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Abstrakt 
 

Bakgrund: Patienter inom psykiatrisk tvångsvård kan bli utsatta för tvångsåtgärder. 

Om de tillåts dela med sig av sina upplevelser relaterat till detta kan lidandet minska. 

Därav har uppföljande samtal efter tvångsåtgärder införts i lagen. Det kan vara svårt och 

känslomässigt utmanande för vårdare att samtala med patienter efter tvångsåtgärder 

vilket kan göra ett sådant samtal problematiskt.  

Syfte: Att undersöka hur vårdare upplever uppföljande samtal efter tvångsåtgärder inom 

psykiatrisk vård. 

Metod: En kvalitativ metodologi användes. Åtta intervjuer med öppna frågor 

genomfördes på en vuxenpsykiatrisk klinik. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman. Det uppföljande samtalets innehåll 

och form beskriver vårdares upplevelser av samtalsmanualen som hinder och möjlighet, 

samtal eller en siffra i statistiken och hur relationens kvalitet gör samtalet. Det 

uppföljande samtalets betydelse för vårdandet visar att vårdare upplever att uppföljande 

samtal är en hjälp för att förstå varandra och ett möjligt bidrag till färre tvångsåtgärder. 

Det uppföljande samtalet – att förhålla sig till patienters misstro synliggör vårdares 

upplevelser av att bli kritiserad för sitt jobb, att behöva ta ställning för och emot 

kollegor och att känna osäkerhet om den framtida vårdrelationen. 

Slutsats: Det finns flera saker som vårdare upplever gynnsamma med uppföljande 

samtal men även saker som uttrycks vara problematiska och känslomässigt utmanande. 

Denna studie synliggör att ytterligare forskning behövs inom området. Förutom 

ytterligare forskning om vårdares upplevelser bör framtida studier även undersöka 

patienters upplevelser. Detta för att patientperspektivet relaterat till uppföljande samtal 

efter tvångsåtgärder ska belysas. Forskning om uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder 

bör också ske inom kontexten rättspsykiatrisk vård eftersom även denna innefattar 

uppföljande samtal efter tvångsåtgärder 

 

Nyckelord 
 

Psykiatrisk vård, psykiatrisk tvångsvård, uppföljningssamtal, vårdares upplevelser, 

vårdrelation, vårdande samtal 
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1 Inledning 
 

I mitt arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk tvångsvård har jag varit delaktig i 

utförandet av tvångsåtgärder. Jag har också sett hur dessa skapat ett lidande för 

patienten. Jag har ofta fått höra patienten säga att tvångsåtgärden varit onödig eller 

obefogad.  

 

Min upplevelse är att vårdare ofta inte delar patientens uppfattning om att 

tvångsåtgärden varit onödig eller obefogad. Detta har jag sett leda till att relationen 

mellan vårdare och patient blivit försämrad, eftersom patienter kanske inte fått gehör för 

sina upplevelser. Att samtala med en patient efter genomförd tvångsåtgärd har jag 

upplevt som problematiskt för vårdare. Bland annat har jag fått höra “det är nog bäst att 

vi undviker varandra ett tag” eller “lämna mig inte ensam med honom (patienten) den 

närmsta tiden”. 

 

1 juli 2017 infördes uppföljande samtal efter genomförda tvångsåtgärder i lagen. Detta 

för att stärka patienters möjlighet till att delge sin upplevelse av den tvångsåtgärd som 

hen varit med om. Det uppföljande samtalet ska också ge utrymme för dialog om hur 

tvångsåtgärder i framtiden ska kunna undvikas.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

För att studiens kontext ska tydliggöras kommer bakgrunden till en början behandla 

områdena psykiatrisk vård, psykiatrisk tvångsvård, tvångsåtgärder och uppföljande 

samtal efter tvångsåtgärder. Underrubrikerna; att vårdas med tvångsåtgärder, att vårda 

med tvångsåtgärder och att mötas och samtala efter tvångsåtgärder är därefter till för 

att belysa vårdarens och patientens upplevelser i den kontext studien kommer att utföras 

i.  

 

 

1.1.1 Psykiatrisk vård 

 

Psykiatrisk vård är vård som behandlar psykiska sjukdomar. Den sker således både på 

mottagningar i öppen vårdform men också på avdelningar i heldygnsvård. 

Heldygnsvård innebär att patienten är i behov av vård dygnet runt och därför behöver 

vara inneliggande på ett psykiatrisk sjukhus.  

 

Psykiatrisk vård lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) (HSL) vilken är 

en ramlag som innehåller värderingar, principer och regler för all hälso- och sjukvård. 

HSL ställer krav på den vård som bedrivs och sätter också upp mål för denna. I HSL 

framgår också kommunernas och landstingens ansvar. Grundläggande för HSL är att 

verka för att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Patientlagen (SFS 2014:821) infördes 2015 för att förtydliga och utöka sådant 

som kan stärka patientens ställning samt stödja dennes integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Patientlagen innehåller bestämmelser som gör att patienten inte ska erhålla 

vård som han eller hon inte samtycker till. 
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1.1.2 Tvångsvård 

 

Avsteg från HSL och patientlagen regleras av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 

1991:1128) (LPT). För att en patient ska vårdas enligt LPT så måste tre kriterier 

uppfyllas: 

 

1.) Patienten har en allvarlig psykisk sjukdom 

2.) Patienten har ett oundgängligt behov av vård och behandling 

3.) Patienten motsätter sig vården som erbjuds 

 

Förutom dessa kriterier måste dessutom hänsyn tas till patientens fara för sig själv och 

andra.  

 

Endast legitimerade läkare får intyga att patienten behöver omhändertas enligt 

tvångslagstiftningen. Läkaren skriver då ett vårdintyg. Vårdintyget ska innehålla vilka 

förutsättningar som finns för psykiatrisk tvångsvård samt en redogörelse för patientens 

aktuella psykiska tillstånd som gör tvångsvård nödvändig. Vårdintyget gör att patienten 

kan bli tvingad till sjukhus eller behöva stanna kvar trots att han eller hon vill gå hem. 

Inom 24 timmar ska frågan om intagning ställas. Det är chefsöverläkaren på den 

psykiatriska inrättning där patienten vistas som får avgöra frågan om patienten behöver 

fortsätta sin vård enligt LPT eller inte. Chefsöverläkarens beslut sträcker sig i högst fyra 

veckor, därefter måste förvaltningsrätten ge sitt medgivande om chefsöverläkaren anser 

att tvångsvården behöver fortsätta. 

 

 

1.1.3 Tvångsåtgärder 

 

En patient som vårdas med stöd av LPT kan bli utsatt för tvångsåtgärder. 

Tvångsåtgärder innebär att patienten får behandling mot sin vilja. Alla beslut om 

tvångsåtgärder måste tas av chefsöverläkaren eller en överläkare med delegering av 

chefsöverläkaren. Det är däremot vårdare såsom sjuksköterskor och skötare som för stå 

för utförandet av dessa (SFS 1991:1128).  

 

Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård medför att 

tvångsåtgärder enbart får användas om de står i rimliga proportioner till vad syftet med 

dessa är. Om mindre åtgärder är tillräckliga ska de användas. För att en tvångsåtgärd ska 

anses som nödvändig måste patienten först ha erhållit information om hur denne 

frivilligt kan medverka till den behandling som avses.  

 

LPT (SFS 1991:1128) beskriver vilka tvångsåtgärder som finns och hur dessa får 

användas. Nedan beskrivs tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och 

tvångsmedicinering vilka alla kan förekomma inom psykiatrisk tvångsvård: 

 

Fastspänning används när patienten anses så farlig för sig själv att denne måste spännas 

fast. Detta för att patienten inte ska kunna tillfoga sig själv skada. Fastpänningen utförs 

på en brits där patienten spänns fast på fem punkter; armar, ben och midja. Under den 

period som fastspänning pågår måste någon vara direkt närvarande vid patienten (SFS 

1991:1128; SOSFS 2008:18). 
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Avskiljning används då patienten försvårar vården för andra patienter eller beter sig 

aggressivt och på så sätt utgör ett hot mot sin omgivning. Avskiljningen innebär att 

patienten hålls ensam i ett rum och inte får komma ut därifrån, ibland är det nödvändigt 

att låsa dörren (SFS 1991:1128; SOSFS 2008:18).  

 

Om patienten vägrar oumbärlig medicinsk behandling kan tvångsmedicinering bedömas 

vara nödvändig. Patienten får då medicin mot sin vilja, vanligen genom en spruta för att 

medicinering ska säkerställas. Ibland är det nödvändigt att patienten hålls fast för att 

medicinering ska vara genomförbar (SFS 1991:1128; SOFS 2008:18).  

 

 

1.1.4 Uppföljande samtal 

 

Ett uppföljande samtal efter genomförd tvångsåtgärd är numera lagstadgat (SFS 

1991:28 § 18) och ska erbjudas så fort som möjlig efter en tvångsåtgärd. Det 

uppföljande samtalet ska framförallt handla om patientens upplevelse och syftar till att 

ge patienten möjlighet till att beskriva och reflektera över tvångsåtgärden. Det 

uppföljande samtalet är också till för att diskutera hur det i framtiden kan undvikas att 

patienten blir utsatt för en tvångsåtgärd igen. Det är chefsöverläkaren som ska se till att 

patienten erbjuds ett uppföljande samtal. Det ska genomföras så snart patientens 

tillstånd tillåter det. Vanligen så ska vårdare som aktivt varit med i den föregångna 

tvångsåtgärden också vara med på det uppföljande samtalet. Samtalet ska journalföras.  

 

Ett uppföljande samtal ska vara manualbaserat (Svensk interprofessionell grupp för  

åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem, 2017). Detta gör att samtliga 

arbetsplatser där tvångsåtgärder förekommer har en manual att förhålla sig till vid 

uppföljande samtal. I bilaga G ges ett exempel på en sådan manual, vilken används på 

en svensk psykiatrisk klinik. 

 

 

1.1.5 Att vårdas med tvångsåtgärder 

 

I samband med tvångsåtgärder blir patienten utsatt för ett ingrepp i dennes autonomi, 

patienten kan bli fasthållen för att få medicin i injektionsform, bälteslagd för att 

förhindra att denne skadar sig eller avskild från andra. Enligt de studier som studerats 

närmre förefaller tvång vara kränkande och minskar känslan av att vara respekterad som 

människa, något som Olofsson och Jacobsson (2001) belyser i sin studie. Patienter 

berättar i Norvoll och Pedersens (2016) studie att känslan av att bli kränkt och inte 

respekterad förstärks när de möts av rigiditet, kyla och likgiltighet. När patienten 

bemöts av flexibilitet, förståelse och tillit kan detta göra att tvångsåtgärder känns mer 

hanterbara. Vårdarens bemötande är således viktigt för att minska patientens lidande 

efter det övegrepp en tvångsåtgärd kan ha inneburit.  

