 2010).  Enligt McCabe (2004) 

känner sig patienter vara ovärdiga när sjuksköterskor fokuserar på symptom och orsaker 

till dessa symtom istället för att se på själva patienten. Dahlberg och Segesten, (2010) 

menar att patienterna får känsla av värdighet när sjuksköterskorna tar hänsyn till deras 

åsikter och behov att ha kontroll över sitt mående. Detta kan göra att vården och 

bemötandet blir baserad på individernas behov och på den situation de befinner sig i. 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att det viktigt för sjuksköterskan att se varje person som 

unik, trots att det finns gemensamma faktorer mellan olika individers upplevelser och 

erfarenheter. Genom att använda sig av livsvärlden, kan sjuksköterskorna arbeta för att 

förstå världen utan att förminska, förringa eller våldföra sig på den. Rask och Brunt 

(2007) framhåller vikten av att hjälpa patienten till hälsa och till nya erfarenheter genom 

att handskas med sina svårigheter. För att kunna utföra detta är det viktigt att 

sjuksköterskor försöker förstå patienten och dennes situation ur ett livsvärldsperspektiv. 

 

  

Inom kategorin att vården framställs mer begriplig för patienter framgår att 

sjuksköterskorna bör tydliggöra innebörden av tvångsvård till patienterna för att främja 

deras delaktighet. Genom att sjuksköterskorna informerar patienter om orsaker och 

syftet med tvångsvård samt vad tvångsvård innebär och vilka rättigheter och 

skyldigheter patienterna har, tydliggör de för patienterna om den vårdformen. 

Sjuksköterskor bör också ha en bra kommunikation med patienter där de berättar och 

förklarar om den vård som planeras på ett enkelt och förståeligt sätt. För att patienterna 

ska kunna förstå det som förväntas av dem behöver kommunikationen kring 

informationsöverföring anpassas till patienters uppfattningsförmåga Detta kan relateras 

till Hughes et al. (2009), Gilburt, Rose och Slade (2008) och Kuosmanen (2007) som 

menar att patienterna upplever vårdtiden positiv när de får information om sin vård av 

sjuksköterskorna. Bristande information från sjuksköterskorna när det gäller 

vårdplanering, behandling samt information om rättigheter och varför tvångsvård har 

tillgripits kan leda till minskad upplevelse av delaktighet, och ökat vårdlidande p.g.a. att 

patienterna kan uppleva rädsla och oro (ibid.) Andreasson och Skärsäters (2011) studie 

beskriver att information och kommunikation kring den vård som patienterna erhåller 

främjar delaktighet och känslan av trygghet. Eldh (2009) samt Rask och Brunt (2010) 

skriver att en förutsättning för delaktighet är tydlig och individanpassad information. 

Enligt Hughes, Hayward och Finlay (2009) och Olofsson (2000) känner tvångsvårdade 

patienter sig inte delaktiga i vården när de inte får svar på ställda frågor, när de inte 

erhållit information om rättigheter och inte fått information om sin vård.   

Bos et al. (2011) samt Ridley och Hunter (2013) menar att när patienterna erhåller 

tydlig information om sin vård och kan samtala om sina behov kan detta leda till att 
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sjuksköterskorna förstår patienternas livsvärld och kan ta del av deras önskemål och 

behov. Detta kan medföra en ökad upplevelse av delaktighet, minskat vårdlidande och 

skapar välbefinnande eftersom patienterna får bättre förståelse för sin vård och upplever 

sig vara lyssnade på samt tagna på allvar och det resulterar att vården utgår från deras 

egna behov, önskemål och erfarenheter. McGuinness, Downing och Trimble (2013) 

samt Walsh och Boyle (2009) menar att när patienterna erhåller lättförståelig 

information och de känner att sjuksköterskorna bekräftar dem och lyssnar på dem, 

upplever patienterna större trygghet och belåtenhet vilket leder till att de upplever 

delaktighet och välbefinnande. 

