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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Patienters upplevelser av att vårdas inom slutenvården med stöd av Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård. Människor med en allvarlig psykisk störning eller ett oundvikligt 
behov av vård får med stöd av lagen tvångsvårdas. Patienterna fråntas självbestämmandet och 
blir tvungna att delta i vård och behandling mot sin vilja. När självbestämmandet fråntas 
patienterna övertar vårdpersonalen ansvaret vilket kan leda till ett lidande för patienterna 
(1991:1128). 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk 
slutenvård.  
Metod: Systematisk litteraturstudie, sex artiklar användes för uppnått resultat.
Resultat: Både positiva och negativa upplevelser av tvångsvård påvisades. Patienterna 
beskrev ett möte med vården kantat av upplevelser kring människovärde, delaktighet i sin 
egen vård, kommunikation, relationer, synen på våld, hot och straff samt upplevt lidande.
Slutsats: Om patienterna bemöttes med respekt, människovärde samt fick tillräcklig 
information kring vård och behandling blev upplevelserna av tvångsvården mer positiv. Brist 
på delaktighet i fråga om vård och behandling och kommunikationsbrister var ett problem då 
patienterna hade lite sjukdomsinskt samt inte hade förståelse för behovet av tvångsvård.
Vidare forskning med kvalitativa intervjuer om patienters upplevelser av tvångsvård föreslås 
för att ge utökad förståelse och kunskap.

Nyckelord: Experience, Coercion, Psychiatric care, Patient satisfaction, Attitude, 
Commitment of mentally ill och Involuntary.  
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1. Bakgrund

1:1 Inledning

I Sverige styrs all form av sjukvård inklusive psykiatrisk vård av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). Denna lag innebär att tvångsåtgärder mot patienter är förbjudna och de har rätt att 

avbryta vården och lämna avdelningen när de vill (1982:763). Det finns vissa omständigheter 

som bortser från patienternas självbestämmande och HSL kompletteras med en annan lag; 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128). När en patient får ett beslut om vård 

med stöd av LPT tar en psykiatriker över patientens rättighet att själv bestämma över sin 

fortsatta vård. Förväntningarna på tvångsvården är att den ska bringa ett mer stabilt 

hälsotillstånd för patienten och på längre sikt utskrivning från avdelningen (Ottosson & 

Ottosson, 2007). Målet är att patienterna ska återhämta sig och återta kontrollen över 

självbestämmande och beslutsrätten över sitt liv (Jormfeldt, 2006). Sker inte detta kan 

följderna bli ett fortsatt lidande, svårigheter att hantera vardagen och i värsta fall kan den 

uteblivna vården leda till fara för patienten själv och/eller dess omgivning, om patienten 

fråntas självbestämmandet och integriteten ifrågasätts (Ottosson & Ottosson, 2007).

1:2 Lagar och författningar: Vad innebär Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128) trädde i kraft 2002-01-01. Lagen innebär 

att patienter som är i oundgängligt behov av vård och ej frivilligt godtar denna ska 

tvångsvårdas (1991:1128). Lagen ska endast användas om mindre insatser ej är tillräckliga 

och att syftet med vården står i proportion till deras situation (1991:1128). LPT (1991:1128) 

beskriver vidare att om tvångsvård blir nödvändig ska detta ske med hänsyn till patienten och 

utövas med så lite åverkan så möjligt. Patienten får endast tvångsvårdas om den lider av en 

allvarlig psykisk störning, eller om patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina 

personliga förhållanden i övrigt har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en slutenvårdsavdelning för 

heldygnsvård (1991:1128). Om patienten motsätter sig frivilligvård eller till följd av sitt 

psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i 

frågan om vård och behandling ska lagen om psykiatrisk tvångsvård träda i kraft (1991:1128).

När dessa kriterier har uppfyllts måste en legitimerad läkare utfärda ett vårdintyg som ger 

vårdavdelningen rätten att kvarhålla patienten. Eventuellt intagningsbeslut utfärdas inom 24
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timmar av två skilda läkare som gör var sin bedömning. Varje patient har rätt till att överklaga 

beslutet (1991:1128). Om läkaren gör en bedömning att patienten behöver minst fyra veckors 

behandling måste det sökas tillstånd ifrån länsrätten, godtas detta utfärdas ett vårdintyg som 

gäller för fyra månader.  Finns det sedan ett behov efter fyra månader att förlänga 

tvångsvården måste ett nytt beslut fattas av länsrätten (1991:1128).

1:3 Vad ingår i begreppet tvångsvård 

Begränsningar

När patienter tvångsvårdas finns det många begränsningar och åtgärder personalen kan ta till 

för att upprätthålla den vård som anses bruklig under dessa omständigheter. På en sluten 

vårdavdelning är oftast dörrarna låsta vilket innebär att patienter som vårdas frivilligt får be 

om lov till att bli utsläppta. Patienter som tvångsvårdas får hindras av personalen om denne 

försöker lämna avdelningen, i värsta fall får våld användas (1991:1128).

Om det finns risk för att patienter som tvångsvårdas kan skada sig själv eller andra kan denne 

spännas fast, såkallad bältesläggning.  Om patienten uppträder så pass aggressivt och störande 

att det försvårar vården för övriga patienter får denne avskiljas till isolering under högst åtta 

timmar (1991:1128). 

Det finns också restriktioner om innehav av narkotika, alkohol, sprutor, kanyler och andra 

föremål som kan användas för att skada sig själv eller andra. Om det misstänks att patienten 

ändå bär med sig något av dessa ovan nämnda förbudsobjekt kan kroppsvisitation utföras av 

personalen (1991:1128).

