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Sammanfattning  
Bakgrund: Sjukvårdens etik handlar i huvudsak om vårdpersonals 
förhållande till patienter. Inom rättspsykiatrisk vård förväntas det att vårdarna 
kan hantera att vårda patienter under tvång. Detta innebär ett maktförhållande 
mellan vårdare och patient. Lagarna kring tvångsvårdsåtgärder är ytterst 
restriktiva. Tvångsvård är speciell då den bryter mot vissa grundläggande 
etiska principer men ändå kan förstås i förhållande till andra. Syfte: Syftet 
med studien är att belysa vårdares upplever av att aktivt vara delaktig i 
genomförandet av tvångsåtgärden, bältesläggning, på en rättspsykiatrisk 
avdelning. Metod: Studien har kvalitativ ansats med teorin om livsvärlden 
som utgångspunkt. Studien baseras på åtta intervjuer som sedan analyserats 
enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Under intervjuerna framkom 
att upplevelsen var komplex. Vårdarna upplevde en vilja att skydda patienten 
eller omgivningen. Samtidigt hade vårdarna upplevelsen av att de genom 
bältesläggning kränkte patienten, att de berövade dennes integritet. Etiskt 
fördes ett brett resonemang för att motivera tvångsåtgärden bältesläggning. 
Konklusion: Upplevelsen av att medverka aktivt i tvångsåtgärden 
bältesläggning är komplext. Vårdare behöver därför handledning där de kan 
medvetandegöra och reflektera sina upplevelser. En ökad medvetenhet kring 
tvångsåtgärder kan leda till en professionellt utvecklad hållning och därmed 
en trygg och säker vård för patienten. 
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INLEDNING 
 
Mot bakgrund av en litteraturgenomgång som genomfördes under hösten 2011 och våren 
2012 kan det konstateras att det inom svensk rättspsykiatri bedrivits förhållandevis ringa 
vårdvetenskaplig forskning. Rättspsykiatrin har ur ett historiskt perspektiv varit en sluten 
miljö och insynen i verksamheten har varit begränsad (Hörberg, 2008).  Idag har 
tillsynsmyndigheter insyn i Rättspsykiatrin och det ställs stora krav på både vårdinnehåll och 
säkerhet. Media bevakar de psykiatriska verksamheterna i större utsträckning.  Utifrån min 
erfarenhet har rättspsykiatriska kliniker i Sverige en allt större vilja att arbeta efter evidens 
och uppmuntrar forskning.  
 
Den rättspsykiatriska paradoxen är mycket tydlig. Rättspsykiatrin har som uppdrag att skydda 
samhället från människor dömda till vård. Samtidigt som uppdraget är att återacklimatisera 
samma människor till samhället (Strand, Holmberg och Söderberg, 2009). Vårdaren på en 
rättspsykiatrisk klinik är för patienten ansiktet för själva vården. Men samma vårdare är även 
ansiktet på den rättspsykiatriska säkerheten.  De innebär för vårdaren en upplevelse av att sitta 
på två stolar, att ansvara för både vård och säkerhet (Rask & Brunt, 2010).  
 
Den rättspsykiatriska vården har befogenhet att inom ramen för lagen använda sig av tvång 
för att vårda. Den tvångspsykiatriska lagstiftningen finns närvarande hela tiden men blir 
aldrig tydligare än under en genomförd tvångsåtgärd. Etiskt kan gränsen mellan en 
rättspsykiatrisk vårdinsats och en kränkande handling vara otydlig (Strand, Holmberg et al., 
2009). Jag har därför valt att med hjälp av vårdares erfarenheter beskriva vad vårdaren 
upplever när de är delaktiga i utförandet av tvångsåtgärden bältesläggning. Jag är 
psykiatrisjuksköterska på en rättspsykiatrisk klinik i södra Sverige. Föreliggande studie är 
genomförd på en av avdelningarna där jag själv inte arbetar. 

 
 
BAKGRUND 
 
Sjukvårdens etik handlar i huvudsak om vårdpersonals förhållande till patienter. Vårdetik som 
sådan bygger på etiska ståndpunkter så som att alla människor har samma värde och samma 
rätt. Moral kan sägas vara praktiserad etik. Det vill säga att etik är teorin och reflektionen av 
vad som är den rätta handlingen. Medan moral är själva handlingen. Till vardags i det 
generella språkbruket blandas dock begreppen ihop eller flyter samman (Ottosson, 2005). Etik 
som vetenskap eller ren disciplin har inte alls en uppenbar betydelse och definitionen av etik 
varierar. Begreppet kommer dock från det grekiska ordet ethos som betyder bruk, seder och 
vana (Eriksson, 1995). Ordet moral kommer från det latinska orden mores och har samma 
betydelse som det grekiska ethos (Kalkas & Sarvimäki, 1996). All slags typ av vård bör vara 
föremål för etisk reflektion. Inom psykiatrin förekommer tvångsvård vilket föranleder en etisk 
diskussion och en förhöjd medvetenhet (Ottosson, 2005). 
 
Rättspsykiatri  
När en domstol dömer en människa till rättspsykiatrisk vård är det dennes hemlandstings 
rättspsykiatriska chefsöverläkare som fattar beslut om var vården ska bedrivas. Patienter som 
gjort sig skyldiga till grova brott, anses svårbehandlade eller kräver en förhöjd säkerhet, får 
oftast initialt vårdas i någon av de stora rättspsykiatriska regionklinikerna. Detta eftersom 
regionklinikerna har en högre yttre säkerhet i förhållande till länsklinikerna. På de stora 
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rättspsykiatriska klinikerna vårdas både patienter överlämnade till vård och 
kriminalvårdspatienter som av olika anledningar behöver psykiatrisk vård. Kraven som lag 
och samhälle kräver av rättspsykiatrin är i innehåll och kvalitet snarlik alla andra delar av 
hälso- och sjukvården och den allmänna psykiatrin. Det som skiljer är att rättspsykiatrin 
tvångsvårdar patienter som tidigare begått brott. Detta i enheter som är konstruerade för att 
tillgodose ett samhällsskydd. Behandlingen inom rättspsykiatri är även inriktad på att 
förhindra återfall i ny brottslighet. Patienter inom rättspsykiatrisk vård är i större utsträckning 
drabbade av inskränkningar i till exempel kommunikation med teknisk utrustning, så som 
mobiltelefoner eller datorer med internetuppkoppling. Högre krav ställs på att säkerhetsställa 
att det inte kommer in vapen eller narkotika på enheterna. Patienter inom rättspsykiatri har 
oftare en mer komplex psykiatrisk problematik än andra patienter. Inte sällan har de en 
kombination av psykisk störning och alkohol- och drogmissbruk. Den allmänna psykiatrin är 
ofta obekväm med att konfronteras med psykiskt störda lagöverträdare (Strand, Holmberg et 
al., 2009). Rask & Brunt (2010) menar att säkerheten inom den rättspsykiatriska vården är 
härlett till att de rättspsykiatriska patienterna ofta har en historia av starkt avvikande och 
destruktivt beteende. I rättspsykiatrins vårdande uppdrag ingår det bl.a. att stödja patienterna 
till förändring och utveckling.  Rättspsykiatrin ska skydda brottsoffret och samhället från att 
patienten gör nya brott. Dessutom är även uppdraget att skydda patienten själv, 
medpatienterna och de inbegripna vårdarna. 
 
Syftet med den rättspsykiatriska vården är ge vård och behandling som ska påverka patientens 
psykiska välbefinnande så att denne inte riskerar återfalla i allvarlig brottslighet. 
Rättspsykiatrin ska även samverka med andra aktörer för att utslussning och en tillbakagång 
till samhället ska ske så bra som möjligt. De ska genom adekvata riskbedömningar vidta 
åtgärder för att förhindra allvarlig brottslighet och de ska arbeta för att patienten frivilligt ska 
delta i behandling. Utöver dessa uppdrag ska rättspsykiatrin medverka till att öka 
kompetensen om psykisk sjukdom och psykiskt störda lagöverträdare. Kraven på vården inom 
rättspsykiatri är extra höga eftersom patienterna själva inte kan välja vilken vård de ska få. 
Rättspsykiatri är mångdimensionell då verksamheten ska uppfylla kravet om optimal vård. 
Optimal vård utifrån specifik diagnos och optimal insats för att förhindra återfall i 
brottslighet. Samtidigt ska verksamheten se till säkerhet och juridiska åtaganden sköts. Ibland 
blir det en konflikt mellan vården och säkerheten (Strand, Holmberg et al., 2009). För 
människor som döms till rättspsykiatrisk vård ska vårdtidens längd avgöras av det 
psykiatriska vårdbehovet. Den behandling som används inom rättspsykiatri är multifaktoriell. 
Dels används farmakologisk behandling, dels används grupp- och individuellterapeutisk 
behandling. Detta inbegriper ofta social träning med mera (Belfrage 1995). 
 