 

I ovanstående kategori framgår det att när patienter erhåller information om sin vård på 

ett lättförståeligt och tydligt sätt kan leda till att patienterna får mer förståelse för sin 

situation vilket kan skapa nya möjligheter att ha egna idéer och åsikter kring sin vård 

och sin hälsa. Solbjør et al. (2011) visar i sin studie att om vården framställs mer tydlig 

och begriplig för patienter stärker det patienternas känsla av empowerment. d.v.s. när 

patienter är delaktiga i sin vård och får information om sin vård kan det befria 

möjligheter att bestämma över sin egen vård som gynnar psykiska hälsa och 

välbefinnande (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar att när sjuksköterskorna 

vårdar utifrån livsvärldsperspektivet kan de stödja patienternas egna möjligheter att 

möta egna behov och vara självständiga samt återta autonomi genom att ha kontroll 

över sitt liv samt att inse egna potentialer till återhämtning vilket främjar välbefinnande. 

Tobiano et al. (2016) beskriver att när patienternas autonomi stödjs blir delaktigheten i 

vården mer värdefull för patienterna som gör att patienterna vill vara mer delaktiga i sin 

vård. Genom patienternas livsvärldar kan sjuksköterskorna främja delaktighet och 

autonomi (ibid.). Förståelse för livsvärlden innebär att få förståelse för behoven (Gustin, 

2012). När sjuksköterskor försöker möta patienternas behov kan patienter uppleva 

empowerment.  Detta kan leda till att de kan uppfatta för att de får egen styrka för att 

fatta beslut som gynnar den psykiska hälsan. De besluten kan tas självständigt vilket 

stödjer patienternas autonomi. Upplevelsen av autonomi leder till att patienterna 

upplever välbefinnande (Birkler, 2007; McGuinness, Downing och Trimble, 2013). 

Tobiano et al. (2016) beskriver att förförståelse måste bearbetas av sjuksköterskorna för 

att kunna se patienten som hela människan och förstå dennes livsvärld. Att bearbeta 

förförståelsen hjälper sjuksköterskorna att förstå patienternas livsvärld och låta 

patienterna ta ansvar för sina beslut och handlingar vilket kan leda till ökade upplevelser 

av empowerment och autonom (ibid.). När sjuksköterskorna inte är medvetna om sin 

förförståelse och tar viktiga beslut som gäller patienterna genom att utgå från egna 

uppfattningar av situationen, begränsar de patienternas möjligheter till delaktighet samt 

autonomi och eget ansvar (Birkler, 2007; McGuinness, Downing och Trimble, 2013; 

Woodward, 2008). 

 

 

Inom kategorin att se närstående som stöd framgår vikten av att bjuda in och involvera 

viktiga närstående i vården som främjar delaktighet. Närstående kan inge patienterna 

den trygghet som de behöver och det kan göra att vården upplevs mer positiv som kan 

förbättra patienternas livskvalité och främja delaktighet samt välbefinnande. Detta kan 

relateras till Rowaert et al. (2017) samt Rugkåsa och Canvin (2017) som skriver att 

patienterna vill att deras närstående inkluderas i deras vårdprocess för att de upplever att 

närstående kan ge praktiskt och känslomässigt stöd under vårdtiden vilket kan leda till 

ökad känsla av trygghet hos patienterna vilket i sin tur kan underlätta delaktighet. 

Upplevelsen av minskad oro leder till ökad trygghet hos patienterna vilken gör att 

patienterna upplever välbefinnande som minskar vårdlidande (ibid.). Enligt Piippo och 
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Aaltonen (2004) gynnar närståendes närvaro inom vården patienternas upplevelser av 

delaktighet för att patienterna upplever sig då vara bättre sedda och hörda. 

 

Sjuksköterskorna har också identifierat behov av att bygga egna relationer med 

patienternas närstående för att de har en annan förståelse för patienten och det finns 

tillgång till mer information kring patienten från närstående som bidrar till att det skapas 

en helhetsbild av patienterna. Närstående kan bidra med viktig information såsom 

patienternas tidigare mående innan insjuknande. Dock finns det att någon utav 

sjuksköterskorna som har uppgett att ibland kan nästrående ha en negativ inverkan på 

delaktighet. Närstående känner också till patienternas olika önskemål och behov och 

detta kan främja patientens delaktighet.  Detta kan relateras till Jankovic et al. (2011) 

och Gavois et al. (2006) som menar att ge närstående information och låta dem dela 

med sig av sina erfarenheter kan optimera patienternas upplevelser av vården. 