 

Andreasson och Skärsäter (2012) beskriver hur patientens möjlighet att känna sig 

respekterad kan ökas genom att denne tillåts bevara så mycket av sin autonomi som 

möjligt. Att få vara med och påverka, tvånget till trots, kan vara en viktig faktor för att 

det trauma som tvång kan innebära inte ska blir större än nödvändigt. Studien visar 

också på betydelsen av att ha en individuell handlingsplan för patienten vid tvång. En 

sådan kan medföra att patientens upplevelse av att vårdas med tvång förbättras.  
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Det personliga utrymmet förefaller också vara av betydelse, att ha ett personligt 

utrymme som ingen inkräktar på beskrivs av Wyder, Bland och Crompton (2016) vara 

ett viktigt led i att känna sig säker. Med ett personligt utrymme avses den fysiska 

närmiljö som en individ betraktar som sin egen, ett utrymme som vid tvångsåtgärder 

kan vara problematisk för patienten att ha för sig själv.  

 

 

1.1.6 Att vårda med tvångåtgärder 

 

De flesta vårdare upplever att tvångsåtgärder kränker patientens integritet och kan skada 

deras relation till dem, men att de ändå utförs för att de har en lugnande effekt och för 

att inga andra alternativ är möjliga (Wynn, 2003). De vårdare som medverkar vid 

tvångsåtgärder känner sig ofta skyldiga till att kränka patientens värdighet och frånta 

dennes autonomi. Känslor av skuld och skam är vanligt förekommande. Samtidigt 

känner vårdare också en skyldighet att utföra tvånget då det kan vara nödvändigt sett ur 

den situation som patienten befinner sig i. Det är således en dubbelbottnad inre etisk 

konflikt där vårdaren behöver väga för- och nackdelar i tvånget mot varandra i varje 

unik situation. Ibland beskrivs tvånget av vårdaren till och med vara nödvändigt för att 

bevara patientens autonomi. Detta eftersom det kan förhindra att patienten gör saker i 

sitt sjukdomstillstånd som denne senare skulle ångrat (Norvoll, Hem & Pedersen, 2017; 

Olofsson & Norberg, 2001). Larsen och Terkelsens (2014) studie belyser att även 

läkares ordinationer om tvång kan bli problematiska för vårdaren. Vårdaren kan då 

känna sig som “förövaren” för något en annan person har beslutat och vårdaren kanske 

inte fullt ut håller med om. Vårdaren kan alltså känna sig tvungen att tillgripa tvång som 

denne inte anser nödvändigt. 

 

Vårdare har olika åsikter och upplevelser om tvång inom den psykiatriska vården. Det 

är svårt att härleda vad dessa skillnader beror på. Meningsskiljaktigheterna berör 

ämnena om tvång kan ses som vårdande eller inte, eller om det är besvärligt på ett 

känslomässigt plan. Tidigare erfarenheter om tvångsåtgärder samt vilken utbildning 

vårdaren har kan vara ett par av orsakerna till att åsikter och upplevelser går isär. 

(Norvoll, Hem & Pedersen, 2017; Haglund, von Knorring & von Essen, 2003).  

 

 

1.1.7 Att mötas och samtala efter tvångsåtgärder 

 

Det kan vara svårt att mötas och samtala efter genomförda tvångsåtgärder. En 

tvångsåtgärd kan innebära att patienten utsätts för ett övergrepp som är kränkande och 

minskar patientens känsla av vara respekterad. Patienten kan av detta få ett undvikande 

beteende som gör att denne aktivt försöker undvika vårdaren, för att undvika 

konfrontationer eller för att försvåra för den behandling vårdaren erbjuder (Johansson & 

Lundman, 2002). Relationen, som enligt Lorem et al. (2014) kan ha blivit tillintetgjord 

efter en tvångsåtgärd, kan vara besvärlig för vårdaren och patienten att reparera.  

 

Relationen mellan vårdare och patient inom den psykiatriska vården är enligt Sandhdu 

Arcidiacono, Aguglia och Priebe (2015) inte i jämnvikt utan styrs av att patienten är i 

beroendeställning då vårdaren har utbildning och kunskap. Detta benämns som en 

asymmetrisk relation där vårdaren har makten. Lorem, Hem och Molewijk (2014) 

beskriver att en god relation med vårdaren är det mest grundläggande för att patienten 

ska få acceptans för att tvånget varit nödvändigt för dennes behandling.  
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Acceptans bidrar till att patienten kan medverka i behandlingen utan att tvång i 

framtiden behöver användas. När patienten upplever att tvångsåtgärden inte varit till för 

att hjälpa upplevs den som ett hot; vilket blir nödvändigt för patienten att försvara sig 

mot. När patienten försvarar sig innebär detta att patienten försvårar behandlingen på 

olika sätt, exempelvis genom att vara våldsam eller verbalt hotfull. Då brister relationen 

mellan vårdare och patient vilket föranleder en komplex situation där patienten har en 

försvarsposition mot vården och den behandling som anses vara nödvändig.  

 

Samtal har dock visat sig vara av stor betydelse efter en tvångsåtgärd då detta 

underlättar för patientens förmåga att bearbeta den tvångsåtgärd denne blivit utsatt för. 

Samtal kan också förbättra den sargade relation som en tvångsåtgärd har inneburit 

(Meehant, Vermeer & Windsor, 2006). Sörgaard (2007) visar att om patienten ges 

möjlighet till samtal, upplevelse av inflytande och delaktighet kan patientens känsla av 

att vara autonom och känna sig respekterad som människa förstärkas.  

 

När patienter och vårdare möts för dialog kring tvångsåtgärder kan det utmynna i att 

dessa gemensamt diskuterar fram strategier som minskar behovet av att använda 

tvångsåtgärder. En öppen och följsam dialog förklaras ge utrymme för samspel mellan 

vårdare och patient som är till gagn för båda parter. Meningsskiljaktigheter finns ofta 

mellan vårdare och patient i samband med tvångsåtgärder, däremot har de båda en 

gemensam ståndpunkt; att tvångsåtgärderna ska försvinna, vilket gemensam reflektion 

kan bidra till att sträva efter (Landeweer, Abma & Widdershoven, 2010).  

 

 

2 Teoretisk referensram 
 

Min utgångspunkt för den vårdvetenskapliga förståelseramen kommer i denna uppsats 

utgå ifrån två begrepp; vårdrelation och vårdande samtal. 

 

Litteraturgenomgången visar hur en tvångsåtgärd kan innebära att relationen mellan 

vårdare och patient kan försämras. Ett försämrande av en relation mellan vårdare och en 

tvångsvårdad patient kan göra att patienten finner det svårt att acceptera det tvång som 

han eller hon utsätts för, vilket förhindrar den psykiatriska tvångsvårdens strävan efter 

frivillighet. Sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är därför vårdrelationen ett begrepp 

att beakta. En vårdrelation identifieras av den relation som bildas mellan patient och 

vårdare när dessa möts. Vårdrelationen kan således utspela sig under en hastig kontroll i 

ambulansen men också pågå under flera år inom en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att en 

vårdrelation kan vara både vårdande och icke vårdande. Enligt Wiklund (2008) så kan 

en patient i en god vårdrelation ge uttryck för sina behov och problem och känna att 

vårdaren är lyhörd inför dessa. Patienten har ett tydligt behov av att få dela med sig av 

sin upplevelse efter genomförda tvångsåtgärder. För att patienten ska känna sig trygg 

med att göra detta benämns en god vårdrelation vara nödvändig. 

 

Litteraturgenomgången för denna uppsats visar att patienten har ett behov av att få prata 

och dela sina upplevelser efter en genomförd tvångsåtgärd eftersom samtal kan 

underlätta för att bearbeta tvångsåtgärden. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

samtalet är en viktig del i vårdandet. Till skillnad från det vardagliga samtalet åligger 

det vårdande samtalet vårdarens ansvar.  
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I samtal där vårdaren tar sig tid, har ögonkontakt och uppvisar ett bejakande av 

patientens uttalade och outtalade frågor kan samtalet bidra till entusiasm och få 

patienten att känna sig sedd och lyssnad till. Det uppföljande samtalet eftersträvar vad 

ett vårdande samtal åsyftar; att skapa dialog och ömsesidighet där patientens upplevelse 

är i förgrunden för skapa bättre förutsättningar för den framtida vården.  

Fredriksson (2003) redogör för en teori kring det vårdande samtalet. Teorin bygger på 

att det vårdande samtalet inleds genom att vårdaren tar ansvar och bjuder in patienten 

för samtal. Därmed gestaltas gemenskap med grund i det teoretiska antagandet om en 

vårdgemenskap. Vårdgemenskapen vilar på vårdarens kärlek och ansvar för att ta hand 

om patienten. Därefter inleds den relationella aspekten av samtalet i vilken vårdare 

genom att lyssna, beröra och vara där för patienten skapar en närvaro. Närvaron 

förklarar skillnaden mellan att ”vara där” och att ”inte vara där”. Det vill säga att man 

på olika sätt visar sitt genuina intresse för den som talar eller lyssnar. Beröring är det 

som får det vårdande samtalet till att bli just vårdande. Beröringen kan vara fysisk såväl 

som emotionell och gör att patienten kan yttra sitt lidande för att vårdaren ska kunna 

känna medlidande. Den narrativa aspekten i Fredrikssons (2003) teori uppvisas när 

patientens lidandeberättelse framkommer som en skyddande fasad för patienten mot 

lidande och skam. Att frågan om varför patienten lider aktualiseras bidrar till att 

fasadens skyddande egenskap försvinner i syfte om att skapa ny förståelse för meningen 

med lidandet. Slutligen redovisas den etiska aspekten i det assymmetriska förhållande 

som råder mellan vårdare och patient om en ömsesidig respekt för varandra föreligger. 

Denna ömsesidiga respekt ses som en nyckel till att vårdare med sin caritas
1
 kan 

balansera asymmetrin för att ge patienten möjlighet till autonomi, självaktning och ett 

godare liv.  

 

 

3 Problemformulering 
 

Patienter som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård kan utöver att de vårdas utan eget 

medgivande också bli utsatta för tvångsåtgärder. Nyligen har uppföljande samtal efter 

tvångsåtgärder införts i lagen, det uppföljande samtalet ska syfta till att patienten ska få 

prata om sin upplevelse men också ges utrymme till dialog för att samtala om hur 

tvångsåtgärder kan undvikas i framtiden. 

 

För patienten kan det vara svårt att möta vårdare som utsatt denne för en tvångsåtgärd 

då tvångsåtgärder ofta upplevs som kränkande och nedvärderande. Detta kan medföra 

en bristande tillit som kan göra det svårt för patienten att delge sina upplevelser i ett 

uppföljande samtal. 

 

Genomgången för denna uppsats visar att det kan vara bekymmersamt och 

känslomässigt utmanande för vårdare att genomföra uppföljande samtal. Forskningen 

visar till exempel att vårdaren kan känna sig skyldig och maktutövande. Vårdrelationen 

kan ha påverkats negativt efter den kränkning som en tvångsåtgärd kan innebära för 

patienten vilket kan försvåra vårdarens uppgift att genomföra ett uppföljande samtal.  