Rättigheter

En vårdplan ska upprättas snarast efter inläggning på avdelningen och denna ska ske i samråd 

med patienten och eventuella anhöriga. Planen ska innehålla behandlingsåtgärder och arbeta 

mot syftet med tvångsvården (1991:1128).

1:4 Förutsättningar för tvångsvård: Varför och vilka patienter tvångsvårdas

Grunden till ett intagningsbeslut är att patienterna har en allvarlig psykisk störning. Med detta 

menas ett psykotiskt tillstånd med förvirring, tankestörningar, hallucinationer eller 

vanföreställningar. Även depressioner utan psykotiskt symtom där det kan finnas risk för 

suicidförsök kan vara grund för tvångsintagning. En annan kategori av patienter med mer 
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uttalade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär och starkt 

tvångsmässigt beteende räknas som en allvarlig psykisk störning (1991:1128).

1:5 Etiska övervägande med tvångsvård

Vid allvarliga psykiska störningar kan patienterna ha en störd verklighetskontakt. Därför kan 

det vara svårt för dessa patienter att ge sitt samtycke till en vård de inte förstår nyttan med och 

vård mot deras vilja kan bli aktuell. Psykossjukdom kan innebära att beslutskompetensen blir 

nedsatt men det måste inte innebära detta vilket medför att det är viktigt att varje patient 

bedöms utifrån sina förutsättningar. Vård mot en patients vilja innebär att man fråntar 

patienten självbestämmandet under en period men trots detta ska inte vården påverkas så att 

integriteten kränks (Ottosson & Ottosson, 2007).

Det är viktigt att sjukvårdspersonal är medvetna om sina etiska värderingar, människosyn och 

professionellt förhållningssätt eftersom det ligger till grund för beslut som tas i sitt arbete med 

patienter (Birkler, 2007). I vissa situationer i arbetet med psykiatriskt tvångsintagna patienter 

måste beslut fatts gällande vård och behandling för patienter även om de inte är av samma 

åsikt. Birkler (2007) menar att som vårdpersonal gäller det att se åt patientens 

självbestämmande så långt det är möjligt, göra det bästa möjliga för patienten, minimera 

lidandet samt att respektera och behandla dessa patienter precis som alla andra. 

1:6 Autonomi och paternalism 

Patient betyder den lidande och tålmodigt uthärdande människan ( Birkler, 2007). När en 

människa söker professionell hjälp i ett vårdsystem definieras den som en patient. Patienten är 

en aktiv handlande människa med önskningar och vilja, innehavare av rättigheter och 

skyldigheter som innefattar ansvar gentemot sig själv och sin omgivning ( Lindstöm, 1994).

I sjukvården finns en humanistisk människosyn vilket innebär att varje människa ses som en 

egen unik individ och har en egen uppfattning om vad som är bäst för sig själv (Birkler, 

2007). Alla människor har rätt att bli behandlade med lika värde och respekt vilket innebär att 

vården ska bygga på självbestämmande och integritet (SFS 1982:763).

Ett grundläggande begrepp är autonomi som betyder självstyre eller självbestämmande. Detta 

innebär att varje person har rätt att ta beslut rörande sitt eget liv vilket är en grundläggande 

frihet. Som vårdpersonal är grunden för empatisk omvårdnad att ha en människosyn som ser 

till patienternas upplevelser även om full förståelse för problem och lidande aldrig kan 
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uppnås. Motsatsen till autonomi är paternalism som innebär att vårdpersonal bortser från 

självbestämmandet och själv tar beslut åt patienten (Birkler, 2007).  Detta blir fallet när 

patienter vårdas under tvång. Det gäller ändå att i varje situation att respektera autonomin när 

det gäller att fatta beslut som rör någon annan. För att ge patienten förutsättningar att fatta 

beslut grundat på sina egna behov och värderingar krävs att vårdpersonalen ger fullständig 

information gällande vård och behandling (Birkler, 2007). Att inte ge tillräcklig information 

ger inga valmöjligheter för patienten vilket resulterar att hälsan påverkas på ett negativt sätt 

vilket kan upplevas som kränkande och orättvist (Jormfeldt, 2006).  En upplevelse grundar sig 

i att fokusera på ett djupare plan av patientens egna upplevda känslor och uttryck det vill säga 

inte de erfarenheter som uppstår utav handlingar från vårdpersonal. Hur patienter upplever 

vården grundar sig i de föreställningar patienten har före vårdtillfället samt de föreställningar 

som uppstått till följd av upplevelsen av själva vården (Wright, Watson & Bell, 2002).

1:7 Teoretisk referensram: Lidande

Det finns tre typer av lidande inom vården. Sjukdomslidande är något som uppkommer på 

grund av sjukdom, vårdlidande är ett resultat av dåliga erfarenheter inom vården i bemötande 

men även fysiskt och psykiskt våld. Livslidande är det som alla människor upplever i det 

vardagliga livet.  Eriksson (1994) menar att lida är en del av alla människors liv och att 

genom lidande kan människan finna en mening. Att lida innebär alltid en kamp mellan det 

goda och det onda. Det är svårt för människan att lida men är något alla måste utstå.  Det är 

vanligt att människor bär på oro, ångest och rädsla inför vad lidandet innebär. Ofta orsakar 

människor varandra lidande utan att det är meningen.