Den rättspsykiatriska miljön 
Hörberg (2008) framhöll att det finns en inbyggd paradox i det rättspsykiatriska vårdandet. 
Tvetydigheten består i att samtidigt både vakta, skydda, vårda och förvara. Hon gjorde en 
analys av det rättspsykiatriska vårdandet och vad vårdandet inom rättspsykiatri innebär. 
Hörberg diskuterade huruvida vården på dessa institutioner är vårdande eller bygger på 
principen om att straffa och belöna. Vidare framhölls att rättspsykiatrin arbetar 
disciplinerande och är mer straffande än egentligt vårdande. Patienterna lär sig ett beteende 
för att slippa att bli straffade snarare än att de vårdas till förändring. Avhandlingen visade att 
patienternas tillvaro inom rättspsykiatrin kan vara fragmenterad och utan meningsfullt 
sammanhang. Hörberg betonade även att patienternas livsvärld många gånger 
karaktäriserades av en rädsla för att bli straffad. Längden på straffen är dessutom mycket 
ovissa för patienterna som lyder under tvångsvårdslagar varpå frustration byggs upp.  Mot 
bakgrund av denna problematik framhölls dessutom hur patienter menar att de fogar sig för 
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personalen för att slippa bli ”straffade”. Som exempel visas intervjuer med patienter som 
säger att de tar sin medicin endast för att slippa bli tvångsmedicinerade. Patienter som således 
inte tar mediciner med viljan att bli frisk utan för att inte bli ”straffade” genom 
tvångsmedicinering (Hörberg, 2008). 
 
När vårdarnas och patienternas upplevelser av aggression och våld undersöktes så visades 
olikheter i patienter och personals upplevelser. Patienter och personal såg olika anledningar 
till varför hot- och våldssituationer uppkom. Vårdarna såg ofta patienternas sjukdom som en 
anledning till varför patienter blev aggressiva. Patienter såg ofta dålig kommunikation som en 
anledning. Patienterna upplevde att de var offer för kontrollerande personal och en restriktiv 
miljö. Personalen upplevde att de var offer för patienters aggression och en otillräcklig miljö. 
Studien visade att hot och aggressivitet var mycket mer vanligt förekommande än våld. 
Inställning till hanteringen av avskiljningar, fastspänningar och tvångsmedicinering skiljde sig 
åt mellan personal och patienter. En slutsats var att personal inom psykiatrin måste få andra 
metoder för att hantera hot och våldssituationer (Duxbury, 2002). En liknande studie visade 
att patienter på psykiatriska avdelningar såg negativt på miljön. De jämställde psykiatriska 
avdelningarna med ett fängelse, och menade att det berodde på regim och atmosfär på 
avdelningarna. Personalen kämpade med svårigheterna att hantera strukturen på avdelningen. 
Både personal och patienter var missnöjda med den restriktiva miljön tillsammans med 
otillräckliga resurser som sågs leda till spänningar. Både patienter och personal verkade 
uppfatta att bältesläggningar som oundvikliga och nödvändiga för att upprätthålla säkerheten 
på avdelningarna. Det fanns en kultur bland personalen att förlita sig på att medicinera bort 
aggressivitet istället för att hitta grundorsaken (Duxbury & Whittington, 2005). Rask & Brunt 
(2003) menar att svensk rättspsykiatri studerats sparsamt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
De menar att den dubbla rollen rättspsykiatrin har ihop med den problematiken patienterna 
besitter, troligen kräver en egen kunskapsbas för rättspsykiatri. 
 
Bältesläggning  
Människor kan i regel själva besluta om de vill ha eller inte vill ha en medicinsk intervention. 
Detta inbegriper i teorin även en behandling så som bältesläggning. Dock kan 
bältesläggningar bli nödvändigt inom tvångsvården. De ska då ske endast i nödfall. Vad som 
är i nödfall är dock svårt att definiera. Även om det finns ett generellt ramverk för beslutande 
om bältesläggning finns det inget ramverk så utvecklat att det hjälper psykiatrikern att besluta 
i varenda situation. Som minimum ska det vara påtaglig fara för att patienten ska utsätta sig 
själv eller annan för skada (Glezer & Weintraub-Brendel, 2010).  
 
Bältesläggning är tillåtet som metod i ett flertal länder. Bland annat alla amerikanska stater 
och alla länder i Skandinavien. Bältesläggning innefattar att patienten immobiliseras genom 
att de spänns fast i fem punkter på en brits med remmar på varje arm och ben samt över 
midjan; ett s.k. fem-punkts bältesläggning (”five-point restraint”) (Wynn, 2005). På grund av 
ett ökat intresse för tvångsåtgärder har också frekvensen av användandet av tvångsåtgärder 
kartlagts. Det visade sig finnas skillnader i frekvens av användandet kan förklaras av en rad 
olika faktorer som t.ex. storleken på avdelning, hur belagt avdelningen är, antalet personal i 
förhållande till patienter, personalens kunskap, personalens träning, deras attityd, till andra 
terapeutiska metoder med mera. Även patientrelaterade faktorer som bland annat typ av 
diagnos, grad av aggressivitet, ålder förklarar skillnader i hur ofta tvångsåtgärder förekom. 
Bältesläggning sågs vanligast förekommande på unga manliga patienter med psykoser och 
personlighetsstörningar (Bush & Shore, 2000).  
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I en norsk studie fick personalen ta ställning till figurerade patientfall för att undersöka vilken 
typ av tvångsåtgärd som föredrogs och i vilka situationer. Personalen verkade vara restriktiva 
vid användandet av allvarliga tvångsåtgärder som avskiljning och bältesläggning och valde 
andra åtgärder om situationen tillät det. Tillexempel att de gav patienten en ”time out” eller att 
de försökte hålla i denna tills situationen blev lugnare. Bältesläggning och avskiljning 
överanvändes inte. Ung personal och personal med mindre utbildning sågs vara mer 
restriktiva med att vilja använda sig av bältesläggning och avskiljning. Detta talar emot 
tidigare forskning som har menat att ung och outbildad personal hellre använder sig av 
tvångsåtgärder (Wynn, 2003). 
 
En jämförelse av de fyra länderna Belgien, Finland, Nederländerna och Storbritanniens 
rättspsykiatriska ungdomsvård visade skillnader i användandet av tvång för att lösa hot och 
våldssituationer. Sjuksköterskor från psykiatriska enheter hade olika upplevelser av 
tvångsvård, beroende på vilken land de arbetade i. Verbala åtgärder vid aggressiva situationer 
var att föredra i samtliga länder. Fem-punktsbälte på en brits användes bara rent praktiskt i 
Finland. I Belgien och Nederländerna isolerade vårdarna patienten i ett avskilt rum, invirade i 
ett täcke. I Finland användes också täcken som ett alternativ till bältesläggning men ibland 
även som ett tillägg. Vanligare var att man endast isolerade patienten i ett avskilt rum. 
Principerna för att hantera aggression var snarlika mellan länderna även om de rent praktiskt 
fanns skillnader. Det fanns en strävan att undvika de allvarligaste tvångsåtgärderna men 
länderna lyckades olika med detta (Berg, Kaltiala-Heino, Välimäki, 2011). 
 
Tvångsvård och etik 
Vuckovich (2010) beskrev svårigheter med tvångsvård och etik. Han ställde sig frågande till 
om fördelarna med att tvinga patienten att underkasta sig vården övervinner patientens rätt till 
självbestämmande. En annan frågeställning var om tvångsvård överväger den potentiella 
risken att vårdrelationen försämras. Oavsett vem som egentligen bestämmer tvångsåtgärden 
så är det vårdaren som får stå för utförandet. Vuckovich menar att tvångsvård och 
tvångsåtgärder ofta är nödvändiga för att förhindra allvarliga skador och kanske till och med 
död. Tvångsåtgärder är dock bara positiva i ett kort-tidsperspektiv, ur ett längre perspektiv 
krävs en autonom långtidsbehandling där patienten själv medverkar till vård. Patienten måste 
själv ta ansvar över och vilja vara delaktig i sin vård i en strävan att bli frisk.  
 