 

Med grund i vårdvetenskaplig teori framhålls flera aspekter för att ett samtal ska 

upplevas som vårdande av patient och vårdare, aspekter som kan vara problematiska att 

                                                 
1
 Caritas är en tanke vars innebörd ligger i vårdandets grundläggande motiv att lindra lidande. 

Fredriksson (2003) relaterar begreppet till att vårdgemenskap ger det sitt meningssammanhang.  
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uppnå vid uppföljande samtal efter tvångsåtgärder. Inga tidigare studier är genomförda i 

Sverige med fokus på vårdares upplevelser av uppföljande samtal efter tvångsåtgärder. 

Denna studie avser att undsöka vårdares upplevser av uppföljande samtal efter 

tvångsåtgärder vilket innebär att den kan ge en belysning av området och därmed bidra 

med nya kunskaper. 

 

 

4 Syfte 
 

Att undersöka hur vårdare upplever uppföljande samtal efter tvångsåtgärder inom 

psykiatrisk vård. 

 

 

5 Metod 
 

5.1 Design 

 

Eftersom studiens syfte riktas mot vårdares upplevelser valdes en kvalitativ metodologi. 

För att få tillgång till innehållsrik data av vad vårdarna hade för upplevelser om 

uppföljande samtal efter tvångsåtgärder kom intervjuer att användas för att samla in data 

(Danielsson, 2012). I syfte om att åskådliggöra nyanser och variationer i data 

analyserades datan med en metod för kvalitativ innehållsanalys i fyra steg (Erlingsson 

& Brysiewicz, 2017). 

 

5.2 Kontext 

 

Studien utfördes på en vuxenpsykiatrisk klinik i södra Sverige. Kliniken tillhandahåller 

vård för patienter vilka vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och som 

kan bli ustatta för tvångsåtgärder. På kliniken finns det tio olika enheter som är avsedda 

för olika vårdbehov, problematik och diagnoser. Enheterna bedriver mottagningsvård, 

öppenvård och heldygnsvård. Kontexten för denna studie är de enheter som bedriver 

heldygnsvård och vårdar patienter enligt LPT. 

 

5.3 Urval och rekrytering 

 

Ett ändamålsenligt urval enligt Danielsson (2010) gjordes med grund i följande 

inklusionskriterier: 

 

● Vårdaren ska ha varit delaktig i minst en tvångsåtgärd i enlighet med LPT och 

genomfört minst ett uppföljande samtal. 

● Vårdaren ska vara utbildad skötare eller sjuksköterska 

 

Inledningsvis kontaktades klinikens verksamhetschef som lämnade sitt godkännande 

enligt bilaga C. Kontakt upprättades därefter med avdelningschefer för godkännande till 

att samtliga vårdare på de aktuella enheterna kunde tillfrågas via e-post om deltagande i 

studien (Se Bilaga D).  
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Åtta vårdare tackade ja till att delta i studien och samtliga uppfyllde 

inklusionskriterierna. Samtliga gav skriftligt samtycke till att deltaga i studien (Se 

Bilaga F). Åldern för vårdarna var mellan 25 och 50 år. Sex av vårdarna var män och 

två var kvinnor. Vårdarna hade en yrkeserfarenhet på mellan två och 15 år. Sex av 

vårdarna var utbildade skötare och två av vårdarna var legitimerade sjuksköterskor 

varav en med specialistutbildning inom psykiatrisk vård.  

 

 

5.4 Datainsamling 

 

Datainsamlingen i denna studie genomfördes med kvalitativ forskningsintervju enligt 

Danielsson (2012) baserat på en intervjuguide (Bilaga F). Öppna frågor användes i 

intervjuguiden för att få tillgång till så många unika och nyanserade upplevelser som 

möjligt om vårdares upplevelser av uppföljande samtal efter tvångsåtgärder. För att 

pröva intervjuguiden gjordes en testintervju, testintervjun bidrog till att ett par 

frågeområden som tidigare inte varit påtänkta togs med i den. Testintervjun utfördes 

också för att jag skulle få öva mig på att intervjua. 

 

Innan intervjuerna påbörjades fick vårdarna muntliga och skrifliga beskrivningar av 

studiens syfte enligt bilaga D. De lämnande därefter skriftligt samtycke enligt bilaga F. 

Intervjuerna påbörjades sedan med en kortfattad beskrivning av vad jag ville ha ut av 

intervjun för att vårdarna skulle vara inriktade på syftet med studien. Därefter ställdes 

en bred öppningsfråga där vårdarna uppmanades till att fritt berätta om sina upplevelser 

av ett uppföljande samtal efter en tvångsåtgärd. Detta eftersom en sådan öppningsfråga 

enligt Danielsson (2012) kan göra att unika och nyanserade upplevelser naturligt 

framträder. Följdfrågor så som ”kan du utveckla lite till?” användes under intervjuns 

gång för att få tillgång till utvecklade och detaljerade beskrivningar av upplevelser 

relaterade till uppföljande samtal. Intervjuerna utfördes i ett avgränsat rum i anslutning 

till vårdarnas arbetsplats. Intervjuernas längd varierade mellan 19 och 51 minuter, den 

genomsnittliga längden var 43 minuter. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon med 

god ljudupptagning. Intervjuerna utfördes under en sju veckor lång period där. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan ordagrant till text.  

 

 

 

5.5 Analys 

 

Analysen av intervjudata genomfördes i fyra steg enligt Erlingsson och Brysiewiczs 

(2017) metod för innehållsanalys. 

 

Att finna meningsbärande enheter 

Först lästes hela textmaterialet igenom, detta för att få en känsla för helheten och för att 

skapa en förståelse för vad informanterna talade om. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut, vilket innebar att texten ”delades in” i delar som kunde 

relateras till studiens syfte.  

 

Kondensering 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebar att de kortades ned 

utan att det essentiella innehållet förändrades. I denna process togs ord bort som inte 
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hade någon betydelse för de meningsbärande enheternas innebörd, så kallad 

”förtätning”.  

 

Formulering av koder 

I nästa steg formulerades koder. Koderna syftade till att kort beskriva de 

meningsbärande enheterna och fungerade som ett redskap för att kunna reflektera kring 

materialet på ett nytt sätt. 

 

 

Kategorier och teman 

Genom att sortera koderna som kunde relateras till varandra skapades kategorier. En 

kategori bestod alltså av koder som på olika sätt hade ett gemensamt fokus. Alla koder 

placerades i någon kategori. Teman formades sedan och utgjorde ”den röda tråden” för 

det underliggande innehållet i två eller flera kategorier tillsamans.  

 

Den egna förförståelsen hade inför analysen medvetandegjorts genom att denna 

reflekterats över med handledare. Genom att ofta återgå till de meningsbärande 

enheterna kontrollerades att materialet under de fyra stegen i analysprocessen inte hade 

förvrängts eller anpassats till förmån för egna förförståelsen.  

 

Exempel från analysprocessen ges nedan enligt figur I. 

 

Figur I 

 
Meningsbärande enhet   Kondenserad meningsenhet      Kod                Kategori                      Tema 

Nämen jag tycker det 

är... Jag tycker 

manualen är lätt att 

ha, det blir samma 

frågor varje gång, 

kontinuitet 

Tycker manualen är lätt 

att ha, samma frågor 

varje gång, kontinuitet. 

Manual 

ger 

kontinuitet 

Samtalsmanualen 

som hinder och 

möjlighet 

Det uppföljande 

samtalets innehåll 

och form 

Man måste ju ha i 

åtanke att det ofta är 

väldigt svårt att 

faktiskt ha samtal 

med röda trådar. 

Men samtalsämnet 

kanske inte det 

väsentliga utan för 

mig känns det 

viktiga som att det 

ändå sker en dialog, 

att man får en 

kontakt 

Ofta svårt ha samtal med 

röda trådar. 

Samtalsämnet kanske 

inte det väsentliga, för 

mig känns det bra att det 

sker dialog, att man får 

kontakt 

Samtalet 

kan 

handla om 

vad som 

helst  

Samtal eller en 

siffra i statistiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men rent generellt 

men väntar man bara 

tillräckligt länge 

innan man har 

uppföljande samtalet 

och patienten hunnit 

bli stabil så upplever 

jag det som rätt så 

enkelt att hålla fokus 

i samtalet, det brukar 

gå smidigt 

Men väntar man 

tillräckligt länge innan 

man har uppföljande 

samtalet och patienten 

hunnit bli stabil upplever 

jag det enkelt att hålla 

fokus, det brukar gå 

smidigt. 

Vänta 

länge gör 

det går 

smidigt 

Relationens 

kvalitet gör 

samtalet 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Efter att en etisk egengranskning av projektplan var gjord enligt bilaga A skickades 

studiens upplägg till Etikkommitté sydost som gav etiskt yttrande och rådgivning 

angående studien (Se bilaga B). Det tillkommande resultatet ansågs tillräckligt 

värdefullt för att utföra studien trots att det kunde finnas risk för eventuella obehag hos 

informanterna. Dessa risker ansågs vara att intervjuerna rörde känsliga ämnen såsom 

skuld och skam, detta visades hänsyn genom att förklara dessa risker för informanter 

innan intervjuerna påbörjades samt att ha intervjun i nära anslutning till informanternas 

arbetsplats för att inge en trygg miljö. Att det var nära till informanternas arbetsplats 

gjorde också att de lätt kunde ta kontakt med kollegor om de kände att de var i behov att 

att prata med någon om de blivit berörda. Med det sagt avvägdes risk- och 

nyttoförhållandet under studiens gång och skulle kunna avbrytas om studiens risker kom 

att överväga nyttan. 

 

De fyra etiska kraven enligt Helsingforsdeklarationen (2013) har varit vägledande under 

genomförandet av denna uppsats. Nedan gås igenom hur studien förhöll sig till dessa. 

Detta gjordes för att säkerhetsställa att informanten var i fokus och gick före övriga 

intressen. 

 

I enlighet med informationskravet var jag noggrann med att informanterna skulle förstå 

hur forskningen bedrevs och vilket syfte den hade. Jag informerade också om att 

deltagande var frivilligt och att det när som helst gick att avbryta deltagandet. 

Informanterna fick information om mitt syfte enligt bilaga D och lämnade samtycke 

enligt bilaga E (Vetenskapliga rådet, 2002)  

 

Med anledning av samtyckeskravet togs ansvar för att inhämta informanternas 

godkännande till att deltaga. Detta gjordes med en blankett för skriftligt godkännande 

(Se bilaga E). Jag försökte heller inte övertala informanterna om att lämna ut mer 

information än vad de ville. Om en informant hade valt att avbryta sin medverkan skulle 

detta ske omedelbart utan några konsekvenser, materialet hade dessutom tagits bort och 

heller inte varit en del av resultatet. Detta informerades informanterna om både skiftligt 

enligt Bilaga E och muntligt inför intervjun.  

 

För att konfidentialitetskravet skulle visas hänsyn behandlades datamaterialet 

konfidentiellt, därför avidentifierades uppgifter som kunde härledas till särskild person. 

