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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Som sjuksköterska inom den rättspsykiatriska tvångsvården är det ibland nödvändigt att 

avskilja patienter som har ett våldsamt beteende. En avskiljning innebär att patienten hålls 

inlåst i ett rum.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att avskilja patienter och 

deras uppfattning av hur patienterna påverkas av avskiljande, inom rättspsykiatrisk vård.  

 

Metod 

En intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes. Fem sjuksköterskor arbetande inom 

rättspsykiatrisk vård intervjuades. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Sjuksköterskorna anser att det är mycket viktigt med ett etiskt förhållningssätt vid 

avskiljningar. Patienters reaktioner och upplevelser är mycket individuella, hänsyn måste tas 

till detta vid varje avskiljning. Det visade sig att patienterna kunde uppfatta avskiljningen som 

kränkande, men också som en trygghet. Sjuksköterskornas känslor inför en avskiljning 

varierade. Vissa tillfällen var det skönt då det tydligt hjälpte patienten att bryta ett dåligt 

beteende, andra gånger kändes det som ett intrång . 

 

Slutsatser 

Avskiljning kan vara nödvändigt i vissa situationer. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett 

etiskt förhållningssätt, då det finns risk att patientens integritet kränks. Känslor som uppstår 

vid avskiljning, för både sjuksköterskor och patienter, var varierande eftersom alla individer 

är unika. 
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INLEDNING 

 

Under vår utbildning på sjuksköterskeprogrammet genomförde vi praktik inom den 

rättspsykiatriska vården. Inom denna vårdform är det ibland en nödvändighet att avskilja 

patienter för att undvika hotfulla situationer. Det är en åtgärd som kan ske mot patientens 

vilja. För oss var detta ett helt nytt sätt att arbeta och vår nyfikenhet väcktes om hur det 

påverkar patienter och hur sjuksköterskor förhåller sig till det. Vi anser att det är viktigt att 

sjuksköterskan reflekterar över sitt förhållningssätt, för att kunna bemöta patienten på ett 

värdigt sätt. En studie inom området kan leda till reflektion bland vårdpersonal, vilket i sin tur 

kan göra att tvångsåtgärden används på bästa möjliga sätt. Under genomgång av litteratur och 

forskning har vi funnit en stor efterfrågan på fler studier inom området. 

 

 

BAKGRUND 
 

Rättspsykiatrisk vård 

Det existerar en gemensam värdegrund för rättspsykiatrisk omvårdnad i Sverige. Den har 

utformats för att personal ska kunna arbeta med en djupare förståelse och insikt utifrån den 

vårdvetenskapliga grunden (Sjögren, 2008). 

 

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta 

utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet, och ur godhetsprincipen. Att som vårdare se 

sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet 

utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning (Nationell 

psykiatrisamordning, 2007, s. 96).   

 

Psykiatrisk vård utgår från hälso- och sjukvårdslagen och de flesta insatser sker i frivillig 

form (Socialstyrelsen, 2009), medan rättspsykiatrisk vård bedrivs under tvång. Tvångsvård är 

ett avsteg från det frivilliga vårdandet och inkräktar på patientens självbestämmande. I de fall 

där tvångsvård är nödvändig har vården ett stort ansvar för att innehållet i vården och att 

bemötandet är rättssäkert och värdigt (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009).  

 

Den rättspsykiatriska vården syftar till att förbättra patienternas psykiska hälsa. Ett mål med 

vården är att förbereda patienten för ett optimalt liv efter vårdtiden samt minimera risk för 

återfall i brottslighet.  För att uppnå detta mål är det viktigt att patienten accepterar och 

frivilligt deltar i sin psykiatriska vård. Patienterna befinner sig i en beroendesituation eftersom 

en stor del av deras autonomi, dvs. deras självbestämmande, har tagits ifrån dem. Den som 

vårdar har därför ett stort ansvar att hantera och respektera patientens integritet (Strand et al., 

2009).  

 

Hörberg (2008) kom i sin studie fram till att rättspsykiatrisk vård i ett flertal fall använder en 

strikt disciplin för att hjälpa patienterna att återanpassas till ett liv i samhället, med lagar och 

regler som ska följas. Vårdpersonalens uppgift är att hjälpa patienten att anpassa sig till 

vården. Först därefter kan behandlingen ge resultat. Inom den rättspsykiatriska vården finns 

det speciella regler och normer som patienter och vårdpersonal förväntas följa. Vidare 

framkom att korrigering används av vårdpersonalen för att få fram önskvärt beteende hos 

patienterna. Det innebär att ett bra beteende belönas och uppmuntras medan ett dåligt 

beteende nonchaleras, tillrättavisas eller leder till negativa konsekvenser. Utgångspunkten 

inom rättspsykiatrin ska vara att vårda till en förbättring. Det framkom dock att flertalet 
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patienter och vårdpersonal upplevde att vården är mer som ett straff eller förvaring än ett 

faktiskt vårdande.  

 

Avskiljning 

Tvångsåtgärder kan behöva sättas in om situationen inte är kontrollerbar, exempelvis vid 

våldsamt beteende (Olofsson, 2008). Inom den rättspsykiatriska vården kan tvångsåtgärder till 

exempel vara fastspänning med bälte eller avskiljning (SOSFS 2008:18). ”Med avskiljning 

menas att en person hålls instängd på ett rum, antingen det egna eller i ett särskilt 

isoleringsrum” (Ibid. s. 54). När en tvångsåtgärd utförs ska den utgå från principen att göra 

gott och orsaka så lite skada som möjligt. Tvångsåtgärder får endast utföras i yttersta nödfall 

och ska utföras på ett sådant sätt att det på minsta möjliga sätt kränker patienten. Frågor som 

berör etik och utvecklingsarbete ska ständigt pågå kring de metoder och arbetssätt som 

används (Strand et al. 2009). 

 

Det har visat sig att relationen mellan vårdpersonal och patient är av stor betydelse för hur 

tvång upplevs. Finns det ett skapat förtroende mellan båda parter är det lättare att förstå och 

gå vidare efter en avskiljning. För patienten är det viktigt att ha känd vårdpersonal tillgänglig 

för att känna sig trygg. För sjuksköterskorna är det en fördel att känna sin patient, det gör att 

de lättare vet hur de ska reagera på våldet och motivera sina åtgärder (Olofsson, 2008).  

 

I vissa fall kan dock avskiljning leda till kränkning av patienten eller skada ett uppbyggt 

förhållande mellan patient och vårdpersonal (Wynn, 2002). Wynn (2003) kom i sin studie 

fram till att vårdpersonal upplever att avskiljning kan vara en bra metod att använda sig av när 

våldsamma situationer uppstår. De ansåg att den har en kortsiktig positiv inverkan på 

patienten. Majoriteten av vårdpersonalen ansåg att avskiljning av patienter inte skapar 

aggressioner, oro eller skador. Trots detta upplevde många att det fanns risk att patienten 

kunde bli kränkt, och att vårdpersonal kunde bli hotade i samband med en avskiljning. För att 

minimera antalet avskiljningar ansågs det bästa vara en ökad bemanning av vårdpersonal. 

Detta för att kunna skapa större tillgänglighet för patienterna när de mår dåligt.  

 

Lagar som styr rättspsykiatrisk vård 

All vård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ges i samförstånd med patienten och 

med dennes samtycke (SFS 1982:763). Psykiatrisk tvångsvård är dock ett undantag och 

regleras av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

För att patienten ska gälla under någon av dessa lagar krävs det att patienten lider av en 

allvarlig psykisk störning (Strand, et al, 2009). I domstol kan personer dömas till 

rättpsykiatrisk vård, enligt LRV, om straffet beräknas ge mer än böter (SFS 1991:1129). Om 

brottet har begåtts när personen varit påverkad av allvarlig psykiskt störning, kan rätten 

besluta om särskild utskrivningsprövning. Det bedöms då finnas risk för att personen 

återfaller i brottslighet. LPT innefattar det som står i HSL, men också ytterligare föreskrifter 

om psykiatriskt vård, bland annat frihetsberövande och tvångsvård (SFS 1962:700).  

 

Tvångsvård får endast utföras om patienten har en allvarlig psykisk störning och får bara 

vidtas när andra åtgärder inte är tillräckliga. Tvång får enbart användas när patienten inte 

frivilligt medverkar till vård, trots individuellt anpassad information. Tvångsvård får dock inte 

användas i större omfattning än vad som behövs. Den ska utföras så hänsynsfullt som möjligt. 

Finns det en överhängande fara för patientens liv eller hälsa kan patienten kortvarigt spännas 

fast med bälte och ges nödvändig behandling. Om en patient försvårar vården för övriga 

patienter genom aggressivt eller störande beteende får patienten avskiljas. Det beslutas av 

chefsöverläkaren och gäller åtta timmar. Beslutet får på nytt högst förlängas med åtta timmar. 
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Vid förlängning ska socialstyrelsen underrättas. Under avskiljningen ska patienten ha 

fortlöpande uppsikt av vårdpersonal. Chefsöverläkaren ska genast besluta om att 

tvångsåtgärden ska upphöra när det inte längre finns förutsättningar för att den ska fortsätta. 