Eriksson (1994) skriver om människors frihet och menar att begreppet kan sättas i samband 

med att vara ansvarig. När en människa är ansvarig för någon annan fråntas ansvaret om frihet 

och det är viktigt att inte då orsaka ett lidande. Det största lidandet en människa enligt 

Eriksson (1994) kan uppleva är att inte få några goda och viktiga relationer till andra 

människor. När ett lidande orsakas för en annan människa innebär det alltid att deras 

värdighet kränks och att det inte ges möjlighet för personen att fullt ut vara en människa. Att 

lida innebär alltid att personen känner sig kränkt, detta tror Eriksson (1994) är en anledning 

till varför så få människor pratar om sitt lidande eftersom det är svårt att erkänna upplevelsen 

av att ha blivit kränkt. Det är viktigt att dessa människor får bekräftelse på sitt lidande genom 

att visa som sjukvårdspersonal att människan tas på allvar, ser hela personen, inte kränka 

deras värdighet samt att inte utnyttja sin makt i situationen, först då kan man erbjuda tröst. Att 
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som vårdpersonal försöka se den andra människans lidande kan lindra upplevelsen (Eriksson, 

1994).

2. Problemformulering

Med stöd av lagen av psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) kan patienter vårdas och behandlas 

på en slutenvårdsavdelning mot sin vilja. Målet med tvångsvården är att patienterna ska få 

stöd och hjälp samt själv kunna medverka till den vård denne behöver men att vårdas mot sin 

vilja kan strida mot den egna autonomi, upplevas som en kränkning av integriteten och 

förorsaka ett lidande. Om vårdpersonalen behandlar patienterna med respekt och bekräftar 

deras lidande ger vårdpersonalen patienterna en möjlighet att fullt ut vara människor 

(Eriksson, 1994). Genom att belysa kunskapen om hur patienterna upplever att bli 

tvångsvårdade ökar förståelsen för patienternas situation och upplevda lidande. 

3. Syfte

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk slutenvård.  

4. Metod

Vi har genomfört en systematisk litteratustudie vilket gav oss en djupare kunskap och en 

bredare förståelse för vårt ämnesområde.  Vi har på ett systematiskt sätt sökt vetenskapligt 

material samt kritiskt granskat och sammanställt de utvalda artiklarnas resultat för att forma 

resultatet i vår systemantiska litteratustudie (Forsberg & Wengström, 2008).

4:1 Litteratursökning

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed under 

perioden 20090907- 20090931. Databaserna innehåller aktuell forskning inom områdena 

medicin, omvårdnad och psykologi. Artiklarna söktes i ovanstående databaser för att de bäst 

stämmer överens med vårt syfte och krav på omvårdnadsforskning. Databaserna utgår från 

olika ämnesordlistor, därför har sökorden anpassats. Nyckelorden är: Experience, Coercion, 

Psychiatric care, Patient satisfaction, Attitude, Commitment of mentally ill och Involuntary.  

Sökorden utformades efter vårt syfte och översattes till engelska (Prismas engelska ordbok, 

1993). För att få orden anpassade till respektive databas gjordes en sökning på varje sökord 

för att se vilken definition databaserna använde sig av. Respektive definition markeras inom 

situationstecken i tabell 1:1 och 1:2.   Därefter gjordes nya sökningar vilka kombinerades med 

5

5



Booleska sökoperatörerna AND och OR. De Booleska sökoperatörerna inriktar sökningen 

genom att med AND avgränsar sökningen och OR för att bredda området (Willman & Stoltz, 

2006). I CINAHL och PsycINFO trunkerades sökorden för att bredda sökningen. En 

trunkering innebär att ordstammen av ett ord skrivs in vilket resulterar i träffar på ordet och 

alla dess ändelser (Friberg, 2006). I PubMed används inte trunkeringar och därför valdes den 

Booleska sökopperatören OR för att bredda sökningarna i denna databas. 

Sökningar i databaserna genomfördes och artiklarna valdes i första urvalet ut genom att läsa 

abstrakt och titlar.  Det första urvalet resulterade i 29 artiklar vilka genomlästes för att se om 

de motsvarade vårt syfte. 22 artiklar valdes bort på grund av exklusionskriterierna och sju 

artiklar gick vidare till kvalitetsbedömning. Eftersom sökningen visar att det finns lite forskat 

inom ämnet valde vi att utöka sökningen genom att genomföra en manuell sökning. Vi gjorde 

en sökning i varje databas på de sju återstående artiklars första författare. Ingen användbar 

artikel hittades och därmed har vi inte valt att redovisa denna sökning.

4:2 Inklusionskriterier och Exklusionskriterier

Inklusionskriterierna för studien innefattar granskade vetenskapliga artiklar som är 

publicerades mellan åren 1999 och 2009. Patienterna som deltog i studien måste vara över 18 

år, kan både vara kvinnor eller män samt vårdats på LPT eller motsvarande tvångslag i andra 

länder. Det ska ingå ett patientperspektiv i artiklarna så att det motsvarar vårt syfte.

Exklusionskriterierna formades efter första genomläsningen. Artiklar som endast behandlade 

Lagen om vård av missbrukare: LVM, Lagen om rättpsykiatriskvård: LRV, 

tvångsmedicinering eller sexuellt tvång valdes bort. Studier som behandlar psykiatrisk 

öppenvård exkluderades för att lagstiftningen skiljer sig mellan slutenvård och öppenvård.

4:3 Kvalitetsbedömning

För kvalitetsbedömningen använde vi oss av Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006)kvalitetsbedömningsprotokoll för kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

Kvalitetsbedömningen genomfördes för att värdera om artiklarna var vetenskapliga samt 

betygsätta artiklarna som låg, medel eller hög. Betygssättningen gjordes efter Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2006) där varje fråga poängsattes med en poäng för positivt svar och noll 

poäng för negativt svar. Poängsättningen resulterade i hög kvalité 100-80%, medel 79-70% 

och låg 69-60%. Mall för kvalitetsgranskningsprotokollet finns att se som Bilaga 2 (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006).  En kvantitativ artikel granskades och valdes bort på grund av låg 
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kvalité. Resterande sex artiklar var kvalitativa och behölls för analys. Dessa sex artiklar har vi 

valt att kalla urval två och finns redovisade i tabell 1:1, 1:2 och 1:3 nedan. De utvalda 

artiklarna redovisas i en artikelmatris som presenteras i Bilaga 1. 