Datamaterialet förvarades på ett säkert sätt så att ingen utomstående kunde komma åt 

uppgifter. Det inspelade materialet fördärvades när textmaterialet var transkriberat och 

det transkriberade textmaterialet togs bort när studien var klar. Informanten kom att 

informeras och samtycka gällande detta enligt bilaga E. 

 

Nyttjandekravet avser att uppgifterna enbart kom användas till det ändamål som min 

studie var till för.  
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6 Resultat 
 

Vårdares upplevelse av uppföljande samtal efter tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård 

redovisas i enlighet med nedanstående kategorier och teman i figur II.  

 

 

 

 

 

Figur II 

 

Kategorier                                                      Teman 
Samtalsmanualen som hinder och möjlighet 

 

 

Samtal eller en siffra i statistiken 

 

Det uppföljande samtalets innehåll och form 

Vårdrelation, tillfälle och miljö gör samtalet 

 

 

En hjälp för att förstå varandra  

Det uppföljande samtalets betydelse för vårdandet 

Ett möjligt bidrag till färre tvångsåtgärder 

 

 

Att bli kritiserad för att utföra sitt jobb 

 

 

Att behöva ta ställning för och emot kollegor 

 

Det uppföljande samtalet - Att förhålla sig till 

patientens misstro 

Att känna osäkerhet om den framtida 

vårdrelationen 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Det uppföljande samtalets innehåll och form 

 

6.1.1 Samtalsmanualen som hinder och möjlighet 

 

Strukuren och systematiken i det uppföljande samtalet framhålls som centralt av flera 

vårdare. Eftersom det uppföljande samtalet är lagstadgat görs det gällande att strukturen 

är viktig för att följa lagen. En trygghet är därför att ha en manual med sig för att allt 

innehåll som ett uppföljande samtal ska behandla ska finnas med i uppföljningssamtalet. 

Att samtalet är manualbaserat visar sig även vara ett stöd för att ställa frågor att 

diskutera kring. Citatet nedan visar att manualen är en hjälp till att ställa frågor som 

annars inte hade blivit ställda 

 

Annars hade jag ju inte, jag kanske hade frågat två av dom här 

frågorna sen hade vi nog bara suttit och pratat om saker där 

emellan. Så personligen behöver jag ett sånt här papper för att 

kunna göra det. (Vårdare nr 8) 
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Vårdare framhåller dock manualen som ett hinder för dialog. Detta relaterat till att den 

saknar anpassning till patienters olikheter, specifika problematik och svårigheter att föra 

ett samtal. Vårdare ger också uttryck för upplevelser av att manualen har en formell 

karaktär som kan hindra att de känner inlevelse i det patienten har att säga rörande 

tvångsåtgärden. Vid sådana tillfällen genomförs samtalen enbart för att de så måste. 

 

Kommer man in med massa papper och säger att jag ska ställa dom 

här frågorna så är det lite också att man gör det bara för att man vill 

ha svar på frågorna. (Vårdare nr 4) 

 

Vårdarna har erfarenheter av att det kan vara meningsfullt att frångå en formell karaktär 

på det uppföljande samtalet som att sitta i ett ”särskilt rum” med ”viktiga papper” 

framför sig. Detta eftersom vårdarna uttrycker att det inte är lika enkelt att ”öppna sig” 

under sådana omständigheter. Uppföljningssamtalet beskrivs istället kunna inledas med 

en fika eller på en promenad.  Vårdare framhöll också vikten av att avsätta tillräckligt 

med tid till det uppföljande samtalet för att inte behöva avbryta patienter till förmån för 

annat och gav uttryck för det väsentliga i att låta samtalet ta den tid det tar. 

 

Och det är inte alltid sakerna kommer fram i ett sånt här forum 

heller. Som uppföljande samtal utan det kan komma vid andra 

tillfällen också. Alltså om man är på en promenad eller vad som 

helst. (Vårdare nr 5) 

 

 

 

6.1.2 Samtal eller en siffra i statistiken 

 

Delade uppfattningar bland vårdare råder kring vad som är meningen med ett 

uppföljande samtal. Några vårdare tycker att det enda väsentliga är att patienten får 

berätta om sina upplevelser av tvångsåtgärden som genomförts. Andra vårdare menar att 

det ska vara ömsesidiga dialoger där patienter och vårdare tillsammans reflekterar över 

tvångsåtgärden. Vårdare menar att det på grund av patienters sjukdomstillstånd inte 

alltid går att samtala om tvångsåtgärder såsom lagen beskriver. Istället används då 

uppföljningssamtal som tillfällen för att skapa kontakt 

 

Man måste ju ha i åtanke att det ofta är väldigt svårt att faktiskt ha 

samtal med röda trådar. Men samtalsämnet kanske inte det 

väsentliga utan för mig känns det viktiga som att det ändå sker en 

dialog, att man får en kontakt. (Vårdaren nr 6) 

 

Vårdare upplever att de uppföljande samtalen ibland endast resultetar  i att det blir en 

siffra i statistiken och inte till att bejaka patienters upplevelse av tvångsåtgärder. Detta 

gör att en del samtal upplevs som rutinbaserade och utan ett syfte som gynnar patienter.  

 

För ibland kan man uppleva att det blir nästan för 

sjukvårdspersonalen skull att det bara ska finnas i statistiken. 

(Vårdare nr 5) 
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6.1.3 Relationens kvalitet gör samtalet 

 

Vårdare har upplevelser av att en etablerad relation till patienten kan vara av  betydelse 

för att patienten tackar ja till att medverka i det uppföljningssamtal. De patienter som 

företrädesvis tackar nej till till uppföljningssamtal framhålls vara patienter de inte har en 

etablerad relation till. Vårdare menar också att vissa patienter tackar nej för att de haft 

många tidigare uppföljande samtal och att dessa patienter inte tycker det spelar någon 

roll. 

 

Antingen repeterar dom bara och inte bryr sig så mycket eller så 

pallar dem inte och tackar nej. (Vårdare nr 4) 

 

Vårdare har upplevelser av att uppföljande samtal berör både personliga och känsliga 

ämnen, vilka kan vara svåra för patienter att prata om. Det visar sig vara svårt för 

vårdare att be patienter öppna sig kring dessa frågor om de knappt haft någon kontakt 

med den de samtalar med tidigare. En etablerad relation upplevs därför vara en 

förutsättning för att det ska bli tillfällen där patienter delar med sig av sina tankar och 

känslor kopplat till tvångsåtgärderna.  

 

Och jag hade väl känt redan innan där att vi hade fått någon kontakt 

på något vis. Där hon kom och sökte upp en med jämna mellanrum 

på avdelningen (Vårdare nr 3). 

 

 

Vårdare menar att det är centralt att hitta det ”rätta tillfället” för att genomföra 

uppföljande samtal. De har erfarenheter av att hålla sådana samtal vid fel tillfällen; som 

när patienter är förvirrade, kraftigt påverkade av psykisk sjukdom eller ”för tidigt” efter 

tvångsåtgärder när de är kraftigt påverkade av läkemedel. När uppföljningssamtal 

genomförs vid fel tillfällen framstår de som meningslösa och utan hänsyn för patienters 

möjlighet till att dela med sig av sina upplevelser. Vårdare uttrycker därför att de ibland 

behöver vänta och ge tid för patienter till att återhämta sig efter tvångsåtgärder. 

Vårdare upplever dock att de ibland inte kan vänta tillräckligt länge för att finna rätt 

tillfälle eftersom lagen säger att samtalet ska ske så fort som möjligt.  

 

För det första mindes han ju ingenting, han var väldigt trött…och då 

kan tänker man varför gör man detta egentligen. (Vårdare nr 6) 

 

 

6.2 Det uppföljande samtalets betydelse för vårdandet 

 

6.2.1 En hjälp att förstå varandra 

 

Uppföljande samtal beskrivs av vårdare ge tillfälle till att informera om varför de utfört  

tvångsåtgärder. De menar att det är viktigt att förklara varför de utfört tvångsåtgärder 

och att de har en skyldighet att informera om detta. De ger uttryck för att både de själva 

och patienter vid tvångsåtgärden är ”uppvarvade” vilket gör ett informationsutbyte svårt 

i samband med denna. 

 

Ofta är det situationer som är hetsiga och det är mycket adrenalin 

och så. Vid tvångsåtgärden ger det ju inte tillfälle liksom. Så det 
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känns bra att kunna liksom sitta ner och förklara och prata i lugn 

och ro med patienten om varför man gjorde som man gjorde. 

( Vårdare nr 4) 

 

När vårdare ges tillfälle att ge denna information menar de att detta kan bidra till att 

patienter visar att de förstår anledningen till varför tvång varit nödvändigt. 

De ger exempel på tillfällen där patienter sagt att de förstår anledningen till 

tvångsåtgärden men också uttrycker tacksamhet till vårdaren för att de blivit lagda i 

bälte eller avskilda från övriga patienter. 

 

Ja men det upplever jag nog, att bara man förklarar att...Det har ju 

hänt att patienten... när en patient blivit bältad har man nästan blivit 

tackad. (Vårdare nr 6) 

 

Vårdare upplever att när patienter delar med sig av sin upplevelse kopplat till 

tvångsåtgärder får de en djupare förståelse för patienters situation och agerande vid 

tvångsåtgärderna. Vårdare menar att när de till följd av detta uppvisar denna förståelse 

för patienter genom att vara intresserade och lyhörda kan det bidra till att patienter 

uttrycker förståelse och respekt tillbaka. Dock är det enligt vissa vårdare ibland omöjligt 

att komma överens eftersom patienter helt kan sakna insikt i sina egna handlanden. 

Trots detta ges det uttryck för att respekt och förståelse för varandra kan uppnås ibland. 

Vårdare uttrycker att denna ömsesidiga respekt och förståelse kan förstärkas när de 

bekräftar och validerar delar av det patienter säger.  

 

Min erfarenhet är att det kan bidra att man liksom kan hitta punkter i 

det som hände där man håller med varandra som man kan enas om 

liksom. ( Vårdare nr 4) 

 

 

6.2.2 Ett möjligt bidrag till färre tvångsåtgärder 

 

Vissa vårdare upplever att uppföljande samtal nog kan bidra till att minska 

tvångsåtgärder och andra inte. Vårdare är överens om att mycket beror på  patienters 

psykiatriska tillstånd och hur de verkar förstå situationen och vad i deras beteende som 

låg till grund för tvångsåtgärden. 

 

Jag upplever det är väldigt få uppföljningssamtal som de facto leder 

till att tvångsåtgärder undviks i framtiden. (Vårdare nr 2) 

 

Vårdare ger uttryck för att uppföljningssamtal ibland kan leda till löften eller avtal så 

som att patienten inte ska slåss eller våldföra sig på inredning. De menar att patienter 

inte alltid håller sådana avtal men de uppföljande samtalen ändå kan vara en sorts 

förebyggande arbete. 