En avskiljning kan överstiga en tid på åtta timmar vid synnerliga skäl (SFS 1991:1128). Se 

bilaga 3.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Målet i allt vårdande är att utgå från den vårdvetenskapliga grunden, vilket innebär att skapa 

en patientfokuserad omvårdnad. Det är en bra utgångspunkt, men verkligheten skiljer sig 

ibland från teorin (Sjögren, 2004). Rask (2002) menar att vårdpersonal, däribland 

sjuksköterskor, har en komplex uppgift inom rättspsykiatrisk vård. Patienten ska skyddas från 

att skada sig själv och andra. Det innebär att vårdpersonal måste vara observant på sin egen 

säkerhet samt att skydda övriga intagna på avdelningen. Samtidigt ska en god vård utföras. I 

detta sammanhang har det enligt Rask (2002) visat sig att relation och miljö är viktiga 

aspekter i behandlingen. Genom att stödja patienten kan man hjälpa dem att återfå hälsa. 

Relationsarbetet struktureras av tydliga regler, gränssättningar och rimliga krav. Den goda 

relationen karaktäriseras av trygghet, värme, tillit, hopp och humor. Skapas relationen ur 

dessa attribut kommer patienten att stå i centrum och känna sig medverkande och 

betydelsefull. Vårdpersonal ska inte vara straffande eller moraliserande eftersom det kan leda 

till att patienten kan känna sig kränkt. En relation som har byggts upp och varit 

förtroendeingivande kan då raseras. Nedan presenteras tre faktorer som kan ligga till grund 

för ett gott vårdande.  

 

Trygghet 

Trygghet kan vara kopplat till olika aspekter beroende på vem som tillfrågas. Det kan vara en 

inre trygghet som t.ex. en god uppväxt eller en religiös tilltro. Vissa personer upplever att 

trygghet innebär yttre faktorer, som en stadig ekonomi eller tillit till relationer i sin 

omgivning. Otrygghet skapas av ett upplevt hot. Det kan vara allt från en sjukdom till en 

vardag utan kontroll. Kontroll och trygghet går oftast hand i hand. Känner sig en person 

otrygg uppstår ett lidande. Typen av lidande beror på orsaken. Livslidande skapas på grund av 

saknad av grundtrygghet. Saknaden kan bero på att personen har vuxit upp utan trygghet, eller 

att en särskild händelse har rubbat tryggheten som en gång fanns. Vårdlidande kopplas till 

otrygghet i vårdrelationen. Andledningen till detta kan vara bristande information och att det 

är svårt att förstå personalens agerande (Dahlberg, 2003).  

 

Människans livsvärld 

En annan infallsvinkel är livsvärldsperspektivet, vilket innebär att vårdpersonal lär sig förstå 

patientens vardagsliv och dess dagliga tillvaro. Det handlar om att bemöta patienten med 

öppenhet för att på så sätt komma nära. En öppen inställning är en förutsättning för att förstå 

den andres livsvärld. Genom detta kan en ökad förståelse uppnås och en relation skapas. Det 

är fokus på relationen mellan personen och den värld hon lever i. Livsvärlden är den värld vi 

alltid lever i, som vi ofta tar för givet och glömmer bort. Det är först när den berövas som vi 

uppfattar att den saknas. Genom vår livsvärld lever vi livet (Dahlberg, 2003). Livsvärlden 

består av mer än våra yttre sinnen kan ta in. Det innefattar även det existentiella varje person 

upplever. I livsvärlden söker varje person sin mening med livet och skapar ett livsinnehåll. 

Människan får intryck av olika upplevelser. Dessa försöker hon alltid att skapa till en helhet 

och få ut en mening med. Människan har en flertydig verklighet, men sökandet efter helhet 

och meningsinnebörd gör att hon vill knyta an händelser till sin egen livsvärld. Detta sker med 
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minnen och reflektioner av tidigare erfarenheter. Detta innebär att olika personer kommer att 

uppleva liknande erfarenheter på olika sätt beroende på var och ens unika livsvärld (Sjögren, 

2004). 

 

Mänsklig gemenskap 

Det vårdvetenskapliga tänkandet fokuserar således på människan i relation till världen, hälsa, 

lidande och vårdande (Sjögren, 2004). Människan känner, upplever och handlar utifrån det 

sammanhang hon befinner sig i. Det är i sammanhang med andra människor, situationer och 

miljöer som människan existerar. Personers egenvärldar medför att vi har en viss föreställning 

av oss själva. Detta påverkar också hur vi förhåller oss till det som händer i omgivningen. 

Personens förförståelse, den kunskap personen besitter genom tidigare erfarenhet, växer fram 

i samspel med det hon möter i livet. En människa måste vara förankrad i verkligheten för att 

få en helhet i det sammanhang hon befinner sig i. Det skapas en balans i människans 

förhållningssätt till verkligheten när hon kan förena sin omvärld, medvärld och egenvärld 

(Wiklund, 2003). 

 

En psykiskt sjuk människa kan vara i obalans och lever ofta med mycket frustration, 

ensamhet och ointresse för sin omgivning. Detta kan vara svårt för en utomstående att förstå. 

Det är den existentiella ensamheten som kan plåga patienten svårt, vilket också kan medföra 

en social ensamhet. Därför krävs det en meningsfull relation mellan vårdpersonal och patient 

(Dahlberg, 2003). Wiklund (2003) menar att en vårdande relation innebär att ett öppet möte 

kan ske där det ges utrymme för problem och behov. Här finns det möjlighet att uppnå 

vårdgemenskap. I gemenskapen värnas det om patientens värdighet och integritet. Relationen 

ska leda till att återskapa hälsa för patienten. Personalens uppgift i relationen är att få 

patienten att växa och utnyttja sina egna resurser. En bra relation som ger något att bygga 

vidare på präglas av respekt och ömsesidig tillit. Det finns ett ömsesidigt ansvar för den 

andres värdighet i alla relationer. Människan behöver vidare gemenskap och möjlighet att få 

uttrycka sig för att hitta sin egen väg. Vårdaren måste också värna om patientens värdighet 

och rätt till att vara människa.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Patienter som vårdas inom den rättspsykiatriska vården har en komplex problematik utifrån 

att de vårdas mot sin vilja, lider av en allvarlig störning, är dömda för brott och vårdas på 

obestämd tid. Att överlämna en patient till rättspsykiatrisk vård är ett av de mest omfattande 

ingrepp som samhället kan göra i en människas liv då vårdtidens längd är obestämd och 

innebär en ovisshet för patienten (Hörberg, 2008). Inom psykiatrisk vård är det ibland 

nödvändigt att avskilja patienter för att undvika våldsamma situationer, men det råder brist på 

studier i området på hur avskiljning påverkar patienter med psykiska sjukdomar (Wynn, 

2002). Människan bör påverkas av att vara utsatt för tvångsåtgärder, är hon dessutom i en 

utsatt situation ställer det stora krav på de personer som utför tvångsåtgärden. Att avskilja en 

patient kan vara en påfrestande upplevelse för både sjuksköterskor och patienter. Därför är det 

viktigt att det görs på ett sätt som ger möjlighet till gott fortsatt samarbete. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan reflekterar över hur ingreppet påverkar patienter och därmed gör sitt 

yttersta för att förstå hur patienter upplever och dessutom vara medveten om hur ingreppet 

kan kränka dem. För att kunna förstå och möta patienter på ett professionellt sätt är det 

angeläget att belysa sjuksköterskors uppfattningar av att avskilja patienter inom den 

rättpsykiatriska vården. 
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Frågeställningar 

 Vad har sjuksköterskan för erfarenheter av avskiljning?  

 Hur uppfattar sjuksköterskan att patienter reagerar i samband med avskiljning?  

 Hur uppfattar sjuksköterskan att patienten påverkas av att vara avskild?  

 Vad uppfattar sjuksköterskan att patienten förmedlar efter en avskiljning?  

 Vad uppfattar sjuksköterskan som positivt respektive negativt med en avskiljning för 

patienten? 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att avskilja patienter och 

deras uppfattningar om hur patienterna påverkas av avskiljande, inom rättspsykiatrisk vård.  

 

 

METOD 
 

Studier som syftar till att fånga människors uppfattningar och upplevelser utförs med en 

kvalitativ ansats (Patel & Davidsson, 2003). Med utgångspunkt från syftet valde författarna 

att genomföra en intervjustudie med kvalitativ ansats, där sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter skulle fångas.  

 

Urval 

Informanter ska väljas utifrån att de förväntas kunna ge den information som författarna 

behöver för studien (Thomsson, 2002). Urvalet av deltagare för intervjuerna bestämdes 

utifrån inklusionskriterierna utbildad sjuksköterska arbetande inom rättspsykiatrisk vård, 

erfarenhet av avskiljande av patienter, samt ett års arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård.  