Tabell 1:1 CINAHL

Sökord Antal 

träffar

Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Urval 
1

Urval 2

experience AND coercion AND psychiatric 

care

3 3 3 2 #5, #6

experience AND “involuntary 

commitment” AND “psychiatric care” 

2 2 2 1 #6

experi* AND coerc* AND psychiatri* 31 31 16 5 #4, #5, #6
Coerc* AND psychiatri* AND atti* 33 33 16 5 #5, #6
involun* AND psychiatri* AND atti* 42 42 13 4 #3, #5, #6

Tabell 1:2 PsychINFO

Sökord Antal 

träffar

Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Urval 
1

Urval 2

experience AND coercion AND psychiatric 

care

130 130 44 9 #2, #3, #5

experience AND “coercion” AND 

“psychiatric hospitalization”

10 10 8 5 #3, #5

Patient satisfac* AND coerc* AND atti* 48 48 16 5 #4, #5

Tabell 1:3 PubMed

Sökord Antal 

träffar

Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Urval 
1

Urval 2
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experience AND coercion AND psychiatric 

care

22 22 10 3 #1, #5, #6

experience AND “coercion” AND 

“forensic psychiatry”

12 12 9 2 #5, #6

experience AND commitment of mentally 

ill AND psychiatric care

38 38 12 4 #3, #5, #6

experience OR experiences AND coercion 

OR coercive AND psychiatric care

99 99 39 9 #1, #4, #5, #6

Coercion AND forensic psychiatry AND 

attitude

31 31 13 6 #4,#5,#6

Involuntary treatment OR involuntary 

commitment OR involuntary admission 

AND psychiatric AND patient attitude 

115 115 40 8 #4, #5, #6

4:4 Analysmetod

De inkluderade studiernas resultat lästes upprepade gånger. Båda författarna till denna studie 

gjorde en egen analys av artiklarnas resultat vilket senare sammanställdes till ett resultat. 

Graneheim och Lundmans (2008) induktiva metodologiska ansats valdes som analysmetod, 

som syftar till att se problemet ur betraktarens ögon. Meningar och stycken som svarade mot 

vårt syfte lyftes ur studiernas resultat vilket sedan grupperades efter likheter och skillnader. 

Innehållsanalysen användes som den uppenbarade sig vilket innebär att inga tolkningar 

gjordes. Innehållsanalysen är manifest (Graneheim & Lundman, 2008). Detta resulterade i 

fem teman; Kommunikation och information; Människovärde; Våld, hot och straff; 

Delaktighet i vård och behandling; Relationer och bemötande.  

5. Forskningsetiska överväganden

Etiska övervägande bör alltid göras av artiklarna som används i en systematisk litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2003). Studier som inte presenterar att de granskats av en etisk 

kommitté har ändå valts att inkluderas, eftersom alla deltagarna i studierna har informerats om 

att deltagandet var frivilligt och fick avbrytas när som helst. I flera av de inkluderade 

studierna har deltagarna godkänt de slutgiltiga materialet. 

6. Resultat

6:1 Kommunikation och information

Samtal och kommunikation var centralt i alla sex artiklar (Gillburt, Rose & Slade 2008; 

Hughes, Hayward & Finlay 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen, Hätönen, 

Malkavaara, Kylmä & Välimäki 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 
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2001). Patienter beskrev känslor av att vårdpersonalen inte lyssnade när patienterna försökte 

kommunicera vilket resulterar i upplevelser av att inte bli hörd och sedd som människa samt 

att vårdtiden blev negativ (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; Kuosmanen et al. 2007; 

Olofsson och Norberg 2001). I vissa fall uteblev kommunikationen och den mänskliga 

kontakten helt (Hughes et al 2009; Olofsson och Norberg 2001). Det är viktigt för relationen 

mellan vårdpersonalen och patienterna att det blir en icke dömande dialog som bygger på att 

lyssna, samtala och skapa en förståelse för varandra samt gå till botten med patientens 

problem (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009). När frågor ställdes till vårdpersonalen 

upplevde patienterna att de inte fick något svar eller en känsla av att inte bli förstådd (Gillburt 

et al. 2008; Kuosmanen et al. 2007). 

Gavs det utrymme att samtala med vårdpersonalen kunde det av patienter upplevas som 

terapeutiskt och känslor av att bli stöttad och vårdad (Hughes et al. 2009). När önskningar om 

samtal med en läkare och terapi ignorerades upplevdes vårdtiden som förvaring av människor 

(Gillburt et al. 2008). Patienterna tyckte inte om att bli tvingande till att kommunicera med 

vårdpersonalen. Patienternas behov att kommunicera borde ligga till grund för ömsesidig 

respekt (Hughes et al. 2009). Möjligheterna att kontakta sina anhöriga samt begränsade 

besökstider ledde till känslor av att bli isolerad och att kontakten till de anhöriga försämrades 

under vårdtiden (Olofsson & Jacobsson 2001; Johansson & Lundman 2002).

Om patienterna upplevde att vårdpersonalen lyssnade förändrades upplevelsen av vårdtiden 

och de kände sig respekterade, där råd och information värderades högst (Hughes et al. 2009).