 

Hon gav ju löfte till exempel, tog i hand att hon inte skulle kasta 

möbler, och när jag kom dagen efter så hade hon inte kastat några 

möbler. (Vårdare nr 3). 

 

Vårdare berättar dock att de uppföljande samtalen ofta ger dem information om hur 

patienter vill bli behandlade när de utsätts för tvångsåtgärder och vad som kan göras 

bättre för dem, exempelvis att de vill undvika ögonkontakt eller undvika höra vissa ord. 
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Denna information kan vara vårdare till hjälp för att försöka minska obehaget och inte 

använda ”mer tvång än nödvändigt”. 

 

Att man vill göra det bättre nästa gång, att man tänker på det till 

nästa gång. Man vill ju inte skämmas liksom när man sitter där i 

uppföljningssamtalet (Vårdare nr 4). 

 

Vårdare upplever att uppföljande samtal ibland bidrar till att patienter delar med sig av 

varningssignaler och tecken på försämring i deras mående. Detta benämns som en 

möjlighet för att undvika en djup svacka i patientens mående och därav kanske en 

möjlighet att stoppa patientens försämring innan tvång blir nödvändigt. 

 

Vi kanske lär oss något om patienten vi inte visste innan… att vi vet 

att patienten kan ibland berätta för oss att jag brukar bete mig såhär 

när det börjar gå fel. Och då kan vi lära oss känna igen dessa tecken 

innan det går för långt. (Vårdare nr 7) 

 

Vårdare ger uttryck för att det patienter informerar om i uppföljande samtal sällan 

rapporteras över till andra vårdare och vårdgivare. Vårdare menar att detta kan bero på 

att det arbetar en stor mängd personal på samma avdelning vilket kan göra det svårt att 

nå ut med information till alla. Journalanteckningen som skrivs efter det uppföljande 

samtalet upplevdes av vårdare sällan bli läst av andra. 

 

Informationen som kommer fram i samtalen upplever jag inte man 

gör så mycket med. (Vårdare nr 2). 

 

6.3 Att förhålla sig till patienters misstro 

 

6.3.1 Att bli kritiserad för att utföra sitt arbete 

 

Trots att vårdare har flera positiva upplevelser av att vara medverkande vid 

uppföljningssamtal kan det också finnas negativa sådana. Vårdare upplever att patienter 

kan vara konfronterande och har erfarenheter av att patienter är nedvärderande och 

hotfulla i uppföljningssamtal. Detta, menar vissa vårdare, leder till att de känner sig illa 

omtyckta av patienter vilket kan vara svårt att förhålla sig till. En del vårdare hanterar 

dessa känslor och distanserar sig lite från obehaget genom att relatera patienternas 

beteende till deras sjukdom och att de inte kan bättre. En del vårdare tycker inte att detta 

är obehagligt alls och menar att det är en del av deras arbete att hantera sådant som är 

obekvämt för andra. 

 

Ja hon är väldigt verbal den här kvinnan. Och man blev ju själv 

dumförklarad när man frågar om saker. Ja, nämen hon är ju väldigt 

verbal. Har mycket tankar och idéer kring andras agerande. Och 

kanske inte så mycket insikt i sitt egna. Men äh… hon är som hon är 

helt enkelt. (Vårdare nr 7) 

 

Vårdare uttrycker det som att det ibland finns hopplösa fall med patienter som alltid 

kommer att vara nedlåtande mot vårdare och enbart skyller ifrån sig. 

Uppföljningssamtal med patienter de upplever på ett sådant sätt benämns som 

tröttsamma och känns misslyckade. 
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Men den här specifika patienten jag tänker på vill ändå alltid ha sina 

samtal och säger sak varje gång. Att allting är kränkande, att jag 

gjorde inget fel, att ni gjorde bara fel. (Vårdare nr 1) 

 

Vid uppföljande samtal ger vårdare uttryck för att de blir kritiserade av patienter för sitt 

handlande vid tvångsåtgärder, det kan vara obekvämt och skamfyllt men också på något 

sätt bra då det kan göra dem bättre i sitt yrkesutövande. De framhöll att de mest synbara 

bristerna i deras professionella hållning kan relateras till upplevelser av provokation, till 

exempel när de får en stol kastad mot sig eller blir kallad ”fula saker”. Bristerna i deras 

egna agerande kan utrycka sig som att de pratar över patienters huvud, säger något 

mindre lämpligt tillbaka eller tar tag i patienter lite mer än nödvändigt vid 

bältesläggning. Vårdare menar att de uppföljande samtalen kan ge tillfälle att själva be 

om ursäkt för dessa brister men även en möjlighet att ta till sig av kritiken för att göra 

det bättre nästa gång. 

 

Ja har också gjort det, men jag har ju också gjort fel såklart men 

sådana här dumma saker i stridens hetta men jag har alltid tagit upp 

det ändå i dem här samtalen, för det får jag stå för (Vårdare nr 1) 

 

För att inte själva gå i affekt, när patienter högljutt och agiterat uttrycker sitt missnöje 

över en genomförd tvångsåtgärd, är en strategi bland vårdarna att inte ge uttryck för sin 

bild i situationen, utan istället bara låta patienten ostört ”prata av sig”. 

 

Men oftast så, när dom har fått prata till punkt och känner att vi har 

lyssnat så känns det som det blir lugnare liksom. (Vårdare nr 5). 

 

Vårdare ger uttryck för att patienter vid uppföljande samtal kan beskylla dem för att ha 

missbrukat sin makt genom att exempelvis ha tvångsmedicinerat patienter. Detta 

upplevs av vissa vårdare som bekymmersamt eftersom de menar att det medvetandegör 

att de begått övergrepp mot patienter. Detta hanterar vissa vårdare genom att tänka på 

att tvångsåtgärder faktiskt utförs för att hjälpa patienter och att dessa ”övergrepp” 

således ibland är nödvändiga. 

 

Jag får alltid känslan att det sista jag vill göra är att bälta och att 

spruta, för det är inte roligt… så i samtalet får man ju reda på hur 

dom känt… det gör man ifrågasätter sig själv nästan. (Vårdare nr 8)  

 

 

 

6.3.2 Att behöva ta ställning för och emot kollegor 

 

Ibland genomför vårdare uppföljningssamtal med patienter där de inte själva varit med 

vid tvångsåtgärden. Detta beskrivs som svåra samtal eftersom patienterna då inte sällan 

anklagar och nedvärderar de medverkande kollegornas agerande vid tvångsåtgärden. 

Vårdare sa att de då oftast hänvisade patienter vidare till de kollegor som patienter pekat 

ut.  

 

Jag brukar hänvisa dem till denna personen, beroende på hur 

allvarligt. Jag har aldrig varit med om att något varit så allvarligt 

att jag behövde skriva en avvikelse eller någonting. (Vårdare nr 7) 
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Av denna anledning anser vårdare det som viktigt att de själva var involverade i 

tvångsåtgärden för att därefter kunna utföra det uppföljande samtalet. Detta för att 

kunna ge rättvisa svar om patienter är ifrågasättande. Detta kan dock inte alltid 

genomföras eftersom personal arbetar skift och inte alltid är på plats.  

 

Det är inte så lätt eller så. Säg att man har en situation på kvällen 

Eller på dagen.. Dagen innan sen ha samtal dagen efter då jobbar 

inte personalen som var med, och patienten ska flytta vidare. För det 

kan det gå så fort eller så innan patienten flyttar ifrån oss. Så då är 

det inte alltid man kan eh ja. Se till så personalen som var med i 

situationen är med på samtalet. (Vårdare nr 5) 

 

 

 

6.3.3 Det uppföljande samtalet - att känna osäkerhet om den framtida 

vårdrelationen 

 

Vårdare ger uttryck för att de kan känna en osäkerhet om relationen efter en 

tvångsåtgärd och menar att denna osäkerhet kan leda till att de då undviker patienter 

eftersom det finns en upplevelse av att patienter blir arga på nytt eller reagerar på ett 

negativt sätt vid ett nytt möte.  

 

Personerna som är iblandade vill inte patienten ha att göra med 

igen, och det kan vara vem som helst det är bara det att dom hade 

otur som hamnade i den situationen och dom får ta smällen. 

Känslomässigt är det ju jobbigt om en patient inte vill prata med en.  

(Vårdare nr 7) 

 

De uppföljande samtalen kan vara tillfällen för vårdarna att lindra sin egen osäkerhet 

om huruvida patienter är arga på dem eller inte. Samtalen blir indikatorer på om det ska 

bli en fortsatt spänd kontakt eller om det skedda går att släppa och blicka framåt istället. 

 

Sen tycker jag ändå det är bra att man kan prata om det och gå 

vidare. (Vårdare nr 5) 

 

Vårdare ger uttryck för att de ibland använder uppföljningssamtalen för att markera 

gränser samt ”säga vad det tycker” till patienter som uttrycker sig ha villkorslös rätt till 

utåtagerande och destruktiva beteenden. Vårdare uttrycker detta som ett sätt att visa sig 

som öppna och ärliga människor vilket de menar kan vara stärkande för alliansen och 

samarbetet på längre sikt. Enligt vårdare kan det också vara meningsfullt att vid 

uppföljande samtal visa egna känslor i viss mån för att ”lätta på trycket” och gå vidare. 

 

Om ni skulle låtit mig vara brukar ju ofta patienten säga i de här 

samtalen...Nä men ska vi låta dig kasta stolar i en timme och ta 

sönder inredning på våran avdelning, tycker du det är rimligt? 

(Vårdare nr 1) 
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7 Diskussion 
 

Avsnittet delas in i två delar; Metoddiskussion och Resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen är till för att undersöka studiens trovärdighet. Resultatdiskussionen 

skrivs med syfte att ställa resultatet i relation till vald teoretisk utgångspunkt och med 

och emot övriga forskningsstudier.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Studien utfördes på en vuxenpsykiatrisk klinik och ett ändåmålsmässigt urval användes,  

vilket enligt Danielsson (2012) är gynnsamt när studier syftar till att undersöka en viss 

grupps upplevelser. Breda inklusionskriterier användes för att vårdarnas kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet skulle variera och bidra till större variationer i upplevelser av 

uppföljande samtal efter tvångsåtgärder. Både sjuksköterskor och skötare eftersöktes 

eftersom båda yrkeskategorierna är delaktiga i uppföljande samtal efter tvångsåtgärder, 

men också för att ge större variationer av upplevelser. Att urvalet bidrar till fler 

variationer av upplevelser stärker enligt Graneheim och Lundman (2004) studiens 

trovärdighet. Rekryteringen utfördes av mig själv via e-post vilket gjorde att ingen hade 

tillfrågats av någon de var i beroendeställning till. I förfrågningar poängterades 

frivillighet vilket informanterna samtyckte till enligt bilaga E. Rekryteringen visade 

således hänsyn till de etiska ställningsstaganden som gjorts enligt 

Helsingforsdeklerationen (2013). Åtta vårdare tackade ja till deltagande i studien, fler 

vårdare hade kunnat inkluderas med syfte att få mer variationer av upplevelser men på 

grund av att tiden för att färdigställa studien var begränsad inkluderas inte fler.   