Ett års arbetslivserfarenhet ansågs ge tillräckliga erfarenheter inom området. Informanternas 

erfarenhet av psykiatrivård hade en spridning på 2-14 år. Tre av sjuksköterskorna hade 

vidareutbildning inom psykiatrisk vård och en sjuksköterska gick nu dessutom denna 

utbildning. Övriga utbildningar med varierande längd som förekom hos informanterna var 

utbildning inom ambulanssjukvård, missbruk och droger, sexologi, kriminologi, 

forskningsmetodik och sociologi. 

 

Datainsamling 

För att få tillstånd att intervjua sjuksköterskor kontaktades verksamhetschefen på en 

rättspsykiatrisk klinik. Efter att ha tagit del av informationsbrevet (bilaga 1), där studien kort 

presenterades, gavs ett skriftligt godkännande från verksamhetschefen. Därefter togs kontakt 

med vårdenhetschefer för att få hjälp att nå ut med informationsbrevet till samtliga 

sjuksköterskor på kliniken. Det skickades ut för att förklara syftet med studien samt väcka 

intresse för att deltaga. Författarna gav önskemål på dagar som var lämpliga för att utföra 

intervjuerna. På grund av att författarna inte fick något svar inom utsatt tid kontaktades även 

en avdelningschef per telefon i syfte att rekrytera informanter till studien. Genom denna 

kontakt bokades två intervjuer. De andra tre sjuksköterskorna tillfrågades personligen av 

författarna, då de stötte på dessa i andra sammanhang. Dessa fem första informanter som var 

intresserade att delta i studien bokades för intervju. Valet av informanter styrdes, som nämnts 

ovan, av inklusionskriterierna.  
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Enligt Thomsson (2002) är förförståelse ett antagande om något innan själva undersökningen 

av detta har startat. För att hantera förförståelse är det viktigt att läsa in sig i litteratur som 

gäller ämnet (Ibid.). Dahlberg (1997) menar vidare att förförståelse är positivt eftersom det 

aldrig kan utvecklas en förståelse utan den (Ibid.). Författarna hade genomfört praktik inom 

rättspsykiatrisk vård och en arbetade inom verksamheten bredvid studierna. Författarna hade 

därför en viss förförståelse och var medvetna om detta i syfte att vara öppen för 

respondenternas svar och inte låta sig styras av sin förförståelse. 

 

En intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor relevanta utifrån studiens syfte utformades. 

Öppna frågor ger informanten möjlighet att svara fritt med egna ord. Fördelen är att 

informanten kan svara på det de tycker är viktigast i sammanhanget. Därefter kan följdfrågor 

ställas för att få ett fullständigt svar utifrån studiens syfte. En pilotintervju bör genomföras för 

att försäkra sig om att frågorna som ställs leder fram till efterfrågad information (Polit & 

Beck, 2004). En pilotintervju genomfördes därför för att öva intervjuteknik samt för att 

försäkra sig om att frågorna gav svar på frågeställningarna. Inga förändringar genomfördes av 

frågorna i intervjuguiden efter denna intervju. Pilotintervjun gav således den information som 

efterfrågades och har inkluderats i studien. Efter intervjuerna, som spelades in, jämförde 

författarna sina allmänna intryck av innehållet för att säkerställa att de uppfattat samma 

information. Materialet lyssnades sedan av och de inspelade intervjuerna skrevs ordagrant ut 

efter varje intervjutillfälle. Därefter lyssnade författarna tillsammans igenom intervjuerna i sin 

helhet för att sedan analysera och sammanställa dem.  

 

Thomsson (2002) menar att så många intervjuer ska genomföras så att en mättnad av 

information uppstår. Då kan informationen tolkas och brytas ner till ett resultat (Ibid.). Totalt 

genomfördes fem intervjuer. Författarna gick igenom materialet kontinuerligt. Trots att 

intervjuerna handlade om personliga erfarenheter, framkom inga markanta skillnader. 

Informationen som gavs i de fem intervjuerna ansågs därför vara tillräcklig för att uppnå 

mättnad och för att kunna sammanställas till ett resultat i studien. 

 

Intervjuerna ägde rum på sjukhuset där informanterna arbetade. Detta var en plats där båda 

parter kände sig bekväma. Enligt Polit & Beck (2004) är det av stor vikt att befinna sig i en 

ostörd miljö för att få en så bra intervju som möjligt (Ibid.). Detta för att informanten ska 

kunna ta sig tid att reflektera över frågorna och inte känna sig stressad av yttre faktorer 

(Thomsson, 2002). Det är därför viktigt med en god atmosfär och en avslappnad stämning, 

detta för att skapa förtroende och få informanten att känna sig trygg (Polit & Beck, 2004). 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum där samtalen kunde ske ostört. Före intervjuerna 

småpratade författarna lite med sina informanter. Vid intervjutillfället fick informanterna läsa 

igenom informationsbrevet ytterligare en gång, eftersom författarna inte var helt säkra på att 

samtliga sjuksköterskor hade tagit del av det tidigare. De fick också skriva under sitt 

deltagande i intervjustudien och att de gav sitt informerade samtycke. En intervjufråga 

berörde 20 § i Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vid intervjutillfället fick sjuksköterskorna 

möjlighet att läsa detta utdrag ur lagen för att säkerställa att de var bekanta med denna 

paragraf (bilaga 3). Efter intervjuerna fick informanterna möjlighet att korrigera sina svar eller 

lägga till ytterligare information.  

 

Intervjun genomfördes med båda författarna närvarande. En av författarna ställde frågorna 

och höll huvudsakligen i intervjun. Polit & Beck (2004) menar att intervjuaren måste vara en 

bra lyssnare och låta informanten tala till punkt. Hon ska vara i nuet och lyssna på det som 

sägs och inte vara ett steg före i intervjun (Ibid.). Den andra författaren var närvarande för att 
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lyssna på svaren som gavs och för att eventuellt ställa följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 30-

60 minuter. 

 

För att få med fullständiga svar i detalj är det att rekommendera att spela in intervjuerna på 

band. Det innebär att allt informanterna säger kan skrivas ner ordagrant och alla detaljer 

kommer med (Polit & Beck, 2004). Intervjuerna spelades därför in på band och informanterna 

fick ge sitt medgivande till detta. En av informanterna ställde sig i början frågande till att 

spela in intervjun på band. Efter att ha läst igenom informationsbrevet ännu en gång tyckte 

dock informanten att det gick bra. Enligt Polit och Beck (2004) är det viktigt att insamlat 

material behandlas konfidentiellt. Det ska om möjligt förvaras inlåst och inspelade band ska 

märkas och identifieras med nummer så att endast författarna vet vem som har lämnat 

informationen (Ibid.). Materialet hanterades och förvarades på ett sådant sätt som beskrivs 

ovan.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att bearbeta texter och används bland annat inom 

vårdvetenskapen. Den har använts inom omvårdnadsforskning för att granska och tolka olika 

texter, bland annat utskrivna intervjuer som bandats (Lundman & Graneheim, 2008). Då 

intervjustudien syftade till att finna likheter och skillnader i texter, valdes denna metod. En 

induktiv ansats valdes, som enligt Lundman & Graneheim (2008) innebär att 

förutsättningslöst analysera texter som är baserade på människors berättelser (Ibid.). Detta 

lämpade sig då det insamlade materialet byggde på sjuksköterskors erfarenheter.  

 

Vid kvalitativ ansats är det en fördel att bearbeta materialet fortlöpande. Detta för att 

säkerställa att efterfrågad information kommer fram. För att få ett levande förhållande till 

materialet ska analysen genomföras så snart som möjligt efter informationstillfället (Patel & 

Davidsson, 2003). Författarna läste igenom sitt material ett flertal gånger för att bekanta sig 

med intervjuerna och genomförde fortlöpande analyser av sitt material. Detta för att hela tiden 

kontrollera att relevant och tillräcklig information kom fram vid intervjuerna. Författarna 

analyserade och bearbetare materialet medan de hade det färskt i minnet. Materialet jämfördes 

med syftet för att få fram väsentliga delar och sortera bort det som inte var relevant för 

studien.  

 

Den transkriberade texten ska delas upp i meningsenheter, dvs. meningar eller stycken som 

hör ihop. Vidare kondenseras meningsenheterna, vilket innebär att texten kortas ner samtidigt 

som det centrala innehållet behålls. Därefter får meningsenheterna en etikett i form av en kod. 