Teleologisk etik kallas ofta för ändamålsetik eller konsekvensetik. De teleologiska teorierna 
har gemensamt att de bedömer en handlings moraliska värde beroende på vilken konsekvens 
handlingen får (Arlebrink, 2006). Strävan görs då att få så maximalt goda effekter av 
handlingen som är möjligt. Teleologisk etik i Hälso- och sjukvården kan beskrivas utifrån fyra 
principer; göra gott- principen, ”inte skada” - principen, ”respektera självbestämmande” - 
principen och ”rättvise” - principen. Dessa principer ses som basala riktlinjer för sjukvården. 
Principerna gör dock inte att vården blir befriad från att ta hänsyn till varje enskild patients 
speciella omständigheter (Ottosson, 2005). Utilitarism är teleologisk etik. Teorin går ut på att 
människor ska agera så att konsekvensen av en handling blir så god som möjligt. Handlingen 
blir på det sättet ”rätt” om det inte finns någon alternativ handling som hade gett bättre 
konsekvenser (Eriksson, 1995). Då det teleologiska teorierna fokuserar på konsekvensen av 
ett handlande så är det i de deontologiska teorin ovidkommande vilken konsekvensen blir. 
Deontologisk teori kallas även för pliktetik. Enligt denna teori har handlingen i sig intrinsikalt 
värde1  (Kalkas & Särvimäki, 1996). De två olika etiska perspektiven är logiskt oberoende av 
varandra. Det teleologiska perspektivet utgår från målet och konsekvensen av en handling. 

                                                 
1 Att något har ett intrisikalt värde betyder att ett föremål eller ett ting har ett eget värde  
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Det går att sätta i förbindelse till begrepp som välfärd eller trygghet och hälsa. Den 
deontologiska sidan fokuserar istället på principer eller regler. Principer som enligt den 
deontologiska teorin är moraliska, t.ex rättvisa eller respekt för individen. Det etiska 
tänkandet tar sig i utryck av kombinationen av dessa två teorier (Kalkas & Särvimäki, 1996). 
 
Det finns en etisk inbyggd konflikt kring tvångsvård. Det är svårt för vården att tillgodose 
principen ”göra gott” samtidigt som patientens rätt till självbestämmandes ska respekteras. 
Wallsten (2008) undersökte bland annat hur upplevelsen av tvång såg ut hos patienter och hur 
det påverkade vårdresultatet. Studien innefattade hur tvång rapporterades från patienter 
relaterat till hur de har rapporterats i journaler.  Resultatet av undersökningen visade att 
vårdarna och patienterna upplevde tvånget olika. I många fall stämde inte journalerna med 
patienternas upplevelser, detta på båda hållen. Det vill säga att de ibland utsattes för en 
tvångsåtgärd utan att själva upplevt det som tvång. Samtidigt som de andra gånger upplevt sig 
utsatta för en tvångsåtgärd utan att enligt journalen blivit utsatta för en sådan. De här 
resultaten kan påverkas av psykisk symtombild och medicinering. Studiens resultat visade på 
att såväl anhöriga som patienter ändå är generellt positiva till tvångsvård. Patienters förståelse 
och upplevelse för tvångsvård kan bäst förstås utifrån en social kontext. 
 
Inom rättspsykiatrin gäller samma grundläggande etiska värderingar som för hälso- och 
sjukvård i stort. Självbestämmande och integritet ska respekteras så långt det är möjligt inom 
ramen för de begränsningarna av det påtvingade frihetsberövandet (Strand, Holmberg et al., 
2009). Autonomi är ett grundläggande begrepp för all typ av hälso- och sjukvård 
Grundbetydelsen för begreppet autonomi innebär antagandet att människan är en självständig 
och fri varelse. Inom sjukvården står begreppet för patientens eller människans rätt till 
handlingsfrihet (Arlebrink, 2006).  Tidigare styrdes generellt all vård av paternalistiska 
principer. Vilket betyder att vårdaren agerar förmyndare och bestämmer över patienten utan 
dess egentliga samtycke. Vårdaren eller oftast läkaren avgjorde helt vilken behandling 
patienten skulle få. Ottosson (2005) framhåller att paternalism som princip kränker patientens 
självbestämmande och autonomi och därför numera undviks inom sjukvården. Emellertid så 
används paternalism som princip inom psykiatrin med stöd av lagarna LRV och LPT.  
Vårdpersonalen frångår då den normala partnerrollen gentemot patienten och intar istället en 
bestämmanderoll. I bästa fall så upplever patienten efteråt att personalen i slutändan gjorde 
något ”gott” genom att ta över då patienten inte själv förstod sitt eget bästa. 
 
Att frånta en människa hennes självbestämmanderätt är att bryta mot deontologisk etik. 
Vårdarna som agerar i en situation som inbegriper tvångsåtgärder lutar sig istället mot 
principen om att ”göra gott”, vilket gör dem till teleologiska etiker. Detta är en förenkling och 
gränsen mellan tvång och frivillighet är inte alltid självklar inom psykiatrin. Vårdare, 
sjuksköterskor och läkare upplever ofta att de balanserar på gränsen i olika situationer och de 
står ofta för svåra etiska val (Ottosson, 2005). 
 
Etiska dilemman psykiatrisjuksköterskor står inför när de tog beslutet att fastspänna patienter 
i bälte har undersökts i en studie från Kanada (Marongos-Frost & Wells, 2000). 
Psykiatrisjuksköterskorna värderade och handlade i situationen utifrån risken att någon kunde 
skadas om de lät bli att spänna fast patienten. När de sökte efter ett alternativ till fastspänning 
fanns det inget annat att tillgå. Psykiatrisjuksköterskorna som ingick i studien såg 
fastspänning som en sista utväg. De upplevde det som ett svårt beslut där de kämpade med att 
både försöka skydda personal och andra patienter. Samtidigt ville de patientens bästa. Många 
upplevde skuld för att situationen utvecklats till en situation där fastspänning var nödvändig. 
De byggde även sina beslut på hur avdelningen såg ut i övrigt. Till exempel hur många 
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patienter avdelningen hade och hur mycket personal de hade att tillgå. Detta eftersom en 
fastspänd patient kräver ständig uppsyn av personal. Sjuksköterskorna avvägde även vilken 
attityd läkaren och ledningen på arbetsplatsen hade kring fastspänningar. Sammantaget trädde 
en komplex bild av beslutsförfarandet och upplevelsen kring fastspänning fram.  
 
Vad säger den svenska lagen? 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128) och lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV) (1991:1129) innebär ett lagligt stöd för psykiatrisk tvångsvård. Dessa lagar innefattar 
regler som tar hänsyn till rättssäkerhetskrav som förutsägbarhet och möjlig rättslig insyn och 
kontroll. I 2 a §LPT och 2 a §LRV görs det tydligt att tvångsåtgärder får användas om syftet 
med åtgärden står i proportion till tvångsåtgärden. Åtgärden ska alltid vara så skonsam som 
möjligt och alltid med så stor hänsyn som möjligt för patienten. Dessa bestämmelser gäller 
vid alla tvångsåtgärder, så som till exempel tvångsmedicinering, avskiljning eller fastspänning 
i bälte. I 2b §LPT och 2b §LRV betonas att tvångsåtgärder med syfte att genomföra vården 
bara får användas om patienten inte frivilligt medverkar med hjälp av individanpassad 
information. Dessa paragrafer har kommit till för att understryka att det bara är tillåtet med 
tvångsåtgärder när en patient inte frivilligt medverkar till vården (SOSFS 2008:18).  
 
Bältesläggningen ses som den allvarligaste tvångsåtgärden. Bältesläggning ska i huvudsak 
förekomma bara när en patient är en fara mot antingen sig själv eller personer i sin 
omgivning. Dessa situationer ska inte kunna bemästras på något annat sätt och vid dessa 
tillfällen föreligger alltid en stor risk för allvarlig fysisk skada. En fastspänning får aldrig 
användas som en metod för bestraffning. Dessutom finns bestämmelser kring tidsperspektivet. 
Åtgärden får endast vara i högst 4 timmar men bör så fort som möjligt ersättas av en annan 
behandlingsåtgärd. Patienten får inte lämnas ensam under den tiden han eller hon ligger 
fastspänd i bälte. Tillfällen då patienter får fastspännas mer än 4 timmar tillhör extrema 
undantag och då tillkommer speciella extra krav för att ordinationen ska kunna ges. Det är 
alltid en läkare som står för beslutet om fastspänning som tvångsåtgärd. En läkare ska även 
genomföra en undersökning innan eller strax efter beslutet om bältesläggning. Denna 
tvångsåtgärd får endast ske i ett rum utan insyn av andra patienter. Vidare regleras patientens 
rörelsefrihet enbart till själva bältesläggningen varpå inte handfängsel eller tvångströja får 
användas (SOSFS 2008:18).    
 