 

Kvalitativa forskningsintervjuer har använts i denna studie vilket Danielsson (2012) 

förespråkar som metod för att samla in data när människors upplevelser eftersöks. Att 

val av datainsamling gjorde det möjligt att besvara studiens syfte stärker trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). En kvantitativ metod hade kunnat användas för att få 

ett mycket större urval, en sådan metodologi hade dock begränsat möjligheten att vara 

följsam och öppen mot vårdares upplevelser samt visa på nyanser och skillnader i dessa. 

 

Intervjuernas utförande har haft sin grund i den intervjuguide som presenteras i bilaga 

F. Intervjuguiden har utformats med öppna frågor som syftade till att hjälpa vårdarna att 

ge detaljrika beskrivningar av sina upplevelser (Danielsson, 2012). Intervjuguiden har 

inte tidigare prövats inom forskning vilket gör att användbarheten för denna varit svår 

att utvärdera. Intervjuguiden prövades i samband med en testintervju, testintervjun 

bidrog till att intervjuguiden justerades inför intervjuerna vilket gör att intervjuguidens 

användbarhet har utvärderats till viss del . Fler testintervjuer hade möjligen gjort att 

intervjuguiden justerats ytterligare. Detta hade kunnat bidra till att intervjuguiden blev 

bättre för ändamålet att uppmuntra vårdarna till att återge detaljrika beskrivningar av 

sina upplevelser.  

 

Intervjuernas genomsnittliga längd varierade mellan 19 och 51 minuter och hade en 

snittlängd på 43 minuter. Det var endast en intervju som var under 30 minuter, detta var 

också den första intervjun. Dess korta längd kan ha berott på jag innan intervjuerna inte 
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hade någon erfarenhet av att utföra forskningsintervjuer. Att tidigare erfarenhet inte 

finns av att utföra forskningsintervjuer får bedömas vara en svaghet för studien vilket 

minskar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Under processen av 

intervjuernas genomförande upplevde jag dock att min förmåga att uppmuntra vårdarna 

till att tala om sina upplevelser förbättrades. Intervjuerna utfördes under en sju veckor 

lång period vilket får betraktas ha givit gott om tid till att reflektera mellan dem. Detta 

reflekterande tycks ha förbättrat min intervjuteknik vilket bedöms öka studiens 

bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricsson, 2012). Intervjuerna utfördes i ett 

avgränsat rum i anknytning till vårdarnas arbetsplats för att inge en trygg miljö eftersom 

hänsyn har visats till att intervjuerna skulle kunna beröra känsliga samtalsämnen. 

Däremot föreföll vissa av vårdarna ge uttryck för att denna miljö var stressande 

eftersom de sa att de hade ”mycket att göra på jobbet”. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon. Detta fungerade bra och ljudet var tydligt vid avlyssning när det 

transkriberades ordagrant till text.  

 

Analys av datamaterialet har genomförts i fyra steg enligt Erlingsson och Brysiewiczs 

(2017) metod för innehållsanalys vilket är en analys som lämpar sig för kvalitativa 

intervjuer. Vid analysprocessen är det väsentligt att arbeta med att åsidosätta den egna 

förförståelsen för att den inte ska påverka studiens trovärdighet negativt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta gjordes genom att medvetandegöra denna förförståelse samt 

genom att ofta återgå till de meningsbärande enheterna i syfte att kontrolla att analysen 

inte hade anpassats till den egna förförståelsen. Det är enligt Graneheim och Lundman 

(2004) dock inte möjligt att helt åsidosätta den egna förförståelsen då den ligger till viss 

grund för tolkning av datamaterialet. Detta eftersom att text erhåller sin betydelse av 

läsares tolkningar och att varje text bör ses ur sitt unika sammanhang.  

 

För att studiens pålitlighet ska stärkas har analysen redovisats med ett exempel på hur  

meningsbärande enheter kondenseras, kodas och placeras i kategorier och teman. Det 

finns också exempel på citat från vårdarna med anknytning till vad som skrivs i 

resultatet för att studiens trovärdighet ska ökas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vårdarnas identiteter har vid redovisning av resultatet avidentifierats och citatens 

innehåll har noga genomlästs så att de inte har ska kunna härledas till någon av 

vårdarna. Detta för att studien ska ha visat hänsyn till Helsingforsdeklerationen (2013) 

som har legat till grund för etiska ställningstaganden till denna studie. Under 

analysprocessen gavs handledare insyn i de fyra stegen, detta medförde att någon med 

mera erfarenhet bekräftat att teman, kategorier och koder hörde samman med det 

ursprungliga datamaterialet och har således varit ett sätt att stärka studiens pålitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Hade det varit två författare till denna studie hade var 

författare för sig enskilt kunnat läsa igenom textmaterialet och plocka ut 

meningsbärande enheter för att sedan jämföra med varandra. Detta hade kunnat vara ett 

sätt för att säkra att ”rätt” meningsenheter hade valts. Att denna resurs inte fanns 

tillgänglig för mig får ses som en svaghet för studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Studiens överförbarhet till andra sammanhang bedöms enligt Graneheim och Lundman 

(2004) av läsaren. För att ge läsaren möjlighet att bedöma överförbarheten har 

utförandet av studiens urval, datainsamling och analys noggrant beskrivits. Eftersom 

studien har utförts på heldygnsvårdenheter inom en vuxenpsykiatrisk klinik i Sverige 

kan den således vara överförbar till andra vuxenpsykiatriska kliniker som bedriver 

heldygnsvård i Sverige. Något som bör poängteras i denna diskussion är att det är upp 

till varje psykiatrisk klinik att utforma en samtalsmanual kring uppföljande samtal. 
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Upplevelser relaterade till denna aspekt kan således variera beroende på vilken klinik 

vårdare arbetar på. En liknande kontext till den vuxenpsykiatriska kan vara 

rättspsykiatrisk vård eftersom uppföljande samtal också utförs inom detta lagrum (SFS 

1991:1129). Om studien är överförbar till denna eller inte överlåts till läsaren att avgöra.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Under tema Det uppföljande samtalets innehålls och form framgår det i kategorin 

Samtalsmanualen som hinder och möjlighet att vissa vårdare uttrycker behov av att 

uppföljande samtal ska vara strukturerade enligt manual för att inget ska missas och för 

att uppföljande samtal ska bli genomförda på ett korrekt sätt. För andra vårdare kan 

samtalsmanualen istället upplevas vara ett hinder att använda vid uppföljningssamtal då 

det ger sämre tillgång till den egna inlevelseförmågan  så att de kan känna att de visar 

patienter att de bryr sig. Detta kan relateras till hur Fredriksson (2003) i den relationella 

aspekten av sin teori beskriver att relatera till patienter i förbindelse istället för i kontakt. 

Relatera i förbindelse är att likt vissa vårdare i resultatet frambringa ett ömsesidigt 

givande och tagande istället för att ge frågor och svar. 

 

I kategorin Relationens kvalitet gör samtalet uttrycker vårdare att relationer är 

betydelsefulla för att det ska bli ”bra samtal” där patienter delar med sig av sina 

upplevelser. Vårdare upplever även i andra studier att etablerade relationer är av vikt för 

att samtal inom vården ska bli till meningsfulla dialoger som bygger på patienters 

upplevelser (Sahlsten, Larsson , Sjöström & Plos, 2009).  

 

I samma kategori som ovan ger vårdare uttryck för att uppföljande samtal kan tappa 

syftet om att patienter ska ges utrymme till att dela med sig av sina upplevelser kopplat 

till tvångsåtgärden om de skulle vara ”för sjuka” eller kraftigt påverkade av läkemedel. 

Att symtom av sjukdom kan göra så att patienter inte förstår innebörden i det de säger 

och lyssnar till och att biverkningar av psykofarmaka kan leda till att patienter får 

mindre förmåga till att kommunicera stöds i DSM-5 och 1177 Vårdguiden (American 

Psychiatric Association, 2013;  Bendt 2016). Vårdare upplever att det kan hjälpa om de 

väntar till rätt tillfälle så att patienter hinner återhämta sig från sjukdom och 

medicinering. Vårdare uttrycker dock att de känner press från lagen (SFS 1991:1128) 

vilket gör att de ibland inte hinner finna rätt tillfälle. Huckshorns (2006) resultat skiljer 

sig från resultatet i föreliggande studie och menar istället att det är viktigt att samtal 

initieras snabbt efter tvångsåtgärderna eftersom patienter har behov av att bearbeta 

tvångsåtgärder i tidigt skede. 

 

I tema Det uppföljande samtalets betydelse för vårdandet framgår det i kategorin En 

hjälp att förstå varandra hur vårdare upplever att det kan uppstå ömsesidig förståelse 

och respekt när de får en djupare förståelse för patienters situation. Meehan, Bergen och 

Fjeldsoe (2004) menar i sin studie å andra sidan att vårdares förståelse för patienter som 

de utövat tvång emot är bristfällig och eftersöker i sin forskning dessutom forum för 

dialog mellan vårdare och patient så de kan förstå varandra, ett sådant forum skulle 

således uppföljande samtal kunna vara.  

 

Resultatet visar i samma kategori som ovan att det enligt vårdare är av betydelse att visa 

sig som lyssnande och bekräfta det patienter har att säga. Detta stöds av Tingleff , 

Bradley, Gildberg Munksgaard Hounsgaard (2017) vilka framhäver betydelsen av 

vårdares genuina lyhördhet och respekt för patienter efter tvångsåtgärder då detta kan 
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göra att patienter känner sig som en människa istället för en patient. Detta kan ge 

utrymme för den etiska aspekten i det vårdande samtalet där Fredriksson (2003) redogör 

för att ömsesidig respekt och förståelse som grund kan balansera det assymetriska 

förhållande som vårdare och patient har till varandra. Detta är av betydelse för att 

vårdare och patienter ska bli mera jämlika som människor i samtalet och således stärka 

patienters autonomi och självaktning.  

 

I kategorin ett möjligt bidrag till färre tvångsåtgärder framgår det att vårdare använder 

uppföljande samtal för att tillsammans med patienter försöka utröna vilka problem som 

ligger till grund för att tvång varit nödvändigt och tillsammans reflektera kring hur det 

kan undvikas i framtiden. Att samtala om tvångsåtgärder med patienter kan ligga till 

grund för sådan reflektion visar även Goulet och Larue (2016) i sin översiktsartikel. 

Detta kan relateras till hur Fredriksson (2003) beskriver att den narrativa aspekten i 

vårdande samtal utgörs av lyssnande till patientens lidande för att bidra med hjälp så 

patienter kan förklara sina problem i syfte om att möjliggöra förståelse för lidandet. 