Koderna blir till redskap som kan hjälpa författaren att reflektera över textens innehåll 

(Lundman & Graneheim, 2008). Utifrån studiens syfte bildades meningsenheter. Från dessa 

fångades det essentiella och sammanfattades sedan ner till mindre delar, dvs. kondenserades 

och fick därefter koder. Nästa steg Lundman & Graneheim (2008) beskriver är 

kategorisering. Då sorteras de olika koderna efter innehåll (Ibid.). Koderna sorterades in i sju 

underkategorier som sedan bildade tre huvudkategorier. All kategorisering skedde utifrån 

studiens syfte. Därmed identifierades de viktigaste fynden i materialet och en överblick av 

likheter och skillnader framkom. Efter att ha brutit ner hela texter från en helhet till olika delar 

kunde således en ny helhet som stämmer överens med syftet bildas. Genom detta kunde 

likheter och olikheter sammanställas från alla intervjuerna. Exempel på analysprocessen finns 

i bilaga 4. 
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Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2008) innehåller etiska principer som ska tillämpas vid forskning 

som involverar människor. Deltagarnas liv, hälsa, värdighet, integritet, rätt till 

självbestämmande, privatliv och konfidentialitet ska skyddas. Studier ska påtala de etiska 

principer som har involverats och ska indikera hur principerna har använts. Deltagande i 

studien ska vara frivilligt. Deltagarna ska vara väl informerade om bland annat studiens mål 

och metod. De ska också få information om att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande, utan anledning. Deltagarna ska ge informerat samtycke, helst skriftligt. 

 

Författarna har följt kriterierna enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Skiftlig information 

gavs i infomationsbrevet till informanterna och de fick skriftligen ge informerat samtycke. 

Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att ange orsak. Information 

om syftet gavs. Informanterna upplystes om att de skulle vara avidentifierade, likaså deras 

arbetsplats. Deltagandet var konfidentiellt. Citat skrivs så att all data i resultatet blir 

avidentifierad. Efter godkänd examination förstörs allt material.  

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet redovisas utifrån kategorierna: Sjuksköterskans upplevelse av att avskilja patienter; 

Sjuksköterskans uppfattning om hur patienter påverkas i samband med avskiljning; 

Sjuksköterskans uppfattning om avskiljningens konsekvenser för patienten. Citat används i 

resultatets text och informanterna omnämns med bokstäverna A-E. Detta tydliggör att alla 

informanter finns representerade i resultatet.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av att avskilja patienter 

Under intervjuerna framkom sjuksköterskornas erfarenheter av avskiljning. Erfarenheterna är 

individuella för varje person, men samtidigt visar resultatet på tydliga likheter.  

 

Att vara ett stöd 

Sjuksköterskorna uttryckte att det är nödvändigt att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot 

patienten vid avskiljning. Det är viktigt att tänka på vad som görs och varför. Som 

sjuksköterska måste man reflektera över sina handlingar eftersom en människa fråntas 

ansvaret över sig själv. En sjuksköterska poängterade att en viktig roll vid en avskiljning är att 

leda och reflektera över arbetet med god etik och moral. ”Men det är ju inte att man liksom 

slänger in dem och smäller igen och sen är det klart” (C). Sjuksköterskorna uppfattade att det 

var väldigt viktigt med uppföljning efter en avskiljning. Patienten har vanligtvis lugnat sig 

efter ett antal timmar, det brukar då gå att förklara varför avskiljningen var nödvändig. Denna 

tid, efter att avskiljningen är upphävd, är oftast nödvändig för att ett samtal ska kunna 

genomföras. En förklaring är oerhört viktig för att skapa förståelse för åtgärden hos patienten. 

Denna uppföljning kan leda till att patienten tänker ett steg längre nästa gång.   

 

Vidare framkom vikten av att en bedömning sker efter patientens diagnos. ”En avskiljning 

kan ju se väldigt olika ut, eftersom individer är väldigt olika” (C). Sjuksköterskan måste 

tänka på vad det är för patient som vårdas och hur patienten kan tänkas reagera. Det är viktigt 

att ligga ett steg före. Det gäller att vara lyhörd i alla situationer för att se vad patienten har 

behov av. Avskiljning får inte styras av patientens behov av uppmärksamhet.  
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En av sjuksköterskorna uttryckte att det kändes som sin skyldighet att avdramatisera 

avskiljningen för att inte applicera mer ångest än nödvändigt. Patienter måste få hjälp att 

skapa en förståelse för sin avskiljning, för att kunna gå vidare utan en känsla av misslyckande.  

 

Ett nödvändigt ont 

Sjuksköterskorna uttryckte att det aldrig är önskvärt att genomföra en avskiljning. Avskiljning 

upplevdes som ett tvång och är den tråkigaste åtgärden i arbetet. Det upplevdes som ett stort 

intrång i patientens integritet, men det är en sista utväg som ibland är nödvändig i denna 

verksamhet. I situationer där patienten inte klarar att reda ut sig själva och sätta egna gränser 

kan avskiljning dock vara en hjälp. En sjuksköterska upplevde att det är tråkigt när en 

händelse inte kan stoppas i ett tidigt skede, utan att den måste leda till en avskiljning. ”Det är 

liksom en åtgärd som man får ta till när inga andra åtgärder går” (D).  Den första känslan 

som en av sjuksköterskorna tänkte på i samband med avskiljning var besvikelse. Det är den 

sista utvägen som måste tas till när allt annat har misslyckats. Det kan dessutom upplevas som 

en personlig besvikelse. Sjuksköterskan upplever sig ha missat något på vägen som kunde ha 

undvikit en avskiljning.  

 

Men framförallt, första känslan jag tänker på det är ju, jag känner mig oftast 

besviken, att det då, jag borde kunnat löst det på ett annat sätt. Man är lite 

självkritisk så. (A) 

 

Sjuksköterskorna uttrycker att det är en stor frustration att bemöta och vårda patienter som är 

tvungna att vara avskilda. Vården måste anpassas till rådande situation, vilket kan vara svårt. 

Det är frustrerande att se patientens behov, men inte ha möjlighet att erbjuda den hjälp de 

behöver. ”Alltså när de bara är kortvarigt, alltså ett par timmar då, det kan man liksom köpa, 

att det var nödlösning, men de här långvariga, en oerhörd frustration.” (E)  

 

Några av sjuksköterskorna kände inte att avskiljning väckte jobbiga känslor och såg det inte 

som ett misslyckande. Det kan till och med ibland upplevas som en lättnad att få gripa in och 

hjälpa patienten på ett konkret sätt. Spänningar som har byggts upp på avdelningen kan 

försvinna när patienten blir avskild. För att undvika att det ska gå så långt som till en 

avskiljning försöker vårdpersonalen vara uppmärksamma på patientens beteende. Även om 

sjuksköterskorna gör så gott de kan är en avskiljning dock ibland oundviklig.  

 

Påverkan och utsatthet 

Sjuksköterskorna uttryckte att de kan få ta emot mycket projiceringar av patienter som blir 

avskilda. Sjuksköterskan blir den elaka i situationen. Patienterna kan både vara hotfulla och 

använda sig av personangrepp. Dessa situationer kan många gånger upplevas som obehagliga 

för sjuksköterskan. ”Det kan ju vara jätteobehagligt, man kan ju vara rädd, för vi har ju stora 

killar som kan slåss ordentligt.” (C). Vid avskiljning uppfattade sjuksköterskorna ofta att 

patienter blir hotfulla. Det kan vara allt från verbalt till rent fysiskt våld.  

 

Sjuksköterskorna kunde även påverkas av avskiljning genom att de ibland känner ett 

medlidande för patienten. Trots detta anser de fortfarande att det kan vara en nödvändig 

åtgärd. En av sjuksköterskorna menade att en oerfaren sjuksköterska troligtvis kan uppleva 

detta jobbigare än en erfaren. En annan sjuksköterska berättade att efter att ha arbetet med 

avskiljning under en längre tid avtar känslorna för händelser som avskiljning. Trots att 

avskiljningen inte upplevs som positiv ses den som en del av arbetet. 
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Nu är det som så att man har varit med en hel del, så att man har egentligen ingen 

känsla alls. Utan man accepterar att det kan vara en del av arbetet, men det är ju 

definitivt inte positivt. (A) 

 

Sjuksköterskans uppfattning om hur patienter påverkas i samband med avskiljning 

Samtliga sjuksköterskor poängterade att patienter reagerar individuellt på avskiljning. Vissa 

övergripande kännetecken framkom trots detta. 

 

Varierande reaktioner och känslor  

Det framkom tydligt från samtliga sjuksköterskor att avskiljning har en lugnande effekt på 

patienterna. Precis när avskiljandet sker är de ofta arga, men brukar sedan lugna sig. En av 

sjuksköterskorna beskrev hur en patient kunde lugna sig genom att märka att en avskiljning 

var på gång att utföras. En annan sjuksköterska berättade om en patient som ändrade 

sinnesläge, och blev lugn, när han hörde att dörren låstes.   

 

Det är dock inte alltid patienter ser på avskiljning på samma sätt som sjuksköterskorna gör. 

Vissa patienter blir arga och saknar förståelse, vilket följande citat visar: 

 

 Vissa kan vara asförbannade att vi avskilt dem. Det är inget fel på dem. De gjorde 

väl ingenting som störde någon, eller de själva. De har ingen förståelse alls för att 

de har vänt upp och ner på en avdelning eller gjort 13 andra patienter 

asförbannade. Alltså vissa har ingen förståelse överhuvudtaget om varför de blir 

avskilda. (E) 

 

Andra patienter kan istället förmedla ett behov av hjälp. ”Vissa förmedlar, snälla hjälp mig så 

att jag inte gör något värre” (E). 