Bristande information från vårdpersonalen sågs i fråga om behandling, sin egen vård, varför 

de blivit tvångsvårdade eller rättigheter (Gillburt et al. 2008; Kuosmanen 2007; Olofsson & 

Norberg 2001). Den bristfälliga informationen ledde till rädsla hos patienterna samt 

upplevelsen av att var ett objekt i vården (Kuosmanen et al. 2007).  Patienterna sade sig ha en 

viss förståelse för avdelningens regler men kunde inte förstå varför vårdpersonalen var så 

ovilliga att tänja på dessa (Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007).  

Om tillräcklig information om patienternas vårdbehov hade diskuterats igenom innan deras 

tvångsinläggning hävdar patienterna att de skulle ha mottagit behandling frivilligt, detta 

hänger samman med att de vill ta eget ansvar för sin egen vård och inte kan förstå varför detta 

nekas (Gillburt et al. 2008; Olofsson & Norberg 2001).

6:1 Människovärde
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Att inte bli behandlad som en människa och en känsla av att inte ha samma värde som en frisk 

människa var framträdande i alla sex artiklarna (Gillburt, Rose & Slade 2008; Hughes, 

Hayward & Finlay 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, 

Kylmä & Välimäki 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001). När någon 

annan bestämmer upplevde patienterna en känsla av förlorad identitet, maktlöshet, hjälplöshet 

och misslyckande (Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 

2001). 

Patienterna upplevde det svårt att vara inlåsta, de uttryckte att tvångsvården var som ett 

fängelse (Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007). Många patienter kände att de 

hade gjort något fel och hade funderingar kring om de var kriminella och farliga för andra 

människor (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009). Medan några patienter ansåg att 

tvångsvården var bra då de inte själva förstod att de var sjuka (Kuosmanen et al. 2007).

Att inte få lämna avdelningen frivilligt gjorde att patienterna kände sig rastlösa och sorgsna 

(Johansson & Lundman 2002).  Patienterna uttryckte att det inte blev behandlade som 

människor på avdelningen och att det var upp till patienten själv att bevara sitt mänskliga 

värde, annars upplevde patienterna det som att bli behandlade som djur (Gillburt et al. 2008; 

Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001).

När patienterna inte fick uppmärksamhet eller kände sig ignorerade av personalen ledde detta 

till att den personliga integriteten kränkts och patienterna upplevde att de förlorade sin 

värdighet, självrespekt och självkänsla (Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001). 

Patienterna förväntade sig att känna trygghet under vårdavdelningen, men tvångsåtgärderna 

ledde till rädsla och otrygghet (Hughes et al. 2009). Tvångsåtgärderna gjorde patienterna 

osäkra, de kände sig misslyckade, nervärderade och deras personliga integritet kränktes 

(Gillburt et al. 2008; Olofsson & Norberg 2001).

Många patienter hade positiv och tillfredställande upplevelse av vårdtiden då de hade upplevt 

att de blev bra omhändertagna, vilket resulterat att de blivit starkare som människor och att de 

själva upplevt en förbättring i sitt sjukdomstillstånd (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; 

Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001). Samtidigt rapporterade patienter att 

frihetsberövningen i samband med tvångsintagning upplevdes som negativ och att detta ledde 

till att sjukdomstillståndet försämrades (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; Johansson & 

Lundman 2002).
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6:3 Våld, hot och straff 

Patienterna uttryckte att det upplevde våld, omänskligbehandling och maktmissbruk på 

avdelningen (Hughes, Hayward & Finlay 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen, 

Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki 2007). Onödigt våld fick patienterna att känna sig 

kränkta, straffade och det ledde till rädsla, aggressivitet samt en negativ upplevelse av 

vårdtiden (Hughes et al. 2009; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson 

& Norberg 2001). Patienterna kände sig angripna och upplevde att deras psykiska hälsa blev 

sämre när personalen använde sig av tvångsåtgärder (Hughes et al. 2009). Känslan av att bli 

straffad och att avdelningen kändes som ett fängelse gjorde patienterna rädda och de kände 

ingen tillit till personalen (Hughes et al. 2009). Tvångsåtgärderna ansågs vara nödvändiga i 

början av behandlingen och för att skydda patienterna från att skada sig själva (Gillburt, Rose 

& Slade 2008; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Norberg 2001). Patienterna upplevde att 

tvångsåtgärder användes som hot och straff på avdelningen men även som ett självförsvar hos 

personalen vilket ledde till att patienterna inte kände sig säkra (Gillburt et al. 2008; Hughes et 

al. 2009; Johansson & Lundman 2002; Olofsson & Norberg 2001). Patienterna var även rädda 

och kände sig hotade av de andra intagna på avdelningen (Hughes et al. 2009). 

Tvångsmedicinering upplevdes som negativt då tvånget i handlingen sågs som ett straff för 

sin sjukdom och ledde till rädsla för biverkningar (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009: 

Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001). Biverkningar av den upplevda 

övermedicineringen som patienterna var rädda för var förmågan att inte kunna tänka och 

känslor av att vara drogad och bedövad. Detta ledde till att det blev svårare för patienterna att 

arbeta med sina sjukdomsproblem (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; Johansson & 

Lundman 2002).  Medicineringen gjorde att patienterna upplevde att deras psykiska symtom 

blev värre vilket ledde till rädsla (Gillburt et al. 2008; Olofsson & Jacobsson 2001). Fick 

patienterna tillfälle att diskutera sin medicinering med vårdpersonalen så blev upplevelsen av 

tvångsmedicineringen bättre och kunde vara en hjälp att tillfriskna (Hughes et al. 2008; 

Olofsson & Jacobsson 2001).