Makt inom den rättspsykiatriska miljön 
Hörberg (2008) beskriver maktrelationerna inom rättspsykiatrin som ett ibland destruktivt 
maktspel mellan vårdare och patient. Rättspsykiatrin är komplex då det är en vårdform i en 
mycket sluten och säker miljö. Vårdarnas uppgift är både att vårda, vakta, förvara och skydda, 
allt detta ska ske inom ramen för en god omvårdnad. Rättspsykiatrin i förhållande till den 
vanliga sjukvården har genom tvångslagstiftningen ett ökat inflytande över patientens vård. 
Därmed får den även ökad makt över patientens situation. Denna makt kräver en professionell 
hållning2 av rättspsykiatrin. Men också av den enskilde vårdaren så att makten aldrig används 
i syfte som inte är för patientens bästa.  
 
Makten inom rättspsykiatrin är komplex och det är inte så att patienter alltid är underkastade 
vårdaren ur ett maktperspektiv. Både patienter och vårdare upplever makt och maktlöshet i 
relation till varandra och att vårdas. ”Maktspelet” är inget statiskt, tvärtom ska det förstås i 

                                                 
2 Ottosson i Fossum (2007) beskriver begreppet professionell hållning som följande; ”Med begreppet professionell hållning 
avses de inre ledstjärnor och etiska principer, som vägleder vårdgivare i arbetet med patienten. Till dessa hör strävan att inte 
styras av egna behov utan av det som gagnar patienten. Patienten söker vård för att få del av våra kunskaper och erfarenheter. 
Professionalitet i vården handlar om hur detta sker” (s. 111). 
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rörelse under vårdtiden. Maktrelationen fungerar åt båda hållen och ibland blir den destruktiv. 
Att medvetandegöra maktens påverkan på vårdrelationen inom rättspsykiatrin är därför 
mycket viktigt. Den yttre strukturen för rättspsykiatrin är tydlig. Beslutfattare har makten att 
säga att en patient är behandlad nog för att få lämna vården. Beslutfattarna grundar dock detta 
på vad vårdarna har att säga. Därför hamnar patienterna i en beroendeställning gentemot 
vårdaren. Makt inom rättspsykiatrin finns överallt, som effekt av tvångsvård (Hörberg, 2008).  
I den mån det är möjligt är det viktigt att patienterna är medbestämmande i de beslut som rör 
deras liv. Det förutsätter dock att patienten har insikt i sin problematik äger förmåga att 
tillsammans med vårdaren skapa konkreta mål för rehabilitering och behandling. Det kan vara 
ansträngande och svårt inom rättspsykiatrin. Svårigheten finns att patienterna kanske inte har 
insikt i sin problematik och en begränsad insikt kan leda till att målen för behandling inte blir 
konkreta (Sjögren, 2008).  
 
Vårdvetenskapliga perspektivet och den rättspsykiatriska miljön 
Det vårdvetenskapliga patientperspektivet innebär att det är patienten som är den centrala 
utgångspunkten för vårdandet. Patientperspektivet är inte bundet till någon särskild kontext 
utan kan användas för vem som helst som på något sätt befinner sig inom sjukvårdssystemet. 
Det innebär att patienterna själva ska ses som experter. Inte i den bemärkelsen vi generellt 
lägger i ordet expert, utan på sig själv, sitt eget lidande och sin egen hälsa. Förenklat är 
vårdandets grundidé att stärka eller stödja människor i deras hälsoprocesser. Att som vårdare 
försöka förstå patientens perspektiv är därför ett viktigt redskap i vårdrelationen. 
Patientperspektivet ska dessutom förstås ur ett etiskt perspektiv (Dahlberg & Segersten, 
2010).  
 
Ett vårdvetenskapligt synsätt inom rättspsykiatrin innebär att hjälpa patienten till försoning. 
Vårdaren hjälper patienten att förstå sin livssituation. Därför behövs lyhörda vårdare som 
försöker se patientens perspektiv, dennes livsvärld. Patientens medbestämmande är många 
gånger en förutsättning för en lyckad behandling inom rättspsykiatrin. Graden av 
medbestämmande skiljer sig mellan patienter, viljan och kapacitet är olika stor. Men alla 
patienter bör vara medbestämmande i den mån det går. Det är en utmaning för vårdaren. Det 
vårdvetenskapliga förhållningssättet att eftersträva medbestämmande är att medvetandegöra 
patientens lidandeberättelse för både patient och vårdare. Det är en vårdande hållning som 
sätter stora krav på vårdaren. Men många gånger leder hållningen till att patienten får en ökad 
förståelse för sig själv och en ökad förmåga att ta autonoma beslut (Sjögren, 2008). 
 
Den vårdande relationen skiljer sig tydligt från en vanlig vänskapsrelation. Uljens (2001) 
framhåller att en dialog eller en relation är mera än summan av det två människor säger eller 
gör mot varandra. Innebörden i handlandet av den ena parten beror på motparten. Detta är en 
process där människans subjektivitet blir till och utvecklas. Det mänskliga handlandet kan då 
ses som något som uppstår i förhållande till den gemensamt erfarna verkligheten, genom 
dialogen. I vårdrelationen är det vårdarens uppdrag att med hjälp av tydlig kommunikation 
skapa en relation som möjliggör en djupare förståelse.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Forskning inom området visar att tvångsvård per automatik innebär en inbyggd etisk konflikt 
eftersom personalen fråntar patienten sin självbestämmanderätt i syfte om att ändå göra gott. 
Därför är det givetvis viktigt att de här, tyvärr nödvändiga åtgärderna sker med medvetenhet 
och professionalism (Wallsten, 2008 ; Ottosson, 2005). Sjukvårdens etik bygger på principer 
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och föreskrifter, men all typ av vård är föremål för etisk reflektion. Tvångsvård är speciellt då 
den bryter mot vissa grundläggande etiska principer men ändå kan förstås i förhållande till 
andra. Tidigare studier visar att det behövs mer kvalitativa studier beträffande etik i relation 
till tvångsåtgärder. Dessa studier pekar också på att tvång i vården är etiskt komplext men har 
inte gått in djupare på specifika tvångsåtgärder, t.ex. den mest extrema åtgärden, 
bältesläggningen (Hörberg, 2008; Wallsten, 2008; Vuckovich, 2010). Mot bakgrund av 
tidigare studier förefaller det angeläget att närmare studera vårdarens upplevelser och etiska 
medvetenhet i användandet av bältesläggning. Då vårdarnas egna erfarenheter och tankar om 
bältesläggning inom svensk rättspsykiatri inte beskrivits i någon tidigare studie kommer en 
intervjustudie med vårdare bidra med ny kunskap i ämnet.  
 
 

SYFTE  
 
Syftet med studien är att belysa vårdares upplever av att aktivt vara delaktig i genomförandet 
av tvångsåtgärden, bältesläggning, på en rättspsykiatrisk avdelning.  
 
 

METOD 
 
Studien har kvalitativ ansats med teorin om livsvärlden som utgångspunkt. Livsvärlden är den 
levda världen utifrån varje enskild människa.  Det är i livsvärlden som hälsa och 
välbefinnande, lidande och ohälsa återspeglar sig. Livsvärlden kan förstås så som världen som 
den erfars (Dahlberg & Segersten, 2010). Kvalitativ ansats beskrivs som holistisk och med en 
strävan att förstå helheten. Ansatsen är mycket användbar för tillexempel intervju och 
observationsstudier. Typiskt är att studiens design utvecklas under studiens gång. Kvalitativ 
ansats kräver att undersökningsledaren är intensivt involverad liksom att 
undersökningsledaren blir ett instrument i sin egen forskning (Polit & Beck, 2012). Ett 
livsvärldsperspektiv innebär en öppen hållning gentemot fenomenet och informanten. 
Livsvärldsperspektivet främjar möjligheten att få unika berättelser utifrån informantens 
livsvärld och bidrar till förståelsen för dennes situation. Det är viktigt att vara lyhörd för både 
det väntade och oväntade som uppenbarar sig i det undersökta fenomenet.  För att stärka 
studiens trovärdighet är det därför nödvändigt för undersökningsledararen att medvetandegöra 
och förbli medveten om sin förförståelse (Dahlberg et al. 2008).  
 