 

En sjuksköterska uppfattade att patienterna oftast inte blir förvånade när de blir avskilda 

eftersom de har gått över en gräns. En annan sjuksköterska berättar dock att en avskiljning 

också kan upplevas som ett straff och att den kommer som en blixt från en klar himmel. 

Efteråt kan en del patienter bli i låga sin sinnestämning. Andra reaktioner som 

sjuksköterskorna beskrev var att patienter kunde bli utåtagerande och utmanande. De söker 

nästan en fysisk kontakt och vill få igång en reaktion. En del protesterar genom att banka på 

dörren och vilja komma ut. Detta är ett sätt för dem att visa sitt missnöje.  

 

Några av sjuksköterskorna menade att patienters reaktioner beror på antalet avskiljningar de 

varit med om. Är det första gången kan det ofta upplevas som ett nederlag. Har det skett några 

gånger kan det bli en rutin. Det ses inte längre som ett stort nederlag eller kränkning. En 

sjuksköterska berättade att för en del patienter blir avskiljningen nästan som ett stående inslag 

i vardagen. Det gör att de inte reagerar så mycket. Vidare säger vissa att det här har de gjort så 

många gånger att det inte spelar någon roll längre. En sjuksköterska beskrev att en avskiljning 

kan ses som en aktivitet för patienten. Det blir ett invant mönster där patienten uppför sig illa 

för att få bli avskild.  

 

Det visade sig att sjuksköterskorna uppfattade att vissa patienter kan känna sig trygga i sin 

avskiljning. De tycker om att ha en trygghet utan krav.  

 

Det var patienter som bad om att bli inlåsta för att de ska vara trygga, och var 

glada över det. Så då kanske ni förstår vad jag menar med att det finns olika 

reaktioner. (A) 
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Sjuksköterskorna beskrev att flera olika känslor visades hos patienten i samband med 

avskiljning. Vanliga känslor som framkom var bland annat ångest och skuld.  De kan också 

uppleva att de blir orättvist behandlade.  

 

Jag har varit med om patienter som vill slå ner en för att man avskiljer dem. Jag har 

varit med om patienter som har gråtit. Jag har varit med om patienter som har varit 

glada. Så det, jag har nog sett de flesta känslorna i samband med detta. (A)  

 

Sjuksköterskorna uppfattade ofta att patienter blev arga och förbannade i samband med 

avskiljning. En sjuksköterska berättade att det inte var ovanligt att bli svartmålad och sedd 

som en idiot och fascist av patienter. Patienter förmedlar rädsla och att de blir kränkta. ”Man 

behöver inte vara ett geni för att inse att man mår dåligt.” (B) 

 

En vanlig känsla sjuksköterskorna uppfattade var att patienter blir ångerfulla och ledsna. De 

ångrar att det gick så långt som till en avskiljning. Har det dessutom förekommit våld blir de 

vanligtvis väldigt ångerfulla över sina handlingar. Det visar sig i form av att de vill be om 

ursäkt till dem som drabbats. De har oftast inte varit ute för att skada någon. 

 

Det kan ju vara om de har slagit en personal. Sen så ångrar de ju det. Det var dumt 

att jag slog, jag skulle inte ha gjort det. Och jag måste få be om förlåtelse och så 

där. Så det är ju såna saker de säger. Och de verkligen vill be om förlåtelse många 

ju. (D) 

 

Vidare framkom att flera av sjuksköterskorna uppfattade att ångesten kom i samband med att 

patienten började reflektera över sin situation och vad de hade gjort. Detta kan också leda till 

att de känner sig ensamma och utsatta. Under avskiljningens gång uppfattade 

sjuksköterskorna att patienterna kunde känna att det var jobbigt att vara i ett litet rum. Det var 

inte alls skönt att bli avskild och att få mindre stimulans. En del får panik och blir frustrerade 

och kan i vissa fall ge uttryck för detta genom att slå och sparka i väggarna. De kan få 

paranoida tankar och uppleva att väggarna flyter mot dem.  

 

Sjuksköterskorna berättade också att en del patienter kan känna tacksamhet. De kan inse att de 

behöver hjälp. Patienten kan ibland själv uttrycka att det då de inser att de är sjuka.  

 

De kan tycka att det är rätt så skönt, att så pass begränsade att de är helt 

handlingshandikappade. De är helt avlägsnade från att kunna göra någonting 

överhuvudtaget.(E) 

 

Sjuksköterskans uppfattning om avskiljningens konsekvenser för patienten 

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter kan avskiljningar leda till att patienten hamnar i en 

situation där de är skyddade, men också känner sig utsatta. 

 

Skyddande 

Sjuksköterskorna uppfattade att avskiljning kan vara skyddande för patienten eftersom ett 

beteende som patienten själv inte kan kontrollera kan brytas. De måste då ta itu med sina 

problem, vilket kan leda till att de blir mer ihophållna och mår bättre. En kortvarig avskiljning 

kan hjälpa patienten att landa i sin situation och komma till insikt. Detta är viktigt för att 

komma vidare i sin utveckling och i vården. ”Det blir ju en tydlig gräns, att hit men inte 

längre, om man använder den på ett rätt sätt, eller ett bra sätt”. (C) 
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Vidare framkom att en avskiljning handlar om att minimera patientens sinnesintryck så att 

patienten kan hålla ihop sig bättre. I vissa fall kan patienten reflektera över sig själv och sin 

situation. Därmed blir det lättare både för sjuksköterskan att nå patienten och för patienten att 

hantera sig själv. Det kan till exempel visa sig genom att patienten återigen blir lugn. 

 

En sjuksköterska uttryckte att en positiv del med avskiljning är att patienten kan skyddas från 

att göra bort sig. Det är ofta i sällskap med andra patienter som patienten varvar igång. Blir de 

avskilda har de en chans att gå in i sig själva och kan andas ut. Blir patienten upprörd och 

varvar igång på avdelningen kan relationer till medpatienter förstöras. I avskiljningen kan 

patienten få utlopp för sina känslor utan att någon annan påverkas. ”De kan // få utlopp för 

sina frustrationer och få slå, det finns inte så mycket att skada sig själv på heller” (E).  

 

Får patientens frustrationer komma ut i avskildhet blir det oftast inte heller några problem för 

patienten att komma tillbaka till avdelningen. Patienten hindras också från att begå några nya 

brott, det blir ett juridiskt skydd. En sjuksköterska menade att patienten själv kan vara positivt 

inställd till avskiljning i vissa situationer. De är medvetna om att det är en tillfällig lösning 

och är tacksamma för att de fick komma bort från saker som kunde ha ställt till det värre för 

dem.   

 

Sjuksköterskorna uppfattade att en positiv del med avskiljning är tillgången till personal. ”Att 

han var ju hänvisad till personal och till det här lilla utrymmet, vilket gjorde att han kunde 

börja prata och kunde börja se det som en möjlighet” (C). En sjuksköterska menade att det 

många gånger är just tillgången till personal som många patienter behöver. Vårdrelationen 

mellan vårdpersonal och patienten kan i vissa fall fördjupas eftersom de får spendera tid 

tillsammans i samband med avskiljning. Patienten och vårdpersonal lär känna varandra 

genom hela förloppet.  

 

De är ofta vana vid att de ska kunna straffa ut sig, att de ska kunna komma ifrån 

situationen genom att uppföra sig illa, men så försöker vi lära dem att vi står ju kvar 

oberoende på vad de gör och vad som händer. Då får man ju en väldigt bra grund 

till att starta ett relationsarbete och komma vidare i vården sen ju. Då vet man att 

den här personen går att lita på, att han är ärlig. Han var stenhård mot mig när jag 

var sjuk, men samtidigt kan han vara hygglig när jag visat ett bättre beteende och 

fungerar bättre. (A) 

 

Utsatthet 

Sjuksköterskorna berättade att en avskiljning är kränkande för patienten, särskilt om de inte 

har förståelse till varför åtgärden verkställs. Patienterna är utelämnade och i underläge redan 

från början i den vårdmiljö de vistas i och i samband med avskiljning förstärks detta. Det kan 

också leda till att tilliten till sjuksköterskan försämras. ”Det försvårar ju vår vårdrelation och 

vårt förtroende av patienten” (E).  Avskiljning kan beskrivas som ett psykiskt övergrepp mot 

patienterna. Det sätter sina spår och kan påverka vårdrelationen. Avskiljning uppfattades 

därför som en tråkig del av vården. 