Patienterna kan få bättre självkänsla och blir tryggare samt blir mer aktiva i sin 

vårdprocess. De menar också att genom att involvera anhöriga kan vården gynnas för att 

det sker ett informationsutbyte mellan sjuksköterskor, patienter och närstående vilket 

kan ge en ytterligare bild av patientens livsvärld och kan leda till ökade upplevelser av 

delaktighet. Genom att lära känna patienternas livsvärld kan också innebära bättre 

förutsättningar för empowerment för att sjuksköterskorna kan ge bättre information och 

råd utifrån patientens behov(ibid.) Dahlberg et al. (2003) menar att genom den 

kunskapen som närstående delar med sig kan sjuksköterskor få mer information och 

kunskap om patienternas livsvärldar. När närstående inkluderas kan det bidra till att få 

en tydligare uppfattning om patienternas livsvärld och behov samt inge trygghet hos 

patienterna som kan främja delaktighet. Att inte ta hänsyn till närståendes kunskaper om 

patienternas livsvärld kan medföra att förståelsen för livsvärlden inte blir fullständig. 

Detta kan leda till att sjuksköterskorna inte får en helhetsbild av patienterna som kan 

leda till vårdlidande (ibid.).  

 

 

8.2.1 Slutsats 

 

För att främja de tvångsvårdade patienternas upplevelse av delaktighet när de vårdas på 

en psykiatrisk heldygnsvårdavdelning kan vara en svår och komplex process. Det 

förfaller i denna studie att det är viktigt för sjuksköterskor att vårda utifrån ett 

livsvärldsperspektiv, för att förstå individens behov och önskemål. Det är också viktigt 

att arbeta med att bygga en vårdrelation, visa respekt och ta hänsyn till patienter som 

individer, göra att vården framställs mer begriplig och att se närstående som stöd för att 

kunna främja upplevelsen av delaktighet. 

 

8.2.2 Kliniska implikationer 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård bör arbeta för att främja 

patientens upplevelse av delaktighet. Resultatet av föreliggande studie kan vara en del i 

att förstå de olika aspekter som påverkar utformning och genomföring av vården för att 

kunna främja delaktighet. I praktiken kan sjuksköterskor främja patientens delaktighet 

genom att prioritera vårdrelationen där sjuksköterskor är öppna i dialog, bygger upp 

förtroende, är lyhörda, ger känslomässigt stöd och kan ge tid till patienterna. 

Sjuksköterskor bör visa respekt och hänsyn till patienter som individer där 

sjuksköterskorna utgår från patienternas perspektiv, stödjer deras självbestämmande och 

ansvarstagande, bevarar värdighet samt bemöter patienterna på jämlik nivå. De bör 

också arbeta med att vården framställs med begriplig för patienter där de tydliggör 
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innebörden av tvångsvård, tydliggör vårdprocessen, förmedlar tydlig information och 

informerar på ett lättförståeligt sätt. Det är också viktigt att se närstående som stöd där 

sjuksköterskorna involverar närstående i vården som inger trygghet för patienten och för 

att uppfatta helheten kring patienten 

 

 

8.2.3 Framtida forskning 

 

Författarna ser vikten av att fortsätta studera delaktighet inom tvångsvården ur 

sjuksköterskornas perspektiv. Tidigare forskning beskriver mestadels patienternas 

upplevelser av delaktighet men studier gjorda ur sjuksköterskors perspektiv saknas. 