Förförståelse 
Undersökningsledaren har själv arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2005. Under de första åren 
som vårdare på flera olika rättspsykiatriska avdelningar, både vårdavdelningar och 
intagsavdelningar. 2009 blev undersökningsledaren arbetsledare och sjuksköterska på en 
vårdavdelning och har sedan dess mycket begränsad erfarenhet av bältesläggningar. Under de 
första åren som vårdare fick undersökningsledaren själv medverka vid bältesläggningar, 
framförallt på intagsavdelningarna. Det var inte särskilt vanligt förekommande och de gånger 
det hände så fanns det alltid van och trygg personal som undersökningsledaren själv kunde 
luta sig mot. Upplevelsen av att spänna fast någon i bälte har dock väckt mycket funderingar 
och med åren har undersökningsledaren fått distans till arbetsmomentet. Det är 
undersökningsledarens upplevelse att vårdare inte diskuterar upplevelsen med varandra i 
någon större utsträckning, att diskussionerna som förs är mer av det praktiska slaget. Sedan 
2009 har inte undersökningsledaren själv varit aktiv i förfarandet och distansen till 
bältesläggningarna har väckt många frågor. Det har alltid varit så att de som anses mest 
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lämpade för att hantera bältesläggningarna utför dessa. Upplevelsen undersökningsledaren har 
är att personalen är restriktiva med att tillämpa bältesläggningar och att upplevelsen av att 
bälteslägga är komplex. Upplevelsen är även att personalen bär på dessa upplevelser utan att 
diskutera med varandra i någon vidare utsträckning. Undersökningsledaren tror att många ser 
det som en tråkig men nödvändig del av arbetet. Många verkar tycka att det är obehagligt och 
situationerna då bältesläggningar förekommer tycks förknippade med stress och ångest. Då 
arbetsplatsen är mycket stor tillåter det undersökningsledaren att göra studien i en annan del 
av verksamheten än vad han själv är verksam. Undersökningsledaren har inte personlig 
relation till de avdelningar där intervjuerna görs. 
 
Kontext för studien 
Studien är genomförd på en rättspsykiatrisk avdelning med förhöjd säkerhet. Avdelningen 
hade ett blandat patientklientel och en hög personalbemanning. Patienterna var antingen i 
början av sin vård eller så vistades de på avdelning av anledningar som krävde den förhöjda 
säkerheten. På avdelningen förekom bältesläggningar. När det väl förekom bältesläggningar 
utfördes dem av van personal som av arbetsledare ansågs lämpliga att vara aktiva i 
deltagandet av bältesläggning. 
 
Urval 
Det var inbyggt i kulturen att de vårdarna som var erfarna och duktiga på arbetsmomentet 
ansvarade vid bältesläggning. Således kan vårdare ha arbetat på en avdelning länge utan att 
aktivt varit delaktig i genomförandet av bältesläggning. De flesta vårdarna har emellertid 
passivt varit delaktiga, observerat eller assisterad den andra personalen vid bältesläggning. 
Dock saknade de själva erfarenheter av ett aktivt deltagande.  
 
Inklusionskriterier för att vårdarna skulle få delta i studien var därför att de skulle arbeta på en 
avdelning där tvångsåtgärden bältesläggning utförs. De skulle under de här tillfällena då 
bältesläggningarna utfördes vara aktiva rent fysisk under själva åtgärden. De fick alltså inte 
bara passivt observera när tvångsåtgärden utfördes av kollegor. Vårdarna för studien skulle 
vara utsedda av arbetsledare och chef som lämpliga för att utföra denna åtgärd. De vårdarna 
som uppfyllde dessa inklusionkriterier men som inte arbetat sex månader inom psykiatrin 
exkluderades.  
 
Eftersom avdelningscheferna fick i uppdrag att välja ut de vårdarna som uppfyllde 
inklusionskriterierna så är studien gjord på ett bekvämlighetsurval. Åtta vårdare valdes ut att 
delta i studien, ingen tackade nej till deltagandet varpå det inte blev något bortfall. Enligt Polit 
& Beck (2012) innebär bekvämlighetsurval att informanter inbjuds till deltagande utifrån att 
de är behändiga att hitta. Att inte informanterna då behöver vara typiska för populationen kan 
kritiseras. Dock används ofta denna typ av urval i studier då intervjuaren behöver få 
informanter med särskilda egenskaper att ”komma fram”. Eftersom studien har 
inklusionskriterier som är snäva blev ett bekvämlighetsurval dessutom ett smidigt förfarande.  
 

Datainsamlingsmetod 
För att fånga människans livsvärldsperspektiv förespråkar Dahlberg et al. (2008) en kvalitativ 
intervju. Syftet med en kvalitativ intervju är att få tillgång till vårdarens beskrivningar av dennes 
livsvärld. Avsikten är sedan att analysera det beskrivna fenomenet. Kvalitativa 
forskningsintervjuer innebär ett mellanmänskligt samspel. Intervjuaren kan genom en dialog få 
tillgång till vårdarnas upplevelser och tankar, deras livsvärld. Uppgiften är att försöka hjälpa 
vårdarna att reflektera över fenomenet. Intervjuaren ska ha en attityd som präglas av öppenhet 
och en äkta vilja att lyssna (Dahlberg et al. 2008). Intervjuerna med de åtta vårdarna 
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genomfördes individuellt i ett avskilt intervjurum för att bidra till en mer avslappnad miljö. 
Intervjuerna utfördes med hjälp av öppna frågor. Till exempel; Vad upplever du när du är 
delaktig i genomförandet av en bältesläggning? Vad upplever du då? Intervjuerna 
genomfördes våren 2012 och spelades in med hjälp av en mp3-spelare med 
inspelningsfunktion. Samtliga intervjuer transkriberades verbatim och datamaterialet 
sammanställdes till cirka 35 sidor med fontstorlek 12 med normalt radavstånd, Times New 
Roman.   
 

Analysmetod  
Analysen skedde genom den tredelade strukturen för kvalitativ ansats i tre faser, helhet – 
delar – helhet. Detta innebär att textens delar förstås i förhållande till textens helhet. Som 
analysmetod för studien valdes en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys beskrevs till en 
början som vanlig vid massmedial forskning, vanligen vid kvantitativ ansats. Numera används 
ofta metoden inom vårdvetenskap med kvalitativ ansats. Den kvalitativa innehållsanalysen är 
induktiv och handlar då om att granska och tolka texters latenta innebörd (Granheim & 
Lundman, 2012). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen börjar med att de transkriberade intervjuerna läses igenom 
ett flertal gånger för att bilda en uppfattning om helheten. I första steget som en helhet. Det är 
i denna del viktigt att vara så öppen och följsam som möjligt.  Den här delen av analysen 
underskattas ofta då de ligger i naturen att vilja vidare och arbeta med delarna för att 
konkretisera texten. Dock är fasen mycket betydelsefull och bör göras omsorgsfullt i den takt 
det tar. Desto intressantare datamaterial tycks framstå, desto mer utmanande är det ofta att 
inte ”rusa in” i analysen. Det är därför viktigt att kontrollera sin entusiasm och inte låta sig gå 
vidare förrän helheten förstås (Polit & Beck, 2012). 
 
I nästa fas delas texten upp i mindre delar. Eftersom inte hela texten går att analysera på en 
gång så behövs detta steget för att få en djupare förståelse. Därför delas texten in i mindre 
segment. Detta görs genom att systematiskt gå igenom intervjutexterna och lokalisera 
meningsbärande enheter i texten. Den kan i den här fasen visa sig att stycken som först inte 
tycktes innehålla något värde, faktiskt innehöll mycket värdefullt. De meningsbärande 
enheterna kondenseras sedan. Med kondensering menas att enheten förkortas utan att 
kärninnebörden försvinner. Sedan ges varje kondenserad meningsbärande enheter en kod, 
dvs. en etikett som kort beskriver innehållet. Koderna jämförs men de ursprungliga 
meningsbärande enheterna för att försäkra att de båda överensstämmer, att inget innehåll har 
gått förlorat.  Idén är att hålla en skeptisk, öppensinnad inställning och vara lyhörd för 
nyanseringar. Eftersom helheten är större än delarna måste det holistiska perspektivet hela 
tiden vara närvarande. Samtliga koder jämförs och sorteras i kategorier. Alla koder ska in i 
någon kategori. Nästa steg i process är att skapa teman av det underliggande innehållet i flera 
kategorier. Teman ska utgöra den röda tråden som återkommer i kategorierna och framväxten 
av teman är en process som pågår under hela arbetet med analysen (Granheim & Lundman, 
2012). 
 
I föreliggande studie transkriberades allt datamaterial av undersökningsledaren själv vilket 
gjorde att en ansenlig tid lades på att bekanta sig med materialet i sin grundform. Den 
transkriberade texten utgjorde ett stort datamaterial. Datamaterialet lästes igenom flera gånger 
varpå en bild av texten i sin helhet kunde urskönjas. Därefter började arbetet med att ur texten 
utvinna meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades och 
abstraherades ner i koder. Koderna jämfördes med de meningsbärande enheterna för att 
säkerhetsställa att ingen information hade gått förlorad. Koderna sorterades sedan i kategorier. 
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Dessa kategorier blev i form av upplevelser. Kategorier fördes sedan ihop och redovisades 
som teman för att belysa fenomenet (Bilaga 3). 
 