  

Sjuksköterskorna hade sett att patienter kan bli trötta eller oroliga när de kommer i en miljö 

med ökad stimuli, eftersom en långvarig avskiljning kan göra dem känsliga. Det bidrar till att 

patienten får svårigheter att hantera normala miljöer och blir begränsade. Därmed blir det mer 

jobb för att patienten i framtiden ska kunna hantera en normal miljö.  
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien anses vara uppnått då resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av 

avskiljning och hur de uppfattade att patienter påverkas. Intervjuerna gav information som 

analyserades till ett resultat. Det visade sig att sjusköterskorna uppfattar sig själva som ett 

stöd för patienten vid avskiljning. Vidare framkom det att olika känslor och reaktioner 

uppstod hos patienterna vid en avskiljning. Avskiljningar kan kränka patienter och få dem att 

känna sig utsatta. Dock kan det också leda till något gott som t.ex. ett utvecklande 

relationsarbete mellan vårdpersonal och patient.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes i form av en intervjustudie eftersom sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelse skulle belysas. En litteraturstudie hade även lämpat sig, men då det rådde en 

efterfrågan på fler studier inom ämnet kändes det mer väsentlig att utföra en intervjustudie. 

Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitativ ansats väljs när studien ska belysa människors 

upplevelser eller tolkningar (Ibid.). Enligt Thomsson (2002) lämpar sig en intervjustudie väl 

när syftet med studien är att beskriva olika erfarenheter och upplevelser (Ibid.). Avsikten är 

att studien ska kunna bidra till reflektion och diskussion i olika sammanhang.  

 

Thomsson (2002) menar vidare att innan en undersökning startar är det viktigt att författaren 

ställer sig frågande till sin egen förförståelse för att det inte ska påverka förståelsen och 

tolkningen av resultatet. Eftersom författarna hade erfarenhet av sjuksköterskornas 

arbetssituation sedan tidigare, kan det ha påverkat hur intervjuerna strukturerades upp och 

vilka frågor som ställdes. Förförståelsen kan på detta sätt vara en styrka eftersom 

informationen som kom fram med lätthet kunde förstås. En risk kan dock vara att egna 

erfarenheter tolkas in. Diskussioner mellan författarna skedde fortlöpande för att förhindra 

detta.  

 

I en kvalitativ studie bedöms kvaliteten utifrån hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 

2003). Tillvägagångssättet har tydligt beskrivits i metoden, vilket ger läsaren möjlighet att 

följa hur studien har gått till och bedöma dess kvalitet. I bilaga 4 visas exempel på hur 

analysprocessen har gått till. Där har läsaren en möjlighet att följa tillvägagångssättet och göra 

sin egen bedömning. Vidare har informanterna citerats i resultatet, vilket gör att läsaren själv 

kan bedöma om informationen är tolkad sanningsenligt. Kvale (1997) menar att en 

undersökning måste ge så mycket information att läsaren själv kan bedöma resultatets 

generaliserbarhet.  

 

Inklusionskriterierna för urvalet var tillfredsställande, då alla informanterna utförligt kunde 

svara på intervjufrågorna. Samtliga hade tillräckliga erfarenheter för att kunna bidra till 

studien. Intervjuerna ägde rum på sjukhuset där informanterna arbetar. Detta var en miljö som 

båda parter var bekväma i. Intervjuerna ägde rum i ett personalrum och samtalen skedde 

ostört, vilket medförde att informanterna kunde tala fritt utan påverkan av yttre faktorer. 

Enligt Thomsson (2002) är det viktigt med en ostörd miljö så att informanten får en möjlighet 

att ta in frågan och reflektera över sitt svar (Ibid.).  

 

För att intervjuerna skulle vara så lika varandra som möjligt för alla informanter, valde 

författarna att samma person ställde frågorna vid varje intervjutillfälle, vilket ansågs vara en 

fördel. Anteckningarna som fördes under intervjun blev också skrivna på samma sätt. I och 

med detta kunde författarna på ett tillförlitligt sätt jämföra resultaten som framkom i 

intervjuerna. Thomsson, (2002) menar att två intervjuare är bra för att kunna komplettera 
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varandra. En person kan lätt missa något som blir sagt, men är det två intervjuare blir 

sannolikheten hög att viktig information uppmärksammas (Ibid.). Att intervjuerna spelades in 

på band ökade också materialets tillförlitlighet, då det enligt Polit & Beck (2004) är det bra att 

spela in intervjuerna på band så att alla detaljer och olika vinklar fångas På dessa sätt kunde 

de två författarna jämföra sinsemellan vad som registrerats under intervjun, vilket också 

ökade materialets tillförlitlighet i form av en god interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson, 

2003). Då författarna har ytterst lite erfarenhet av att intervjua sedan tidigare finns det dock en 

möjlighet att det kan ha påverkat resultatets reliabilitet. Patel & Davidsson (2003) menar 

också att för att få en så hög reliabilitet som möjligt krävs det att intervjuaren är tränad (Ibid.).  

Pilotintervjun gav tillfälle till träning i att intervjuteknik inför de kommande intervjuerna. 

 

Thomsson (2002) beskriver att bandspelare kan vara negativ att använda på grund av att 

personen som blir intervjuad kan bli spänd av den (Ibid.). Bandinspelning användes då 

fördelarna ansågs överväga nackdelarna i denna studie. Innan intervjuerna påbörjades fick alla 

informanter information om att bandspelare skulle användas. En av informanterna ställde sig 

tveksam till att bli inspelad, men efter att ha läst informationsbrevet och författarna förklarat 

att det endast var de som skulle lyssna på den och att materialet därefter skulle förstöras sa 

informanten att det gick bra. Personen i fråga upplevdes trots detta avslappnad och resultatet 

av intervjun påverkades troligen inte. De andra informanterna upplevdes inte heller påverkade 

av bandspelaren i sitt samtal.  

 

Det första intervjumaterialet analyserades tillsammans. Därmed kunde tankar och idéer bollas 

om vad som var relevant att ha med, och hur de skulle bryta ner texten. Analysmetoden var ny 

för båda författarna. Därför tog de tid till att skapa en förståelse för tillvägagångssättet. 

Genom att författarna fortlöpande diskuterade analyserna är sannolikheten hög att de utfördes 

på ett riktigt sätt. Datainsamling, analys, resultatbeskrivning och slutsatser har noggrant 

redovisats vilket borgar för en god validitet (Dahlberg, 1997). 

 

Under studiens gång har inga etiska problem stötts på. All informationen som har 

framkommit under intervjuerna har kunnat användas. Inget har behövts utelämnas på grund 

av vårdens tystnadsplikt. Författarna är medvetna om att tankar och känslor kan ha väckts hos 

informanterna efter intervjuerna. Detta kan ha öppnat upp för reflektion kring ämnet hos 

sjuksköterskorna. Det är dock inget som författarna har haft möjlighet att följa upp.  

 

Resultatdiskussion 

Det komplexa inom den rättspsykiatriska vården är att en god vård ska bedrivas, samtidigt 

som både patienter och vårdpersonal ska vara skyddade gentemot våld. Avskiljningar äger 

rum när en situation uppstår som kan leda till att någon blir skadad. Sjuksköterskorna beskrev 

avskiljningen som ett skydd för både patienter och vårdpersonal, samtidigt som de 

poängterade att den kan vara kränkande. Det etiska förhållningssättet är därför av stor vikt för 

att den ska fortsätta vara en vårdåtgärd och inte ett övergrepp. Strand et al, (2009) menar att 

frågor som berör etik och utvecklingsarbete ständigt ska pågå (Ibid.). Samtliga sjuksköterskor 

poängterade att ett etikiskt förhållningssätt ständigt präglar deras arbete. Patienten är i en 

beroendesituation till sjuksköterskan vilket innebär att sjuksköterskan hela tiden måste vara 

observant på sitt bemötande. En sjuksköterska i studien poängterar att det verkligen är en av 

sina arbetsuppgifter att gå in till patienten och lyfta dem när de känner sig besvikna över att 

ha blivit avskilda. Det är viktigt att fokusera på det som är positivt i patientens liv, så att 

arbetet kan fortsätta gå framåt. 
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Enligt Wynn (2002) krävs det i vissa situationer att patienten avskiljs för att minska risken för 

våld och fysiska skador (Ibid.). Samtliga sjuksköterskor menade att en avskiljning ibland 

behövs eller krävs i samband med att en patient är i behov av en miljö med mindre stimuli. 

Författarna ställer sig frågande till om det endast är en avskiljning som kan bidra med det. 

Eftersom sjuksköterskorna samtidigt upplevde att en avskiljning kan leda till att patienten 

känner sig kränkt och far illa av den, borde det kunna finnas något annat alternativ. Det skulle 

vara önskvärt om det kunde finnas en stimulifattig miljö som patienten tillfälligt kunde få 

vistas i utan att behöva känna sig instängd.  

 

Sjuksköterskorna i studien menade att avskiljning kan vara skyddande för patienten i form av 

att det blir en tydlig brytning på ett beteende som inte är under kontroll. De kan då landa i sig 

själva och komma till insikt. Det är också skyddande i och med att patienten kan få utlopp för 

sina känslor i lugn och ro. De kan slå och skrika hur mycket de vill i sin avskildhet utan att 

riskera att göra bort sig för medpatienter. Detta stärks av Wynns (2003) studie, där det 

framkom att patienter kan behöva avskiljas för att stoppa ett våldsamt beteende mot sig själv 

och andra. Författarna till denna intervjustudie anser att detta visar att avskiljning kan vara 

skyddande för patienten på flera sätt. De får möjlighet att få ur sig sina känslor utan att fysiskt 

skada sig själv och andra. Samtidigt slipper de möta sina medpatienter när de mår som sämst 

och har ett beteende som anses felaktigt. De får chansen att vara privata i sin sjukdom, vilket 

annars är nästintill omöjligt på en avdelning där de bor tillsammans med andra patienter. En 

avskiljning krävs när patienten inte är i stånd att bedöma sitt beteende och ta ett eget beslut 

om att gå in på sitt rum.  