Vårdare i föreliggande studie är tveksamma till att uppföljande samtal verkligen kan 

minska behov av tvångsåtgärder och vara förebyggande mot nya tvångsåtgärder. Övrig 

forskning visar dock att samtal om tvångsåtgärder mellan vårdare och patienter är 

bidragande till att ge förebyggande effekter mot nya tvångsåtgärder  (Wieman, 

Camacho-Gonsalves, Huckshorn & Leff, 2014; Scanlan, 2010) 

 

Under samma kategori som ovan framgår det hur vårdare upplever att patienter kan dela 

med sig av sina tidiga varningstecken och tecken på försämring vilket uttrycks ge 

möjlighet till att hindra en djup svacka i patienters psykiska mående. Detta kan ses som 

en narrativ aspekt i sitt sammanhang eftersom vårdare då lyckas lyfta fram hur patienter 

visar sitt lidande och kan förklara hur de vill bli hjälpta. Vårdare anser att denna 

information ibland kan gå förlorad till följd av att den inte rapporteras vidare och inte 

dokumenteras på ett tillräckligt synligt sätt. Att sådan information försvinner kan ur 

teoretisk synvinkel tolkas som att vården inte är lyhörd inför patienters lidande 

(Fredriksson, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Vårdare uttrycker att patienter ibland i uppföljande samtal också informerar om hur de 

vill bli behandlade i samband med tvångsåtgärder. Enligt vårdare gör detta att de kan 

minska patienters obehag om det skulle bli framtida tvångsåtgärder. Andreasson och 

Skärsäter (2012) bekräftar att patienter är villiga till att dela med sig av sådan 

information och att den kan leda till mindre lidande om vårdare tar tillvara på den. 

Författarna till ovanstående studie efterlyser därför individuella handlingsplaner om hur 

patienter ska bemötas och behandlas vid tvångsåtgärder. 

 

Under temat Att förhålla sig till patienters misstro i kategorin Att bli kritiserad för att 

utföra sitt jobb framgår det att vårdare kan känna att det är bekymmersamt och 

skambelagt att bli kritiserade av patienter för hur de utfört tvångsåtgärder. Annan 

forskning visar också att vårdare ofta har moraliska och etiska bekymmer kopplat till 

tvångsåtgärder och kan känna skuld och skam att de borde gjort på ett annat sätt  

(Norvoll, Hem & Pedersen, 2017). I detta resultat framgår dock denna kritik ibland vara 

bra då den av vårdare upplevs vara till nytta för att själva kunna reflektera över hur de 

kan göra det bättre nästa gång. Detta tolkas utifrån den relationella aspekten av 

Fredikssons (2003) teori där vårdare med lyhördhet erkänner patienters auktoritet och 

tillåter att patienters röst i sammanhanget är av betydelse.  
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Under samma kategori som ovan ger vårdare uttryck för att det kan vara utmanande att 

lägga band på sina egna känslor när de ibland upplever sig bemötas av patienters ilska 

och agitation i uppföljande samtal. Forskning av Haugvaldstad och Husum (2016) 

stödjer att detta är av vikt för att situationer inte ska eskalera till följd av vad vårdare gör 

eller säger tillbaka. Vårdare i detta resultat menar dock också att det kan vara positivt att 

visa sina känslor ibland för att just visa sig som mänskliga. Detta kan relateras till att 

vara en strategi för att bjuda in till det som Fredriksson (2003) benämner som en 

gemenskap i att vara jämlika som människor. Denna vårdgemenskap är central i hans 

teori om det vårdande samtalet och benämns som en förutsättning för ett vårdande 

samtal.  

 

I kategorin Att behöva ta ställning för och emot kollegor framgår det att vårdare anser 

det som viktigt att den som utför uppföljningssamtalet också varit involverad i 

tvångsåtgärden som föranledde samtalet. Detta för att kunna besvara patienters frågor 

rörande vårdares agerande under tvångsåtgärder. Huckshorn (2006) förespråkar i sina 

”six core stragies” för att minska tvångsåtgärder att ett sådant samtal istället ska utföras 

av vårdare som inte varit involverade i tvångsåtgärden, detta för att patienter inte ska 

riskera att möta någon de har ett brustet förtroende till.  

 

Under kategorin  Att känna osäkerhet inför den framtida vårdrelationen  ger vårdare 

uttryck för att de till följd av denna osäkerhet undviker patienter efter att de utfört 

tvångsåtgärder mot dem. Det finns även tidigare forskningsunderlag enligt Lorem et al. 

(2014) som styrker att osäkerhet i relationer efter tvångsåtgärder kan råda och leda till 

att vårdare och patienter undviker varandra. Ovanstående studie efterlyser också verktyg 

för vårdare och patient som hjälper till att skapa dialog efter tvångsåtgärder. Här visar 

resultatet att uppföljande samtal kan möjliggöra att bena ut osäkerhet i relationen och 

skapa dialog genom att vårdare uppsöker patienter för samtal och lyssnar till vad de har 

att säga.  

 

 

 

8 Slutsats & Kliniska implikationer 
 

Studien åskådliggör det väsentliga att vårdare visar öppenhet, följsamhet och lyhördhet i 

det uppföljande samtalet för att ge utrymme för patienters upplevelse och bidra till 

ömsesidig dialog. Därav kan det vara hindrande att använda en samtalsmanual, dock är 

denna viktig för vissa vårdare då det inger trygghet och kan vara ett stöd. Således bör 

vårdare ges utrymme till att få anpassa denna manual så att uppföljande samtal kan 

utföras utan att åsidosätta det öppna och följsamma förhållningssättet.  

 

Om syftet med det uppföljande samtalet ska vara att patienten tillåts berätta om sina 

upplevelser bör det utföras av vårdare som inte medverkat vid tvångsåtgärden. Detta 

eftersom patienter kan ha lågt förtroende till vårdare som utfört tvångsåtgärder mot dem 

och därför inte känner sig tillräckligt trygga för att berätta om sina upplevelser.  

 

Trots detta finns det enligt studiens resultat belägg för att det kan vara positivt om de 

som medverkat vid tvångsåtgärden är med vid det uppföljande samtalet. Eftersom ett 

sådant uppföljningssamtal kan reda ut osäkerhet i relationer och skapa dialog om 

situationer som föranlett tvångsåtgärder. 
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Det framkommer att patienter kan dela med sig av viktig information för deras vård i de 

uppföljande samtalen. Trots att denna information benämns som viktig, upplevs den inte 

tas tillvara på. Således bör dokumentation och överrapportering tydliggöras efter 

uppföljande samtal. Exempelvis att denna information dokumenteras lättillgängligt i 

patienters journaler.  

 

Det finns flera saker som vårdare upplever gynnsamma med uppföljande samtal men 

även saker som uttrycks vara problematiska, bekymmersamma och känslomässigt 

utmanande. Denna studie synliggör att ytterligare forskning behövs inom området. 

Förutom ytterligare forskning om vårdares upplevelser bör framtida studier även 

undersöka patienters upplevelser. Detta för att patientperspektivet relaterat till 

uppföljande samtal efter tvångsåtgärder ska belysas. Forskning om uppföljningssamtal 

efter tvångsåtgärder bör också ske inom kontexten rättspsykiatrisk vård eftersom även 

denna innefattar uppföljande samtal efter tvångsåtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

24 
 

Referenser 
 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and  

statistical manual of mental disorders. Washington DC. 

 

Andreasson, E & Skärsäter, I. (2012) Patients treated for psychosis and their perceptions 

of care in compulsory treatment: basis for an action plan. Journal of psychiatric and 

mental health nursing, 19, (1), 15-22. 

 

Bendt, A. 1177 Vårdguiden (2016) Läkemedel vid psykos. Hämtad 19-02-15 från 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-

vid-psykos/ 

 

Dahlberg, K. &  Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Danielsson, E. (2012) Kvalitativ forskningsintervju I A. M, Henricsson (Red.) 

Vetenskaplig teori och metod - Från Idé till examination, 163-173 Lund: 

Studentlitteratur. 

Erlingsson, C. & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. 

African Journal of Emergency Medicine. 7(3), 93-99. 

Fredriksson, L. (2003). Det vårdande samtalet. Doktorsavhandling. Åbo: Åbo akademis     

förlag. 

Goulet, M.H & Larue, C. (2016) Post-Seclusion and/or Restraint Review in Psychiatry: 

A Scoping Review. Archieves of psychiatric nursing. 30, (1), 120-128. 

Graneheim, U. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105–112. 

Haglund, K., von Knorring, L., & von Essen, L. (2003). Forced medication in 

psychiatric care: patient experiences and nurse perceptions. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing, 10, 65-72. 

Haugvaldstad M.J. & Husum T.L. (2016) Influence of staff's emotional reactions on the 

escalation of patient aggression in mental health care. International Journal of Law and 

Psychiatry, 49, (A), 130-137. 

Helsingforsdeklarationen (2013). Hämtad 2017/12/08, från 

https://www.slf.se/Pages/48496/Helsingforsdeklarationen.pdf 

Huckshorn K. A. National Association of State Mental Health Program (2006). Six 

Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use. Hämtad 19-02-15, från 

https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/Consolidated%20Six%20Core%20Strategie

s%20Document.pdf 

Johansson, I.M. & Lundman, B. (2002) Patients’ experience of involuntary psychiatric 

care: good opportunities and great losses. Journal of psychiatric and mental health 

nursing, 9,(6), 639-647. 

https://www.slf.se/Pages/48496/Helsingforsdeklarationen.pdf
https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/Consolidated%20Six%20Core%20Strategies%20Document.pdf
https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/Consolidated%20Six%20Core%20Strategies%20Document.pdf


  
 

25 

Landeweer, E.G., Abma, T.A. & Widdershoven G.A. (2010) The essence of psychiatric 

nursing: redefining nurses' identity through moral dialogue about reducing the use of 

coercion and restraint. Advances in nursing science, 33,(4), 31-42. 

Larsen, I.B. & Terkelsen, T.B. (2014) Coercion in a locked psychiatric ward: 

Perspectives of patients and staff. Nursing ethics, 21,(4), 426-436. 

Lorem, G.F., Hem, M.H & Molewijk, B (2014) Good coercion: patients' moral 

evaluation of coercion in mental health care. International journal of mental health 

nursing, 24, (3), 231-240. 

Meehan, T., Bergen., H. & Fjeldsoe., K. (2004) Staff and patient perceptions of 

seclusion: has anything changed? Journal of Advanced Nursing 47(1), 33–3. 

Meehan, T., Vermeer, C., & Windsor, C. (2000). Patients’ perceptions of seclusion: a 

qualitative investigation. Journal of Advanced Nursing, 31, (2), 370-377. 

Norvoll, R. & Pedersen, R (2001) Patient’s moral views on coercion in mental health 

care. Nursing ethics 25, (6). 796-807. 

Norvoll, R., Hem, M.H & Pedersern R. (2017) The Role of Ethics in Reducing and 

Improving the Quality of Coercion in Mental Health Care. HEC Forum, 29,(1), 59-74. 

Olofsson, B & Norberg, A. (2001) Experiences of coercion in psychiatric care as 

narrated as patients, nurses and phycisians. Journal of advanced nursing, 33, 89-97. 