Genom att fortsätta göra studier med hjälp av en liknande intervjuguide som senare kan 

utvecklas och anpassas till andra kontexter kan leda till ökad förståelse hos 

sjuksköterskor för hur upplevelsen av delaktighet kan förbättras inom tvångsvården. Att 

skapa nytt material utifrån föreliggande studies resultat och intervjua såväl 

sjuksköterskor som patienter om delaktighet vid de tillfällen det inte alls fungerar ses 

också som en utvecklingsmöjlighet. En annan utvecklingsmöjlighet är att intervjua 

patienter utifrån föreliggande studiens resultat för att se hur patienterna ser på 

sjuksköterskornas syn på delaktighet 

 

Eftersom denna studie visar både på vikten av vårdrelationen och att involvera 

närstående för att kunna främja delaktighet anser författarna att det är av stor vikt för 

framtida forskning att fortsätta undersöka aspekter som kan påverka vårdrelationen 

inom psykiatrisk heldygnsvård ur sjuksköterskornas perspektiv eftersom en fungerande 

vårdrelation är viktigt för upplevelsen av delaktighet. Det kan också studeras vidare hur 

och i vilket utsträckning patienternas närstående bjuds in till vården och innebörden och 

konsekvenserna av detta ur sjuksköterskors perspektiv. Detta kan ge sjuksköterskor i sin 

yrkesutövning nya redskap för att arbeta med närstående för att främja patienternas 

känslor av trygghet och deras upplevelser av delaktighet. Det kan också vara intressant 

att göra en studie för att se vad ett respektfullt bemötande kan innebära för patienter 

med psykisk ohälsa och vad sjuksköterskan bör tänka på för att ge ett respektfullt 

bemötande som gagnar upplevelsen av delaktighet 
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Bilaga A Förfrågan om tillåtelse att genomföra studien 

 

Till berörd verksamhetschef och enhetschef 

 

 

 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie: 

”Att kunna utforma och genomföra vården i samråd med den tvångsvårdade patienten. 

                                          -ur sjuksköterskornas perspektiv” 
 

 

Vi, Gaida Lundberg och Salam Gharbie, som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet, Växjö, kommer tillsammans genomföra 

denna intervjubaserade studie. 

Vi behöver Ditt medgivande för att kunna börja kontakta sjuksköterskor inom din verksamhet 

och genomföra intervjuer. Vid godkännande, vänligen återsänd samtyckesbrev i bifogat 

frankerat kuvert snarast möjligt. 

 

Bakgrund 

Patientens delaktighet är lagstyrd och en viktig aspekt i vårdprocessen som kan främja hälsa och 

återhämtning. Det finns fortfarande kunskapsluckor om hur delaktighet kan erbjudas inom den 

psykiatriska slutenvården där patienter tvångsvårdas. 

 

Studiens syfte 

Hur kan sjuksköterskor utforma och genomföra vården i samråd med den tvångsvårdade 

patienten? 

 

Förfrågan och deltagande 

Sex legitimerade sjuksköterskor (specialist- eller grundutbildade) kommer att intervjuas om hur 

de arbetar med att skapa upplevelse av delaktighet hos patienter som tvångsvårdas.  



 

 

Deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att ange några skäl till varför. Vår 

utbildning är också frivillig vare sig man medverkar i studien eller inte. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuer kommer att spelas in och beräknas vara mellan 30 och 60 minuter långa. Sedan 

kommer intervjuerna att transkriberas och analyseras. Forskarna kommer att försöka hitta 

likheter och mönster i intervjumaterialet. Allt intervjumaterial kommer att behandlas 

konfidentiellt och avidentifieras. När studien är godkänd, kommer intervjumaterialet att 

förstöras.  

Eventuell risk 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att intervjuer tar av verksamhetens tid samt våra behov av 

att låna lokal. 

 

Nytta av studien 

Resultatet av studien kan stärka ett arbete för ökad delaktighet hos tvångsvårdade patienter. 

Tidigare forskning visar att delaktighet ökar följsamhet till behandling och fattade beslut. 

 

Information av studiens resultat 

Resultaten kommer att presenteras samt publiceras i form av magisteruppsats vid 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Författare: Gaida Lundberg                                                  

Leg. Sjuksköterska                                                                                                                    

Specialistsjuksköterskestuderande                                                                                                              

Mobilnummer: 0739726087 

 

Författare: Salam Gharbie 

Leg. Sjuksköterska 

Specialistsjuksköterskestuderande 
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Programansvarig: Susanne Syrén 
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Bilaga B Förfrågan om deltagande i studien 
 

 

  

 

 

Förfrågan om deltagande i studien: 

”Att kunna utforma och genomföra vården i samråd med den tvångsvårdade patienten. 