 

Trots att avskiljning kan vara skyddande för patienten upplever sjuksköterskan således att det 

är ett intrång i patientens liv och livsvärld. Flera av sjuksköterskorna poängterade att det är 

den sista åtgärden som tas till när inga andra åtgärder hjälper. Detta innebär att 

sjuksköterskorna verkligen reflekterade över sitt handlande, och tar avskiljningen på allvar. 

Det är inget positivt inslag deras arbete, utan en åtgärd som de upplever att de tvingas ta till. 

På så sätt är det en tvångsåtgärd för både patienter och sjuksköterskor. Strand et al. (2009) 

poängterade att de som arbetar inom tvångsvården har ett stort ansvar för att vården och att 

bemötandet sker med värdighet (Ibid.). Detta styrks av resultatet där sjuksköterskorna visade 

en stor medvetenhet om att en avskiljning kan vara kränkande för patienten. Det etiska 

förhållningssättet var en av deras riktlinjer i arbetet med patienten. Författarna anser att en 

viktig del som kom fram i resultatet var att sjuksköterskorna har en betydelsefull roll att leda 

och reflektera över arbetet med god etik och moral. Detta skapar förutsättningar för ett gott 

bemötande av patienten. Risken för kränkning minskar och det finns möjlighet att behålla ett 

bra relationsarbete. 

 

Resultatet visar att samtliga sjuksköterskor upplever avskiljningen som en tråkig del av 

arbetet. De hade hellre sett att situationen hade kunnat hanteras på ett annat sätt. Däremot 

skilde sig deras egna känslor inför avskiljning åt. Några såg det som ett misslyckande, medan 

en annan sjuksköterska inte tyckte det väckte några jobbiga känslor alls. Författarna har tolkat 

resultatet som att känslorna delvis påverkas av hur mycket erfarenhet sjuksköterskan har av 

avskiljning. En sjuksköterska uttryckte att känslorna hade trubbats av med tiden, en annan 

beskrev hur en avskiljning förmodligen upplevs annorlunda för en oerfaren sjuksköterska. 

Författarna ställer sig därför frågande till hur mycket upplevelsen ändras utifrån vilken 

erfarenhet sjuksköterskan har av avskiljning. Enligt Hörberg (2008) kan vården för de som 

arbetet länge inom rättspsykiatrisk vård upplevas som en vana. Istället för att vården utgår 

från en reflekterad vårdande hållning, kan personliga erfarenheter och egenskaper hos 

vårdpersonalen i alltför stor utsträckning påverka vårdens kvalitet.    
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I studiens resultat framkom sjuksköterskornas frustration över att vilja hjälpa en patient som 

är avskild, men inte ha möjlighet till det. De ser patientens behov men kan inte erbjuda den 

hjälp som behövs. Strand et. al. (2009) menar att tvångsåtgärder ska utgå från principen att 

göra gott och orsaka så lite skada som möjligt (Ibid.). Det är sjuksköterskornas önskan att 

göra vad de kan för att patienten ska må bra. Det är tyvärr inte alltid möjligt när 

omständigheterna kräver att patienten är avskild. 

 

En av sjuksköterskorna menade vidare att vissa patienter gör avskiljningen till en aktivitet när 

de har behov av uppmärksamhet. I Wynns (2003) studie framkom att vårdpersonal anser att 

ökad bemanning skulle minimera antalet avskiljningar (Ibid.). En ökad bemanning skulle 

kunna leda till att det finns resurser som kan uppmärksamma patienters behov. Därmed borde 

avskiljningar som beror på behov av uppmärksamhet kunna minskas. 

 

Det finns inga krav på att personal ska vara närvarande då en patient hålls avskild han eller 

hon ska stå under fortlöpande uppsikt (SOSFS, 2008:18). I resultatet framkom det att 

vårdpersonals närvaro vid avskiljning skapar trygghet och möjlighet för patient och 

vårdpersonal att lära känna varandra. Det är viktigt att finnas till för patienten, de slängs inte 

bara in i sin avskiljning och glöms bort. Sjuksköterskorna i studien berättar att en avskiljning 

kan få positiva konsekvenser i och med att patienten alltid har tillgång till personal. Detta kan 

leda till att patienten börjar prata med vårdpersonalen och ett relationsarbete kan förbättras. 

Enligt Rask (2002) är en god relation mellan vårdare och patient en läkande faktor för 

patienten. En god relation karaktäriseras av bland annat tillit, värme och trygghet (Ibid.). Den 

bygger även på respekt och kan leda till att patienten växer och kan utnyttja sina egna resurser 

(Wiklund, 2003). I resultatet beskrev en sjuksköterska hur en avskiljning kan bli en bra grund 

till att starta ett relationsarbete mellan vårdare och patient. Patienten inser att sjuksköterskan 

går att lita på när hon är ärlig och tydligt markerar gränser för ett acceptabelt beteende. 

Olofsson (2008) säger att det har visat sig att relationen mellan vårdpersonal och patient är av 

stor betydelse för hur tvånget upplevs. Finns ett skapat förtroende mellan båda parter är det 

lättare att förstå och gå vidare efter avskiljningen. För patienten är det viktigt att ha en känd 

vårdare tillgänglig för att känna sig trygg. För sjuksköterskan är det en fördel att känna sin 

patient, det gör att de lättare vet hur de ska reagera på våldet och motivera sina åtgärder. 

 

Enligt Sjögren (2004) skapar människan en helhet av sina upplevelser. Dahlberg (2003) 

menar att ett vårdlidande är kopplat till otrygghet och uppstår när patienterna har svårt att 

förstå vårdpersonalen agerande. Detta kan bero på bristande information från vårdpersonalen 

(Ibid.). Resultatet i denna intervjustudie visade att det är viktigt att patienterna får en 

förklaring till varför avskiljningen var nödvändig. Det är först då de kan få en förståelse och 

förhoppningsvis kan reagera på ett annat sätt i en liknande situation. Har patienten ingen 

förståelse till varför avskiljningen äger rum kan de uppleva den som en kränkning, vilket kan 

leda till att hela vården upplevs som kränkande. En avskiljning kan dock leda till något bra då 

patienten i vissa fall kan reflektera över vad som hände från början till slut. Reflektion innebär 

att patienten kan skapa sig en förståelse för situationen. Sjuksköterskorna uppfattade också att 

en del patienter kunde känna tacksamhet när de insåg att de behövde hjälp.  

 

Wynn (2003) kom i sin studie fram till att vårdpersonal upplevde avskiljning som en bra 

metod vid våldsamma situationer (Ibid.). Resultatet stärker detta då sjuksköterskorna såg 

avskiljning som den enda möjliga metoden i vissa situationer. Samtidigt poängterade de att 

patienten riskerar att kränkas. Majoriteten av vårdpersonalen i Wynns (2003) studie ansåg inte 



 

 17  

att avskiljningen skapade aggressioner eller oro. Detta skiljer sig från resultatet i denna studie, 

där sjuksköterskorna uppfattade att patienter ofta blev arga, ångerfulla och ledsna.  

 

Studien visar att det kan förekomma många olika känslor hos patienter i samband med 

avskiljning. De vanligaste känslorna som framkom kunde vara ångest, ilska, rädsla och 

ledsamhet. Det kunde också hända att patienterna projicerade sin ilska på sjuksköterskorna, 

och blev hotfulla. Patienterna kunde bli påverkade av sin avskiljning genom att hitta en 

trygghet i att vara instängd. De kunde också bli glada eller lättade då de blev avskilda och fick 

en tydlig gräns. Eftersom författarna inte hade möjlighet att genomföra en studie utifrån 

patienternas erfarenheter, är känslorna som beskrivs hur sjuksköterskorna uppfattade att 

patienterna reagerar. Det innebär att ingen kan säga att det är exakt på detta sätt patienterna 

erfar sin avskiljning.  