Sahlsten M.J., Larsson I.E., Sjöström, B & Plos. K.A. Nurse strategies for optimising 

patient participation in nursing care. Scandinavian journal of caring science. 23, (3), 

490-497. 

Sandhu, S., Arcidiacono, E., Aguglia, E., & Priebe, S. (2015). Reciprocity in therapeutic 

relationships: A conceptual review. International Journal Of Mental Health Nursing, 

24(6), 460-470. 

Scanlan, J.N (2010) Interventions To Reduce the Use of Seclusion and Restraint in 

Inpatient Psychiatric Settings: What We Know So Far a Review of the Literature. 

International Journal of Social Psychiatry. 56, (4), 412-423. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet. Hämtad 2017/12/01 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

SFS 2014:821. Patientlag. Socialdepartementet. Hämtad 2017/12/02 från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Socialdepartementet. Hämtad 

2017/12/01 från 

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128 

SFS 1991:1129. Lag om rättspsykiatrisk vård. Socialdepartementet. Hämtad 

2017/02/10,  från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
file:///C:/Users/mraivosa/Downloads/
file:///C:/Users/mraivosa/Downloads/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128


  
 

26 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

19911129-om-rattspsykiatrisk-vard_sfs-1991-1129 

SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk 

tvångsvård och rättspsykiatriskvård. Socialstyrelsen. Hämtad 2018/10/10, från 

https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-18 

Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem 

(2017) KVÅ-koder för rapportering till Socialstyrelsens patientregister av åtgärder i 

psykiatrisk slutenvård. Hämtad 2019/01/01, från 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Baslista-kva-psykiatrisk-

slutenvard-2016.pdf 

Sörgaard, K. (2007) Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured 

and committed patients in acute psychiatric treatment. Scandinavian Journal of Caring. 

21(2),214-219. 

Tingleff E.B., Bradley, S.K., Gildberg, F., Munksgaard. G. & Hounsgaard, L. (2017) 

"Treat me with respect". A systematic review and thematic analysis of psychiatric 

patients' reported perceptions of the situations associated with the process of coercion. 

Psychiatric and mental health nursing. 24, (9-10) 681-698. 

Vetenskapliga rådet. (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2018/10/02, från 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012) Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson, Vetenskaplig teori och metod – från idé 

till examination inom omvårdnad. (s.482–496). Lund: Studentlitteratur AB. 

Wieman, D.A., Camacho-Gonsalves. T., Huckshorn K.A. & Leff S. (2014) Multisite 

study of an evidence-based practice to reduce seclusion and restraint in psychiatric 

inpatient facilities. Psychiatric services. 65, (3), 345-351. 

Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Wyder, M., Bland, R. & Crompton, D. (2016)  The importance of safety, agency and 

control during involuntary mental health admissions.  Journal of mental health.  25,(4),  

338-342. 

Wynn, R. (2003). Staff´s choice of formal and informal coercive interventions in 

psychiatric emergencies. International Journal of Forensic Mental Health, 2003(2), 

157-16. 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911129-om-rattspsykiatrisk-vard_sfs-1991-1129
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911129-om-rattspsykiatrisk-vard_sfs-1991-1129
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-18
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Baslista-kva-psykiatrisk-slutenvard-2016.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Baslista-kva-psykiatrisk-slutenvard-2016.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Etisk egengranskning 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 
Bilaga B Etiskt yttrande 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

 

Bilaga C Förfrågan till verksamhetschef 
 

 

 
Förfrågan till verksamhetschef 
Hej, mitt namn är Gustav Björnberg och jag studerar för närvarande specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning psykiatrisk vård 
på Linnéuniversitetet. Jag ska nu skriva mitt självständiga arbete inför magisterexamen.  

 

Det är lagstadgat att patienten blir erbjuden ett uppföljande samtal efter genomförda tvångsåtgärder. I ett uppföljande samtal ska 
vårdaren samtala med patienten för att denne ska ges utrymme till att beskriva sin upplevelse, samtalet är också tänkt skapa dialog 

om hur tvångsåtgärder i framtiden kan undvikas. 

 
Litteratursökningen till min studie finner att det kan vara bekymmersamt för vårdare att samtala med patienter efter tvångsåtgärder. 

Ett uppföljande samtal kan således vara problematiskt att genomföra för vårdaren som kan vara rädd samt vara fylld av känslor som 

skuld och skam till följd av den tvångsåtgärd vårdaren varit med och utfört. Det finns väldigt få studier som behandlat vårdarens 
upplevelse av uppföljande samtal efter genomförda tvångsåtgärder. Inga liknande studier har gjorts i Sverige. Min förhoppning är att 

studien ska bidra med ökad kännedom hur vårdaren upplever det uppföljande samtalet efter genomförd tvångsåtgärd.  

 
Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur vårdare upplever det uppföljande samtalet efter genomförda tvångsåtgärder inom 

psykiatrisk vård.  

 
Jag önskar därav  intervjua vårdare på den klinik där du är verksamhetschef. De informanter jag eftersöker till min studie ska ha 

utfört uppföljande samtal efter genomförd tvångsåtgärd och vara utbildad sjuksköterska eller skötare. Jag kommer att behöva tio till 

15 informanter. Önskvärt vore om jag får kontakta  avdelningschefer som kan vara till min hjälp att finna informanter. Det skulle 
också underlätta om personal har möjlighet att om verksamheten tillåter, deltaga under arbetstid. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-

45 minuter och kan ske i enskilda rum som finns i anslutning till arbetsplatsen.  

 
Om jag har din tillåtelse till att göra ovanstående, så är jag tacksam för din underskrift här nedan. 

 

Vänliga Hälsningar  

 

Gustav Björnberg, Leg. Sjuksköterska och studerande på specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning psykiatrisk vård. 

 
 

Adress: xxxxxxxxx 

E-post: gb222bv@student.lnu.se   

Telefon: xxxxxxxx 

 

Handledare:  
Susanne Syrén, universitetslektor 

E-post: susanne.syren@lnu.se 

Telefon: xxxxxxxxxx 
 

 

Jag godkänner att Gustav Björnberg får kontakta vårdare och berörda chefer på kliniken i syfte att finna informanter för att 
genomföra sin studie.  

 

Underskrift:_____________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________ 

Titel:___________________________________________ 

Datum och ort: ___________________________________ 
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Bilaga D  Förfrågan om deltagande i studie 
 

 
 

Förfrågan om deltagande i studie 

Jag heter Gustav Björnberg och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet, med 

inriktning psykiatrisk vård. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete inför 

magisterexamen.Det är numera lagstadgat att erbjuda patienten ett uppföljande samtal 

efter att denne varit med om en tvångsåtgärd. Ett uppföljande samtal är ämnat ge 

utrymme för patientens upplevelse samt skapa förutsättningar för en dialog om hur 

tvångsåtgärder i framtiden ska kunna undvikas. Litteratursökningen till min studie 

finner att det kan vara bekymmersamt och känslomässigt utmanande för vårdare att 

genomföra ett sådant samtal. Till följd av detta har jag valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie med syfte att undersöka hur vårdaren upplever uppföljande samtal efter 

genomförda tvångsåtgärder. Det har inte gjort några liknande studier i Sverige och det 

tidigare forskningsläget är svagt.  

 

Jag söker utbildade sjuksköterskor eller skötare som har genomfört uppföljande samtal 

efter tvångsåtgärder, därav är du tillfrågad angående medverkan i denna studie. 

Datainsamlingen görs med intervju med öppna frågor där du fritt får berätta om din 

upplevelse av uppföljande samtal efter genomförda tvångsåtgärder. Jag kommer ibland 

ställa följdfrågor enligt en intervjuguide. Intervjun kommer att ske i ett enskilt rum i 

anslutning till din arbetsplats. Intervjun beräknas pågå i 30-45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in. 

 

Din medverkan i denna studie är helt och hållet frivilligt och du kan när du vill avbryta 

din medverkan utan att uppge orsak till varför. Det ljudinspelade materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt och när det skrivs ner ordagrant till text kommer det att 

avidentifieras för att inte kunna härledas till dig. Det transkriberade materialet kommer 

att analyseras med kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod för att analysera data 

från intervjuer. Utifrån denna analys kommer ett resultat att presenteras. Om du önskar 

ta del av studien när denna är klar kan du kontakta mig. Studien kommer när den 

godkänts vid examination att publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (www.diva-

portal.org). Min förhoppning är att du vill delta i min studie. Om du har några frågor får 

du gärna kontakta mig enligt nedanstående uppgifter 

 

Vänliga Hälsningar 

Gustav Björnberg 

 

E-post: gb222bv@student.lnu.se 

Telefon nummer: xxxxxxxxxxxx                                                

 

Handledare:  

Susanne Syrén, universitetslektor 

E-post: susanne.syren@lnu.se 

Telefon: xxxxxxxxxx 

 

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Bilaga E Informerat samtycke 
 

 
 

Informerat samtycke 

Jag har tagit del av studiens syfte ”Att undersöka hur vårdare upplever 

uppföljande samtal efter genomförda tvångsåtgärder inom psykiatrisk 

vård” och jag önskar delta i studien. Jag har fått skriftlig- och muntlig 

information och fått tid till att ställa de frågor jag vill.  

Jag är medveten om att det inspelade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt och att dess resultat kommer att publiceras i ett 

examensarbete. Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att uppge orsak till varför. 
 

 

Informantens signatur__________________________________________________ 

Informantens namnförtydligande_________________________________________ 

 

Ort och datum________________________________________________________ 

 

 

Informantens kontaktinformation__________________________________________ 
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Bilaga F Intervjuguide 
 

Innan intervjun börjar:  

- Ges information om studien (enligt bilaga X Skriftlig information till 

deltagare) samt tid för deltagarens frågor 

- Deltagaren ger skriftligt samtycke till att medverka i studien (bilaga ) 

 

Jag skulle vilja ta del av dina upplevelser av att hålla i uppföljande samtal 

efter genomförda tvångsåtgärder.  

  

Det vore bra om du kan börja med att fritt berätta om ett av de samtal du 

har hållit i och hur det var. Så ställer jag frågor efter hand.   

 

Varsågod! 

 

Frågeområden 

Hur var dialogen ... 

(t.ex. beträffande fokus, respekt, öppenhet, känslouttryck , följsamhet, 

utrymme ...) 

 

Till vilken hjälp ... 

(t.ex. för situationsförståelse, bearbetning, för att undvika tvång, framtida 

vård...) 

 

Er relation ... 

(t.ex. i förhållande till innan och efter samtalet, självständighet, makt...) 

  

 

Vilka svårigheter och möjligheter ... 

(t. ex, att komma överens, acceptera, medverka, manual...)  

 

Följdfrågor 

- På vilket sätt då? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Vad är dina tankar om detta? 

- Kan du berätta/utveckla lite till? 

- Vad sa/gjorde du/patienten då ? 

- Hur märkte du det/På vilket sätt? 

- Hur var det för dig/hur upplevde du det? 

- Vad kunde du gjort åt det? 
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Bilaga G Samtalsmanual 
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