                                          -ur sjuksköterskans perspektiv” 

 

 
Vi, Gaida Lundberg och Salam Gharbie, som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet, Växjö, kommer tillsammans genomföra 

denna intervjubaserade studie. 

Vi skulle vilja intervjua Dig som en del i genomförande av studien. Vid godkännande, vänligen 

återsänd samtyckesbrev i bifogat frankerat kuvert snarast möjligt. 

 

Bakgrund 

Patientens delaktighet är lagstyrd och en viktig aspekt i vårdprocessen som kan främja hälsa och 

återhämtning. Det finns fortfarande kunskapsluckor om hur delaktighet kan erbjudas inom den 

psykiatriska slutenvården där patienter tvångsvårdas. 

 

Studiens syfte 

Hur kan sjuksköterskor utforma och genomföra vården i samråd med den tvångsvårdade 

patienten? 

 

Varför frågar vi dig 

För att du har jobbat minst ett år som sjuksköterska på en sluten psykiatrisk vårdavdelning där 

du som omvårdnadsansvarig har ett ansvar att planera vård kring dina patienter. Kontakten med 

mig är förankrad med din verksamhetschef och enhetschef. Deltagande kan intressera mig p.g.a. 

att du kommer bearbeta hur det fungerar med delaktighet på din avdelning vilket kan leda till 

möjligheter att göra ändringar och förbättringar på din arbetsplats. 

 



 

 

Hur går studien till 

Du kommer att intervjuas om hur du jobbar med att utforma vården utifrån patienternas 

önskemål och behov d.v.s. hur du jobbar med att skapa upplevelse av delaktighet hos dina 

patienter. Intervjun kommer att spelas in och kommer att vara mellan 15 och 30 minuter lång. 

Efteråt kommer intervjun att transkriberas för att senare analyseras. Forskaren kommer att 

försöka hitta likheter och mönster i materialet. Resultaten kommer att presenteras i form av 

uppsats vid Linnéuniversitet. 

 

Hur behandlas dina uppgifter 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Dina uppgifter kommer att kodas och 

avidentifieras. Efter att studien är godkänd, kommer materialet att förstöras. 

 

Deltagande 

Allt deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas av dig utan att du behöver ange några 

skäl till varför. Min utbildning är också frivillig vare sig du medverka i studien eller inte. 
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Samtycke till deltagande i projektet, ” Att kunna utforma och genomföra vården i 

samråd med den tvångsvårdade patienten”.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtyckt till deltagande. Jag har även fått information om att deltagandet 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

  

_________________________________________________________  

 Underskrift av deltagare 
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Namnförtydligande, ort, datum  
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Underskrift av informationsgivaren 
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Bilaga D Intervjuguiden 

 

Intervjuguiden 

 

Kort introduktion om mig och syfte om intervjun. Informera om konfidentialitet och 

frivillighet. 

 

Kan du berätta vad patientens delaktighet i sin egen vård betyder för dig? 

 

Beskriv hur du uppfattar vården när möjligheter förändras och delaktighet blir 

begränsad som t.ex. under tvångsvård. 

 

Vilka moment, tycker du, är viktiga att arbeta med för att öka möjligheter för 

tvångsvårdade patienter att få vård enligt egna önskemål och förutsättningar? 

 

Kan du berätta om en situation där du vårdade en patient enligt tvångsvård och 

lyckades öka möjligheter till delaktighet? 

 

Kan du berätta om en situation där det inte gick så bra att få den tvångsvårdade 

patienten känna sig delaktig i sin egen vård? 

Vad tycker du man skulle ha gjort bättre för patienten och situationen 

 

På vilket sett närstående skulle kunnat bidra för att öka möjligheter till 

delaktighet? 

 

 

Är det något du vill tillägga gällande tvångsvård och delaktighet? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga E Blankett för etisk egengranskning  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

 

 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 

person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).   
  x 

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

till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

studien är namngivna (student och handledare) 
x   

 

 