6:4 Delaktighet i vård och behandling

Patienter upplevde tvångsvården som en känsla av att inte ha någon kontroll över sitt eget liv 

då de inte fick vara med och ta ansvar och beslut (Hughes, Hayward & Finlay 2009; Olofsson 

& Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001).  Självkänslan hos patienterna reducerades när 

deras vilja och frihet i och med tvångsvården ignorerades ( Kuosmanen et al. 2007; Olofsson 
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& Jacobsson 2001). Patienterna upplevde tvångsvården som kränkande då de fick en 

behandling som de inte förstod nyttan av och inte ville ha (Kuosmanen et al. 2007).

Känslor av hjälplöshet och förnedring sattes i samband med upplevelsen av att inte få ta 

ansvar för sina personliga tillhörigheter vilket patienterna tyckte att de borde ha frihet att 

bestämma över (Gillburt et al. 2008; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007).

Patienterna tyckte att det var en mänsklig rättighet att få gå ut när man vill och vilket 

resulterade i att permissionerna upplevdes som en frihet och något mycket positivt (Hughes et 

al. 2009; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001). När patienterna upplevde 

tvångsvården som frivillig och fick vara med att planera och bestämma över sin behandling 

fick de en förståelse för att vårdtillfället var nödvändigt för att de skulle tillfriskna (Gillburt et 

al. 2008; Hughes et al. 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson 

och Norberg 2001).

 

6:5 Relationer och bemötande

Relationer mellan patienter, vårdpersonal och anhöriga är något som alla artiklarna tar upp 

(Gillburt, Rose & Slade 2008; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Johansson & Lundman 

2002; Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki 2007; Olofsson & Jacobsson 

2001; Olofsson & Norberg 2001).  Att relationen mellan patienterna och vårdpersonalen var 

god upplevdes som viktigt för en positiv upplevelse av vårdtillfället (Hughes et al. 2009; 

Kuosmanen et al. 2007). Patienter upplevde att de fick tid, stöd och hjälp av vårdpersonalen 

som ledde till en gemensam tillit och positiv upplevelse av vårdtiden (Gillburt et al. 2008; 

Hughes et al. 2009: Olofsson & Jacobsson 2001). Personalen upplevdes som flexibla, lyhörda 

och känsliga vilket ledde till att patienterna fick respekt och förståelse inför vårdpersonalens 

jobb (Gillburt et al. 2008; Kuosmanen et al. 2007). Även goda relationer med andra patienter 

på avdelningen och en god kontakt med anhöriga var viktigt för tillfrisknandet (Kuosmanen et 

al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001).

Patienter upplevde att de blivit respektlöst behandlade av vårdpersonalen. Att bli behandlad 

respektlöst ledde till en dålig relation vilket kunde resultera i aggressivitet och våldsamheter 

hos patienterna (Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001). Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen aldrig hade tid, inte visade någon uppmärksamhet och aldrig 

fanns tillgängliga (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson 

& Norberg 2001). Vårdpersonalen upplevdes som ointresserade, okunnig, ej accepterande 

patienten, att det inte såg människan bakom sjukdomen samt att de inte visade någon 

förståelse (Gillburt et al. 2008; Hughes et al. 2009; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & 
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Norberg 2001). Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte litade på dem vilket ledde till att 

den dåliga uppfattningen patienterna hade om sig själv förvärrades (Hughes et al. 2009; 

Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001). Regler på avdelningen och 

vårdpersonalen attityder till reglerna ledde till en känsla av att vårdpersonalen njöt av att 

utnyttja makten till att använde tvång (Gillburt et al. 2008; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson 

& Jacobsson 2001; Olofsson & Norberg 2001). Vårdpersonalen visade rädsla när patienterna 

skulle skada sig själva, vilket gjorde att patienterna upplevde att vårdpersonalen tappade 

kontrollen över situationen (Hughes et al. 2009). 

7. Diskussion 

7:1 Resultatdiskussion

I resultatet av vår studie framkommer både positiva och negativa aspekter av tvångsvård. 

Något som upplevdes negativt var bristfällig information och kommunikation (Gillburt, Rose 

& Slade 2008; Hughes, Hayward & Finlay 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen, 

Hätönen, Malkavaara, Kylmä & Välimäki 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; Olofsson & 

Norberg 2001). Vi har ställt oss frågan varför patienterna inte blir lyssnade på och varför 

patienterna upplever att det finns brister i kommunikationen. Enligt Eide & Eide (1997) är det 

oundvikligt med missförstånd och att budskap tolkas fel mellan människor när man 

kommunicerar vilket gör förhållandet mellan vårdgivare och vårdtagare komplicerat. 

Vårdgivarens kunskaper räcker inte alltid till för att kunna kommunicera med vårdtagare på 

grund av sjukdomen, det emotionella stämningsläget eller arbetes karaktär. Att kommunicera 

innebär delvis att aktivt lyssna och vara mottaglig för vad den andre har att säga (Eide & Eide, 

1997). 

Målsättningen med samtal är att inge patienten stöd och hopp genom att se patientens unika 

situation med empati och inlevelse (Hedelin, 2006). Genom samtal om anledning till 

tvångsvården, behandlingsmöjligheter och vårdplanering tror vi att vårdpersonalen kan lindra 

patienternas lidande och rädsla. Eriksson (1994) menar att människor kan ha svårt att prata 

om sitt lidande då de samtidigt upplever sig kränkta. I resultatet av artiklarna framgår det att 

patienter hade kunnat tänka sig att vårdas frivilligt om de hade fått möjligheten och blivit 

tillfrågade (Gillburt et al. 2008; Olofsson & Norberg 2001). Detta är mycket intressant då ett 

av kriterierna för att tvångsomhändertas på laglig grund är att patienterna ej godtar 

frivilligvård (1991:1128). Det kan vara svårt att i samband med bedömning av patienternas 
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psykiska tillstånd att diskutera möjligheterna att vårdas på frivillig bas då patienternas 

sjukdomsbild innebär att de har en allvarlig psykisk störning vilket ofta medför störd 

verklighetskontakt (Ottosson & Ottosson, 2007).