Exempel 

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kod Kategori 

Allt som har med inlåsning och bältesläggning 
att göra är ju kränkande, alltså man kan ju 
nästan förnedra en människa. 

Kränkande med 
tvångsåtgärder 

Kränkning Upplevelse av 
att kränka 

Det är som att vi stampar in på deras territorium, 
alla har ju en gräns och integritet 

Gå över deras 
integritet 

förlorad 
integritet   

 
Analysmetoden innebär att texten startar utifrån en konkret och sammanhängande form. För 
att sedan inta en nedbruten form då texten förstås utifrån teman. När texten sammanställs igen 
blir den åter konkretiserad och sammanhängande, men på en högre nivå än vad den var i sitt 
ursprung (Polit & Beck, 2012). 
 
Etiska överväganden  
Helsingforsdeklarationen (2008) beskriver etiska riktlinjerna för forskning på individer. 
Samtliga vårdare informerades skriftligt om studiens syfte samt vilka risker och fördelar som 
skulle kunna vara förenliga med studien. De påmindes om denna information i samband med 
intervjun, då de även fick signera ett skriftligt samtycke att delta i studien. Informationen gavs 
innan studien påbörjades efter att avdelningscheferna kontaktat informanterna. Vårdarna 
informerades då även om att de när som helst får avbryta intervjun, utan att då behöva 
förklara varför. 
 
Datamaterialet från intervjuerna behandlades helt konfidentiellt. Detta innebär att alla 
uppgifter om intervjupersonerna som finns med i materialet avrapporterades. Då avses både 
den publicerade studien och muntliga framställanden. Inget enskilt svar från någon intervju 
kan identifieras. Det innebär även att materialet från studien förvarades på ett sådant sätt att 
det inte skulle vara möjligt för utomstående att komma åt några uppgifter (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 

Studien hanterades efter individskyddskravet som innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
projektansvarig ger information om syftet med studien samt vilka vinster och risker ett 
deltagande medför. Den ger även information om projektansvariges namn och institution med 
tillhörande kontaktuppgifter. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen själv har rätt att 
bestämma om denne vill medverka i studien eller inte. Ett samtycke ska alltid inhämtas när 
intervjupersonerna står för en aktiv insats. Konfidentialitetskravet är beskrivet här ovan. 
Nyttjandekravet innebär att datamaterialet inte får användas till något annat än i vetenskapligt 
syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Efter en egen etikgranskning skickades projektförslaget till 
Etikkommitté som gav ett etiskt yttrande och rådgivning gällande studien. Råden 
Etikkommittén gav togs i beaktande under studiens gång. 
 
 

RESULTAT  
 
Resultatet baseras på de individuella intervjuerna med de åtta vårdarna som genomfördes.  
Nedan presenteras resultatet under var och en av de fyra teman som framkom; 
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Bältesläggningen; påfrestande men en del av jobbet; Att kränka för patientens eget bästa- en 
etisk dubbelhet; Bältesläggningens påverkan på vårdrelationen; Att vara lämpad som 
bältesläggare. 
 
Bältesläggningen; påfrestande men en del av jobbet  
Vårdarna uttryckte upplevelsen av bältesläggning som påfrestande. De menade att det var 
allra mest påfrestande för nyanställda. De upplevde vikten av utbildning, förberedelse och 
framförallt reflektion mycket viktig. Både för dem själva men framförallt för vårdare med 
mindre yrkesvana. Att bältesläggningar ”är en del av jobbet” var en fras som ofta dök upp 
under intervjuerna, liksom beskrivningar om hur svårt det är.  
  

Att jobba med människor är ju aldrig lätt… alltså vad 
som är rätt och fel, varje situation är ju unik så det är 
jättesvårt, Man får väl tänka att jag gör det för att hon 
eller hans egna bästa… och i många fall, eller i alla fall, 
skulle jag säga så gör man ju inte det för att straffa en 
människa utan man gör det för att den människan ska må 
bättre i längden.(IP:4) 

 

 
Intervjuerna visade att vårdarna försökte göra det bästa av situationen, men att det kunde vara 
olustigt att behöva bälteslägga någon. Det var enhetligt bland vårdarna att de kände att de 
ändå gjorde bältesläggningen för patientens ”egen skull”.  De menade att produkten av 
handlingen i slutändan gjorde patienten gott, även om utförandet av åtgärden upplevdes 
obehaglig. Tydligt var även att de upplevde att bältesläggningar bara var något de utförde när 
alla andra möjligheter var uteslutna.  
  

Jag kan inte se annat än att det liksom är det sista, sista 
utvägen… det finns inget kvar. Det är inget du gör i 
första läget någonsin utan det är ju det sista du gör för 
att de inte ska skada andra medpatienter, personal eller 
sig själva. Det är ju egentligen bara det de handlar om, 
och när det inte finns nått kvar att göra så är detta det 
sista. .(IP:8) 

 

 
En del av vårdarna menade att bältesläggning kunde vara mycket påfrestande men att de hade 
lärt sig att ”stänga av” och inte tänka så mycket på det. En av vårdarna berättade att hennes 
puls alltid gick upp högt vid de här situationerna och att hon alltid upplevde sig beredd på en 
värre situation än den som uppkom. Flera av vårdarna beskrev att de genom åren hade blivit 
”hårdare” och att de upplevde bältesläggningar som lättare desto längre de arbetat. Den 
vårdare som arbetat längst inom psykiatrin berättade att när han var ung och började arbeta så 
kunde han tycka att bältesläggningar var lite ”spännande”. Men att han desto äldre han blivit 
och ju längre han arbetat bara såg det som deprimerande.  
 
Att det upplevdes deprimerande, olustigt och som ett misslyckande beskrev alla vårdarna på 
ett eller annat sätt.  
 Det är ju en del i vårt jobb så det får man ju ta, ibland 

kan det ju kännas dumt att göra, men det går ju inte alltid 
att bestämma heller. (IP:2) 

 

 
Många av vårdarna menade att de med åren hade blivit ”härdade”  
  

Man har ju blivit mer härdad, kommer ihåg första 
gången, då undrade man ju vad man gett sig in på. (IP:2) 
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Ett par av vårdarna berättade om att ha en upplevelse av makt i dessa situationer. Att som 
personal ha makten att beröva någon dennes integritet. Att hantera denna makt i patientens 
utsatthet var en av upplevelserna som vårdarna försökte hantera.   
 Man känner sig som guds högra hand ibland när man 

kommer in där och säger att nu ska vi göra såhär och 
såhär. (IP:7) 

 

 
Att kränka för patientens eget bästa- en etisk dubbelhet  
En primär upplevelse bland vårdarna var upplevelsen av att skydda. I begreppet ”skydda” så 
resonerade vårdarna kring både patienten, medpatienter och personal. Under intervjuerna fick 
de diskutera om hur det upplevdes att bälteslägga patienter. De flesta vårdarna menade att 
även om de hade en upplevelse av att det var kränkande för patienten gjorde det med en 
upplevelse att skydda honom/henne. De menade även att det var för patientens eget bästa.  
 
 
 

I regel är det så att det är en situation som trappas upp 
då… som föranleder till att man fattar beslut till att 
avskilja eller att ta bort en person, antingen för att säkra 
denna personens fysiska integritet eller 
medpatienternas… eller kollegorna. Det är det som 
föranleder i regel till att bälta (IP:5) 

 

 
Många använde även orden ”Det är för patientens bästa”  
 
 I alla fall skulle jag säga att man gör ju inte det för att 

straffa en människa utan man gör det för att den 
människan ska må bättre i längden.. även om man nu 
begränsar en människa eller vad det nu kan handla om 

(IP:4) 

 

 
Vårdarna beskrev att beslutet att bälteslägga en patient handlade om att säkra denna patients 
fysiska integritet, eller medpatienternas. Ibland kunde det även vara vårdarna som behövdes 
skyddas. Även då patienten var fastspänd i bälte så fanns upplevelsen av att skydda kvar. Då 
handlade det om att skydda patienten i sin utsatthet. För vårdarna hängde detta ihop med deras 
förmåga att utstråla och förmedla lugn till patienterna.  
 