 

Under studiens gång väcktes många tankar. En intressant frågeställning är hur patienter 

påverkas av avskiljning utifrån till exempel diagnoser och vilket kön de har. Likaså skulle det 

vara intressant att belysa sjuksköterskors upplevelser utifrån ett genusperspektiv. En annan 

viktigt fråga i sammanhanget är hur vårdpersonal med olika utbildning ser på avskiljning av 

patienter. Har olika yrkeskategorier samma värderingar och tankesätt? Under 

sjuksköterskeutbildningen har många etiska frågor lyfts och diskuterats. Bör sjuksköterskan 

därför vara den som driver och utvecklar dessa frågor på olika vårdarbetsplatser? För att få en 

ännu djupare och mer tillförlitlig förståelse för hur patienter påverkas av en avskiljning, är det 

önskvärt med fler studier som utgår direkt från patienters upplevelser. Det viktigt att patienten 

får komma till tals. Enligt Hörberg (2008) är det av stor vikt att beskriva det rättspsykiatriska 

vårdandet utifrån patienters livsvärld. Studien har väckt intresse för hur patienter egentligen 

känner när de sitter instängda. Vilka känslor har de för vårdpersonalen? Hur mycket kan en 

avskiljning förstöra en god vårdrelation? Finns det tillfällen när avskiljning används felaktigt, 

på grund av att det finns ett behov av att återfå kontroll hos vårdpersonal, när de känner sig 

hotade? En studie som jämför sjuksköterskors upplevelser utifrån arbetslivserfarenhet skulle 

kunna väcka en diskussion kring hur en vana kan göra att handlingen utförs slentrianmässigt. 

 

 

Slutsatser 

Informanterna som deltog i studien ansåg att avskiljning kan vara en nödvändighet i vissa 

sammanhang. Det har blivit en accepterad del av arbetet trots att det är ett stort intrång i 

patienternas integritet. Samtliga sjuksköterskor poängterade att ett etiskt förhållningssätt är ett 

måste. Även om de själva uttryckte att deras känslor trubbades av med tiden, hade de ändå 

kvar en medvetenhet om hur patienter kan fara illa av en avskiljning. Sjuksköterskorna kan 

ibland känna sig utsatta i samband med en avskiljning när en patient blir hotfull. Det kan vara 

genom både verbalt och fysiskt hot. Samtidigt känner de också ett medlidande eftersom de vet 

att patienten inte mår bra. Alla avskiljningar ser olika ut eftersom varje människa är unik, 

därför går det inte att generalisera vilka känslor och reaktioner som uppstår hos patienter. 

Sjuksköterskorna menade att de flesta patienter uttrycker negativa känslor men brukar bli 

lugna vid en avskiljning. Patienterna brukar även bli ångerfulla efter en avskiljning och har ett 

behov av att be om ursäkt om någon kommit till skada. En viktig del som framkom i resultatet 

var hur vårdrelationen kan påverkas av en avskiljning. Det är viktigt att patienten får en 

förklaring för att kunna skapa förståelse till varför en avskiljning var nödvändig. Detta för att 

en bra vårdrelation ska kunna behållas och utvecklas.  
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      Bilaga 1 

 

     Växjö  

     20090406 

Till Dig som arbetar som sjuksköterska inom rättpsykiatrin! 

 

Vi heter Anna Ansgarius och Marina Persson och läser sista terminen till sjuksköterska vid 

Växjö Universitet. Under utbildningen har vi båda haft praktik inom rättspsykiatrisk vård 

vilket väckte vårt intresse för hur patienter påverkas av att vara avskilda.  

 

Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete och vi har valt att skriva om avskiljning 

inom rättspsykiatrisk vård. När vi läst in oss på området har vi upptäckt att det råder en 

efterfrågan på studier om avskiljning, därför känns den här studien relevant att genomföra.  

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att avskilja patienter och deras 

upplevelse av hur patienterna påverkas av avskiljande, inom rättspsykiatrisk vård. Vi har valt 

intervjustudie som metod och vill genom detta brev bjuda in sjuksköterskor till att medverka i 

studien. Intervjun kommer att vara ca en timme där samtalet spelas in på band och båda 

studenterna kommer att närvara. Kriterier för att delta i studien är utbildad sjuksköterska med 

minst ett års arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk vård, arbetande inom rättspsykiatrisk vård 

samt erfarenhet av avskiljande av patienter. 

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras. I sammanställd data kan 

citat finnas med, men avidentifierade. Som deltagare i studien har du rätt att när som helst 

avbryta din medverkan. Det inspelade materialet kommer att förvaras så att endast behöriga 

får ta del av det. Efter godkänd examination kommer allt material förstöras. Resultatet 

kommer att finnas tillgängligt efter godkänd examination.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av studenterna eller vår 

handledare: 

 

Anna Ansgarius 

E-post: aanuc06@student.vxu.se 

Mobil: 000-000000000 

 

Marina Persson 

E-post: mpeuc06@student.vxu.se 

Mobil: 000-000000000 

 

Handledare: 

Karin Alfengård 

E-post: karin.alfengard@vxu.se 

Tel: 0470-70 83 08 

 

Jag deltar  Ja  Nej 

 

Underskrift / Datum / Ort 

 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 
Bakgrundsfakta: 

1. Hur länge har du arbetat inom psykiatrisk vård? 

 

2. Vilken utbildning har du utöver sjuksköterskeutbildningen?  

 

3. Vilken erfarenhet har du av att avskilja patienter enligt paragraf 20 i tvångslagarna? 

 

Huvudfrågor: 

4. Hur upplever du att patienterna reagerar i samband med att de avskiljs? 

 

5. Vad upplever du att patienter förmedlar till dig under avskiljande?  

 

6. Vad upplever du att patienter förmedlar till dig efter avskiljande? 

 

7. Vilka positiva konsekvenser upplever du att avskiljandet kan ha för patienterna? 

 

8. Vilka negativa konsekvenser upplever du att avskiljandet kan ha för patienterna? 

 

9. Hur har du upplevt att patienter påverkas i längden efter avskiljande? 

 

10. Hur kan avskiljande vara vårdande för patienterna? 

 

11. Vad väcker avskiljande av patienter för känslor hos dig som vårdare? 

 



 

   

Bilaga 3 

 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

 

20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast 

om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt 

eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra 

patienterna. Ett beslut om avskiljande gäller högst åtta 

timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt beslut 

förlängas med högst åtta timmar. 

 

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande 

enligt första stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta 

timmar. 

 

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls 

avskild mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan 

dröjsmål underrättas om detta. En patient skall under den tid 

han hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av 

vårdpersonal. 
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ANALYSSCHEMA 
 

Meningsbärande 

enheter 

Koncentrerade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori  

Och då kan de 

vara väldigt, bli 

ångerfulla, ledsna 

och be om ursäkt 

och verkligen 

ojojoj någon har 

blivit skadad, och 

vad har hänt och 

hur mår den som 

fick en smäll eller 

åkte in i väggen 

av misstag, eller 

oftast tycker jag 

att de vill ju inte 

skada någon. 

De kan vara 

ångerfulla, 

ledsna och be 

om ursäkt. 

Undrar hur det 

gått med den 

som blivit 

skadad, vill 

oftast inte skada 

någon.  

Ånger  

 

 

 

 

 

 

 

Varierande 

reaktioner och 

känslor 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

hur patienter 

påverkas i 

samband med 

avskiljning 

 

Man behöver inte 

vara ett geni för 

att inse att man 

mår dåligt. 

Patienten mår 

dåligt. 

Mår dåligt 

Eh, jag har också 

fördelen att denna 

patient som får 

sina, flippar ut, 

eller vad man ska 

säga. Gör inte 

bort sig inför alla 

andra, den har 

möjligheten att 

komma tillbaka 

sen, utan att ha 

förstört för allt 

och alla, de lever 

ju så tätt inpå 

varandra.  

Det är till fördel 

att avskilja för 

att undvika att 

en patient gör 

bort sig inför 

medpatienter. 

Det är lättare att 

komma tillbaka.  

Patienten 

undviker att 

göra bort sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddande 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

avskiljningens 

konsekvenser 

för patienten 

 

Vi ser till att han 

inte blir dömd för 

några nya brott 

under tiden han 

har sin isolering. 

Inga nya brott 

under tiden 

patienten är 

avskild. 

Inga nya brott. 
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Meningsbärande 

enheter 

Koncentrerade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Min skyldighet 

att gå in där och 

avdramatisera det 

så att få dem att 

fokusera på 

framtiden… och 

plocka fram 

positiva bitar. 

Och inte 

applicera mer, för 

man har ett jäkla 

ansvar som 

vårdare… att inte 

applicera mer 

ångest än 

nödvändigt. 

Skyldighet att 

avdramatisera 

och hjälpa 

patienten att 

fokusera på 

positiva bitar. 

Inte applicera 

mer ångest än 

nödvändigt. 

Sjuksköterskan 

ska 

avdramatisera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara ett stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

upplevelse av att 

avskilja 

patienter Men när vi väl 

släpper på det så 

har de ändå 

lugnat sig så pass 

att de ändå går att 

prata med dem 

igen, och då 

brukar det ändå 

gå förklara lite 

varför. Och kan 

man bara få det, 

för det är 

jätteviktigt att 

man förklarar, för 

annars så förstår 

de inte alls, om 

de inte är väldigt 

vana vid det. 

När de släpps ur 

avskiljningen är 

det viktigt att 

prata med dem 

och förklara 

varför de 

avskilts, så att 

de får en 

förståelse.  

Förklara 

avskiljning 

 

 