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128) säger att vården ska utövas med så lite 

åverkan som möjligt för patienterna. Det framkom i alla artiklarnas resultat att tvångsvården 

påverkade patienternas människovärde och integritet negativt (Gillburt et al. 2008; Hughes et 

al. 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007; Olofsson & Jacobsson 2001; 

Olofsson & Norberg 2001).  Alla artiklarna hade intervjuat patienter som påverkats negativt 

av tvångsvården. Har dessa patienter fått den behandling av vårdpersonalen som varit så 

skonsam så möjligt eller kan upplevelserna vara resultatet av okunskap i bemötande från 

vårdpersonalen. Vi tror inte att det finns ett svar på denna fråga utan förklaringen är en 

kombination av okunskap kring både bemötande och lagtexten (1991:1128).

Minskat upplevt människovärde och kränkning av patienternas självbestämmande är svårt att 

undvika när patienterna tvångsomhändertas. Eriksson (1994) menar att när patientens 

värdighet kränks, tar man ifrån denne värdighet som människa samt resurserna att tillfriskna. 

Kränkning och sänkt självbestämmande är den vanligaste grunden till vårdlidande (Eriksson, 

1994). Det vårdlidande som uppkommer i samband med tvångsvård är svårt att undvika då 

vården bygger på att självbestämmandet i fråntas patienterna. För oss är det självklart att 

patienterna i detta sammanhang upplever lidande både i relation till sitt sjukdomstillstånd och 

det faktum att de fråntagits ansvaret för sitt självbestämmande. 

Det framkom i artiklarnas resultat att patienterna upplevde onödig maktutövning och våld 

(Hughes et al. 2009; Johansson & Lundman 2002; Kuosmanen et al. 2007). Det onödiga 

upplevda våldet har i en studie av SØrgaard (2007) uppmätts genom en subjektiv tvångsskala 

med gradering från 1-10. Studien använde skalan tillsammans med ett frågeformulär för att 

utvärdera patienters upplevelser under tvångshandlingar (SØrgaard, 2007). Tvångsskalan är 

något som hade varit ett användbart instrument för att utvärdera det upplevda tvånget under 

vårdtiden. Instrumentet hade kunnat kopplas ihop med journalföringen över händelser för att 

ge information om hur patienterna upplevde olika situationer under vårdtiden. Avdelningen 

skulle kunna ha som rutin vid avslutat vårdtillfälle att patienten fick utvärdera vården genom 

tvångsskalan. Patienterna förlorar kontrollen över sitt självbestämmande vilket enligt oss kan 

vara en orsak till den upplevda maktutövningen.  Att som vårdpersonal inte kunna ta hänsyn 

till autonomin och att istället tvingas till ett paternalismiskt förhållningssätt gör att de tvingas 
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till maktutövning. Eriksson (1994) menar att maktutövning är ännu ett sätt för vårdpersonalen 

att skapa ett vårdlidande för patienterna. Det finns en tydlig klyfta mellan vad lagen 

(1991:1128) säger om tvångsvård och hur vårdpersonal ska uppträda i sina respektive 

yrkesroller. Vi tror att det kan vara svårt för vårdpersonalen att kunna tillmötesgå kravet på att 

behandla patienterna med respekt, integritet och värdighet när detta inte ges utrymme för i 

lagen (1991:1128).

Att vara delaktig i sin egen vård anser vi vara viktigt för att patienterna ska tillgodogöra sig 

sin vård och behandling. Denna uppfattning stärktes genom analysen av artiklarnas resultat. 

Enligt lagen (1991:1128) så ska en vårdplan upprättas tillsammans med patienten så långt 

som detta är möjligt. Om patienterna får tillräcklig information om sin vård och behandling 

leder detta till att patienten kan fatta beslut tillsammans med vårdpersonal. Eriksson (1994) 

menar att delaktighet, information och att bli bemött med värdighet kan lindra patientens 

lidande. Som vårdpersonal gäller det att ge patienten utrymme att få vara patient samt att få 

känna sig medansvarig som människa (Eriksson, 1994).  Återigen kan vi se vikten av hur 

patienterna upplever bemötande från vårdpersonal. Vi tror att med små medel kan patienterna 

ges möjlighet att få vara delaktiga i beslut rörande sin vård och behandling. Genom att låta 

patienten själv välja ex, när det gäller medicinering om denne vill ha en injektion eller 

tabletter. Detta resulterar i en liten skillnad för vårdpersonalen och kan upplevas som relevant 

för patienten då den har fått vara delaktig i beslutet. Graden av delaktighet måste baseras på 

patientens sjukdomstillstånd, då patienten måste klara av att hantera information och sedan 

kunna ta beslut. Pressen på patienterna hur nivån av delaktighet ser ut måste avvägas noga av 

vårdpersonal då patienterna ej får uppleva det som något arbetsamt att fatta beslut själv. 

Lindsröm (1994) betonar att även om självbestämmandet fråntas patienten innebär detta inte 

att skyldigheterna som patient försvinner. 

De många negativa upplevelserna av tvångsvård tror vi har en grund i att patienternas 

självbestämmande bortses ifrån och att vårdpersonalen tar besluten. Att som patient ständigt 

vara maktlös och underlägsen vårdpersonalen kan antingen ge en känsla av trygghet eller som 

i detta fallet upplevts som något kränkande och negativt. I detta utgångsläge skapa en relation 

mellan patienter och vårdpersonal ger ingen bra grund för fortsatt samarbete. 