 Det är viktigt man tänker på hur patienten har det, att 

man frågar om hur han mår hela tiden, att man tänker på 
hans bästa, försöker lugna ner och prata med honom så 
mycket som möjligt, att han vet att vi finns där för 
honom…. Även fast vi är de ”onda” som lägger honom i 
bälte. Det tror jag är viktigt att verkligen prata med 
honom hela tiden och visa att vi är där. (IP:1) 

 

 
Upplevelsen var att skydda, och förmedla detta.  
 
Vårdarna framhöll även att bältesläggning kunde innebära ett obehag för dem själva då 
ingreppet genomfördes.  Obehaget till tvångsåtgärden berodde på att vårdarna upplevde att de 
genom bältesläggningen gjorde intrång på patientens integritet, att det kränkte patienten. 
Upplevelsen av att kränka patienten var något de på olika sätt förklarade och hanterade. 
Vårdarna tog upp flera aspekter av själva kränkningen. En del förklarade det fysiska 
momentet under bältesläggningen då patienten blir fastspänd som kränkande. En del menade 
att det egentligen är efter själva bältesläggningen då det är mest kränkande för patienten. Då 
han eller hon ligger fastspänd och helt utlämnad till personalen. Ofta följdes 
bältesläggningarna av att vårdarna var tvungna att dra ner patientens byxor och underkläder 
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för att en intramuskulär injektion skulle administreras. Detta upplevde många av vårdarna 
som ett mycket kränkande ögonblick. En del av dem menade att hela proceduren kring 
bältesläggning är kränkande. De åsyftade att stunden både innan, efter och under tiden 
bältesläggningen ägde rum är fylld av kränkning som vårdarna måste hantera.  
 
Ett par av vårdarna ansåg det som mest kränkande om de andra patienterna bevittnade 
händelsen, om de inte hunnit isolera situationen. Alla vårdarna i studien använde själva ordet 
kränkande, de flesta beskrev kränkningen med orden oerhörd eller otrolig. En av dem 
utryckte;   
 Asså allt som har med inlåsning och bältesläggning är ju 

som sagt kränkande, asså, man kan ju nästan förnedra en 
människa. (IP:4) 

 

 
Gemensamt för vårdarna var att de när de ombads förklara vad som egentligen var kränkande 
vid en bältesläggning, ofta svarade med att patienten förlorade sin integritet, sin rätt att 
bestämma över sig själv. 
 
 Det är ju att man tar ifrån patientens vilja eller så, alltså 

att de inte kan göra vad de vill liksom. Ehhm,  vet inte 
vad jag ska säga. Asså det är ju att man tar ifrån deras 
rätt att liksom ha fria händer och fria armar. (IP:1) 

 

 
Vårdarna menade att det som är etiskt problematiskt under bältesläggningen var att själva 
handlingen bältesläggning var kränkande. Kränkande på flera olika sätt men återkommande 
bland vårdarna var att de tyckte att de inkräktade på patientens integritet. Vårdarna såg en 
etisk dubbelhet. 
 
 Ja det är ju en väldigt omfattande sak för en person att 

man blir lagd och nerspänd i bälte och med remmar. Så 
visst men det måste ju klart finnas den möjligheten i ett 
sista skede om det inte går på annat vis. (IP:6) 

 

 
Samtliga vårdare tog på ett eller annat sätt upp att en bältesläggning är den sista utvägen. Det 
faktum att de har haft en upplevelse av att försökt allt annat gjorde att de såg det som mer 
etiskt än om de hade använt bältesläggning som första val.   
 
En av vårdarna berättade under intervjun hur han såg på etiken kring bältesläggning.  
 
 Ja precis… Det där med etik och moral. Det vet man ju 

redan från början att det ingår i tjänst… därmed ligger 
det inte någon etisk problematik i det hela… moraliskt 
kan man tycka att när man har en viss kunskap om vad 
som föranleder att du mår dåligt, att du ändå är tvungen 
att ändå ta till en fysisk åtgärd, där kanske finns en liten 
moralisk synpunkt… att ändå ha koll… Men etiskt, jag 
menar det ingår i professionen och i hela… nä jag finner 
inget etiskt dilemma. (IP:5) 

 

 
Vårdaren beskrev att regelverket ändå försvarar ingreppet rent etiskt. Men detta till trots så är 
själva utförandet det som avgör huruvida moraliskt personalen kan göra det. 
 
Vårdarna upplevde bältesläggningarna som nödvändiga. De menade att syftet med 
bältesläggningen alltid var för patientens skull, men att de ändå inte fastspände annat än som 
sista utväg. Detta i sig gjorde bältesläggningarna försvarbara. Avigsidan med att bälteslägga 
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var kränkningen som handlade om att ta ifrån patientens självbestämmanderätt. Det svåra 
arbetet för vårdarna var att förmildra själva kränkningen. Ett korrekt utförande då vårdarna 
upplevde att de hanterade situationen professionellt var viktigt för dem. Professionalismen 
under ingreppet gjorde att det vårdande uppdraget upplevdes moraliskt bättre. 
 
Flera av vårdarna menade att ju bättre de kunde förutsäga och planera en bältesläggning desto 
bättre förlöpte den. Om bältesläggningen skedde väldigt plötsligt så kunde inte personalen gå 
igenom händelseförloppet innan bältesläggningen. Dessa gånger skedde mer ”i stunden” och 
kunde upplevas mindre lyckade och mindre etiska.  
 
 Det kan ju vara att man är tvungen med våld att lägga 

ner dem och då blir det ju inte så himla etiskt. (IP:2) 
 

 
I detta intermezzo bland svordomar och skrik kunde vårdarna i efterhand önska att det kunde 
ha hanterat situationen på ett annat sätt. 
 
Bältesläggningens påverkan på vårdrelationen 
Under intervjuerna berättade vårdarna om vårdrelationen när de beskrev bältesläggningar. 
Huruvida vårdrelationen upplevdes när de var med om att fastspänna en patient i bälte.     
 
En majoritet av vårdarna menade att relationen inte hade förändrats.  
 
 Nä det tycker jag inte.. känner man en patient så väl och 

det blir en bältesläggning ..då kan man ju också veta att 
det kanske är positivt i slutändan för patienten. Att det 
blir lugnare!! ....och att det kanske är bra för patienten 
att det blir.. vem det än är... att det ändå har en positiv 
grej i slutet, för patienten. (IP:3) 

 

 
Vårdarna upplevde att vårdrelationen de hade med patienten kunde göra att situationen förde 
dem närmare efter bältesläggningen. De menade att relationen därför förblev oförändrad eller 
att den förbättrades efteråt.  
 
Vissa av vårdarna uttryckte att relation snarare var beroende av hur personalen skötte 
situationen.  
 Det som gör en starkare relation är inte själva ingreppet 

så att säga då, utan vad som händer efteråt med 
patienten... att stanna, att visa att vet du vad detta var fel 
men jag är redo att ta hand om dig. (IP:5) 

 

 
Dessa vårdare upplevde att relationen inte behövde bli sämre om personalen bara var 
närvarande på ett sätt som visade att de var där för patientens skull. 
 
Någon enstaka av vårdarna upplevde att relationen visst förändras ibland, men i de fall där det 
hände så är det för att patienten känner sig kränkt. Ofta för att personalen valt sida, till 
exempel att två patienter har bråkat och personal genom att avbryta situationen valt sida mot 
patienten. Även de vårdarna som upplevde att vårdrelationen ibland förändrades menade ändå 
att detta uteslutande hade med personalens bemötande att göra.  
 
Att vara lämpad som bältesläggare 
Vårdarna berättade om vad de själva trodde gjorde dem lämpade att utföra bältesläggningar. 
En av egenskaperna som särskilt trädde fram var förmågan att utstråla lugn. 
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Både lugn gentemot de andra vårdarna och mot patienten. De ansåg att lugnet smittade av sig 
på omgivningen, vilket fick patienten att själv bli lugnare. Framförallt så var deras lugn 
viktigt för vårdarnas förmåga att som grupp hantera processen på ett bra sätt.  
 
 Går du in och är uppstressad så smittar det av sig på 

dina medkompisar, medarbetare, plus att patienten 
brukar läsa väldigt bra på kroppsspråk, så man försöker 
vara lugn, saklig, tydlig. Väldigt kortfattat tydlig. (IP:7) 

 

 
Vårdarna såg också sin relationskompetens som en viktig egenskap, dvs., förmågan att läsa av 
människor, och hantera situationen därefter som framträdande. De var skickliga på att möta 
människor i både motgång och medgång. Dessa vårdare såg den sociala kompetensen att med 
följsamhet kunna läsa av patienten som sin främsta egenskap. Flera av dem menade att många 
bältessituationer undveks på grund av deras eller andra vårdares förmåga att läsa av och möta 
patienter. Även om bältesläggningar i vissa fall ändå blev nödvändiga, hade vårdarna med 
denna förmåga lättare för att lugna ner situationen och utföra tvångsåtgärden. Denna förmåga 
var för många av vårdarna delvis avhängt med deras erfarenhet, de upplevde att deras 
erfarenhet gjorde dem bättre på att möta patienter. 
 