Medpatienter på avdelningen ansåg som viktiga och detta kan bero på att de delvis upplever 

samma underlägsenhet i situationen. Vi tycker inte att medpatienterna bör ses som en 

självklar resurs utan som ett alternativ till stöd då dessa medpatienter själva brottas med 

sjukdomsupplevelser. Något som borde ses som en självklar resurs är relationen mellan 
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patient och vårdpersonal. Vi tror att relationsskapandet är en tidskrävande process som bör ses 

på längre sikt. Men genom en god relation kan upplevelsen av tvångsvården bli mer positiv. 

7:2 Metoddiskussion

Syftet med vår studie var att beskriva patienters upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk 

slutenvård, detta genom att använda systematisk litteraturstudie som metod. För att få en 

djupare förståelse för vad en systematisk litteraturstudie är och innehåller har Forsberg & 

Wengström (2003); Friberg (2006); Granheim & Lundman (2008) samt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) använts. Vi valde att inte avgränsa sökningarna efter kvalitativa eller 

kvantitativa studier men i resultatet finn endast kvalitativa studier representerade. Kvalitativa 

studier visade sig överensstämma bäst med vårt syfte då det byggde på patienternas subjektiva 

upplevelser av tvångsvården. 

Antalet artiklar som stämde överens med vårt syfte var begränsat därför valdes sökord som 

gav en bredd inom ämnet. Det finns inga engelska termer som ger en direkt översättning av 

tvångsvård vilket ledde till att vi använde oss av olika definitioner av ordet samt trunkeringar 

och Booleska sökopperatörer.  Eftersom det är våra egna idéer om vilka sökord som kan passa 

samt de olika databasernas förslag på sökord finns här en risk att vi missat passande sökord 

trots att vi tittat och använt oss av inkluderade studiers nyckelord. Vi har även sökt på 

inkluderade artiklars första författares namn för att undersöka om de publicerat mer forskning 

inom området, men detta gav inget resultat. Vi tror att resultatet av sökningarna hade blivit 

större om vi inte hade valt att begränsa artiklarnas ålder. Denna begränsning valde vi ändå att 

göra då forskning är en färskvara. Vi tror inte att vi skulle kunna begränsa våra sökningar mer 

då resultatet riskerar att styras. Vi ansåg att de inkluderade artiklarna räckte, då resultaten 

stämde överens med vårt syfte samt var av medel eller hög kvalité. Många av artiklarna i 

första urvalet visade sig handla om tvångshandlingar i psykiatrin som inte behandlar 

upplevelser av tvångsvård inom psykiatrisk slutenvård. Sådant tvång kan förekomma i alla 

vårdsituationer och är inte specifikt för varken slutenvård eller psykiatrisk vård. Dessa artiklar 

plockades bort efter första genomläsningen. 

Båda författarna till denna studie gjorde var sin egen analys av artiklarna innan gemensam 

sammanställning. Genom att två personer enskilt gör var sin tolkning kan resultatets 

trovärdighet av studien ökas. Att vara två personer som gjorde litteraturstudien var en stor 

fördel då tolkningar, formuleringar och översättningar kunde diskuteras. De inkluderade 
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studierna kommer ifrån England, Sverige och Finland vilket kan medföra att lagstiftningen 

om tvångsvård kan skilja sig mellan länderna. Men eftersom syftet med denna litteraturstudie 

är att undersöka upplevelser, lades inte så stor vikt vid skillnader i lagstiftning. 

8. Slutsats

Studien visar på att det finns många positiva och negativa upplevelser av tvångsvård. 

Grundläggande var att patienterna ville bli behandlade med respekt och med människovärde. I 

resultatet av studierna framkom att patienter som blev bemötta med värdighet upplevde en 

förbättring i deras sjukdomstillstånd. Tvångs- och våldshandlingar upplevdes negativt och 

hade i vissa fall kunnat undvikas om kommunikationen mellan patienterna och 

vårdpersonalen hade varit tydligare.  Det är av stor vikt av att etablera en god relation mellan 

patient och vårdpersonal som inbegriper tydlig kommunikation, anpassad information, 

delaktighet i små och stora beslut samt att se människan bakom sjukdomen för att bevara 

människovärdet. Vårdpersonalens funktion blir därmed att medverka till att stötta och delge 

patienten kunskap om vård och behandling för att leda till att patienten kan medverka i 

möjligaste mån.  Kunskapen om hur tvångsvårdade patienter upplever vårdtiden visar tydligt 

att det är i bemötande och relation till vårdpersonalen som vården brister. I åtanke ska 

patienternas svåra sjukdomstillstånd finnas vilket kan påverka upplevelsen men likaså är det 

ändå deras egna upplevelser som måste tas på allvar.

8:1 Förslag till fortsatt forskning

Studier som behandlar upplevelser av tvångsvård är få. För att ytterligare belysa 

tvångsvårdade patienters upplevelser behövs mer forskning som fokuserar på upplevelser. 

Eftersom resultatet av vår studie visar på många negativa upplevelser av tvångsvård skulle 

mer forskning kunna belysa patienternas idéer om hur vården skulle kunna ändras och 

förbättras. Fortsatt forskning skulle kunna bygga på kvalitativa intervjuer som belyser olika 

aspekter av tvångsvård ex, bemötande, vårdmiljö eller vad som föranledde tvångsvården. Inga 

sådana fynd har hittats i resultatet av denna studie. En annan upplevelse av tvångsvård som 

hade varit intressant för fortsatt forskning är vårdpersonalens upplevelse av att arbeta med 

patienter som vårdats med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), detta för att 

utforska möjligheterna till förbättring för tvångsvårdade patienter.
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