Många av vårdarna upplevde att det var på grund av sin mångåriga erfarenhet av arbetet och 
den rutin de skaffat sig som de var lämpade att vara delaktiga i bältesläggningar. Samtidigt 
som de med längre erfarenhet upplevde att det var lättare att koppla bort deras egna 
upplevelser. Ett par av vårdarna såg sin förmåga att åsidosätta sina egna upplevelser som 
störde under delaktighet i en bältesläggningssituation. De beskrev att de vill kunna hantera 
situationer professionellt och aldrig gå utanför ramverket av föreskrifter. De menade att de i 
stunden ägde förmågan att vara sakliga, att de var följsamma och att de inte lät deras egen 
upplevelse påverka dem för mycket i situationen. Vårdarna uttryckte ofta att om det finns 
vårdare som på något sätt tycker det är ”roligt” att bälta så är de absolut inte lämpade för 
arbetsuppgiften. Många av dem tyckte att deras lämplighet att vara med och fastspänna i bälte 
berodde på precis samma egenskaper som gjorde dem till goda vårdare. 
 
 

DISKUSSION 
 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med syfte att belysa vårdarnas upplevelse av att 
vara delaktiga i tvångsåtgärden bältesläggning i en svensk kontext. Analysen ledde fram till 
ett resultat som presenterats i fyra teman.  
 
Metoddiskussion 
Då resultatet byggs enbart på kvalitativa data som behandlar upplevelsen från de vårdarna 
som är aktivt deltagande under tvångsåtgärden bältesläggning vore det lämpligt att 
komplettera med andra studier med andra ansatser. T.ex. skulle större enkätundersökningar på 
rättspsykiatriska svenska kliniker med fördel kunna användas för ytterligare studier. Lee, 
Grey, Gournay, Wright, Parr & Sayer (2003) gjorde en enkätundersökning på randomiserat 
uttagna vårdare om utfallandet av bältesläggningar. Oro över kollegors negativa attityder och 
upplevelser av skador och problem med bältesläggningar som inte var korrekt gjorda 
synliggjordes. Vårdarna hade generellt positiva erfarenheter men studien avslöjade mer 
negativa aspekter än vad föreliggande studie gjorde (Lee et al, 2000). Kvantitativa studier för 
att kartlägga hur pass frekvent förekommande bältesläggningar är skulle ge en värdefull bild 
av bältesläggningarnas betydelse för rättspsykiatrisk vård. Berg, Kaltiala-Heino & Välimäki 
(2011) visade skillnader mellan de nordiska länderna, det fanns olikheter i hur man använda 
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tvångsåtgärder inom ungdomspsykiatrin. Genom kvantitativa studier kan det undersökas hur 
svensk rättspsykiatri förhåller sig till andra länder. 
 
Urvalet till studien var åtta vårdare. Inklusionskriterierna var att dessa vårdare skulle vara 
aktiva och anses lämpade, att utföra tvångsåtgärden bältesläggning. Detta medförde att 
cheferna fick en central roll vid urvalet. Chefernas inblandning var nödvändig för att 
identifiera vårdare som aktivt deltog och ansågs lämpade att utföra bältesläggning. Detta var 
ett bekvämlighetsurval som, enligt Polit & Beck (2012), fungerar bra då vårdare behöver 
rekryteras från en och samma organisation, vilket deltagarna i föreliggande studien gjorde. Då 
inklusionskriterierna var att vårdarna aktivt deltog i och ansågs lämpade att utföra 
tvångsåtgärden bältesläggning blev ett bekvämlighetsurval behändigt. Bekvämlighetsurval är 
enkelt och smidigt men anses inte vara att föredra för att få så brett urval som möjligt. Ett 
problem med ett bekvämlighetsurval är att urvalet kanske inte blir typisk för populationen. 
Därför kan bekvämlighetsurvalet anses vara den svagaste urvalsmetoden. Med tanke på att 
föreliggande studie för första gången belyst vårdarnas upplevelse av att vara delaktiga i 
tvångsåtgärden bältesläggning i en svensk kontext kan urvalet, som rekryterades ifrån olika 
avdelningar inom rättspsykiatri, anses vara tillräckligt representativt. Dock rekommenderas 
ytterligare studier, där lämpliga deltagare rekryteras från flera av de svenska rättspsykiatriska 
klinikerna. Detta för att undersöka likheter/skillnader med resultatet i föreliggande studie.  

Efter intervjuer insamlade med kvalitativ ansats skedde den kvalitativa innehållsanalysen med 
strävan efter av att tolka och granska vårdarnas medvetna upplevelser av att vara aktivt 
delaktiga i bältesläggning (jfr. Graneheim, & Lundman, 2012). Det är viktigt för 
undersökningsledaren att vara medveten om sin förförståelse innan insamlingen av 
datamaterialet (Dahlberg et al. 2008).  Mycket arbete lades ner för att förstå den egna 
förförståelsen av rättspsykiatri. Genom att ställa frågor så som; vilka upplevelser har jag som 
undersökningsledaren själv till fenomenet?; När kan en rollkonflikt uppstå för 
undersökningsledaren? ; Vad är mina personliga värderingar?; Vad tar jag för givet?  I 
kvalitativa studier är dock undersökningsledaren samtidigt delaktig i skapandet av intervjun. 
Resultatet kan därför inte ses som oberoende av undersökningsledaren (Polit & Beck, 2012). 
Det är därför viktigt att först komma underfund med den egna förförståelsen för att både hålla 
den i schack samt utnyttja den i tolkandet av resultatet  

Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod passar bra för att granska och tolka texter så som 
tillexempel utskrifter av intervjuer. Det är en vanlig förekommande metod inom 
vårdvetenskapen men även inom human- och beteendevetenskap (Graneheim & Lundman, 
2012). Kvalitativa studier har synsättet att omvärlden är komplex och subjektiv och bör ses 
utifrån sin kontext. Därför ska en text sättas i sitt sammanhang. En text får mening av dess 
läsare och därför kan flera olika tolkningar vara giltiga även om de är olika (Krippendorff, 
2004). En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden går att anpassa till 
undersökningsledarens erfarenhet och kunskap. Analysen kan anpassas till olika syften och 
till datamaterial. En nackdel är att datamaterialets innehåll och helhet kan gå förlorad vid 
tolkande ansats. Det kan vara svårt att hitta logiska teman och kategorier. Risk finns för att 
material pressas in i teman som annars hade blivit överblivet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Studiens datamaterial var komplext samtidigt som undersökningsledarens erfarenhet av att 
kvalitativ innehållsanalys var ringa.  Det metodiska sättet att gå igenom meningsbärande 
enheter gjorde att kategorier trädde fram utifrån en klar logik vilket medförde att teman 
efterhand uppenbarade sig och allt material kunde få plats i analysen. Tack vare den 
metodiska principen att gå från helhet, delar och tillbaka till helhet med det holistiska 
synsättet närvarande kunde analysen göra det komplexa datamaterialet rättvisa. 
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Överförbarhet i studien  
Studien svarar mot ett urval inom rättspsykiatrin. Upplevelser dessa vårdare upplevde går 
förmodligen att överföra till övrig personal inom rättspsykiatrin som är delaktiga i 
bältesläggningar. Om dessa upplevelser går att överföra på även de som inte är aktivt 
deltagande är inte undersökt. Att identifiera upplevelser av egna egenskaper som gör vårdare 
lämpade att utföra bältesläggningar blev ett tema ur analysen. Upplevelsen av egenskaper som 
sågs värdefulla är troligen överförbara även i andra delar av psykiatrin. Då rättspsykiatrin kan 
ses som en ytterlighet inom psykiatrin är studier gjorda därifrån troligtvis mer överförbara till 
den vanliga psykiatrin än tvärtom. 

Validiteten eller trovärdigheten i studien torde vara hög. Undersökningsledaren har arbetat 
med sin förförståelse. Datasamlingsmetoden intervjuer ter sig lämpat för studier med en 
kvalitativ ansats. Bekvämlighetsurvalet kan ses som en begränsning för studien. Ett 
randomiserat urval hade gjort studien bredare. Analysen är väl anpassad för vårdvetenskapliga 
kvalitativa studier (Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten kan bedömas genom skillnader och 
likheter mellan teman eller kategorier av det analyserade materialet. Ett bra sätt att låta läsaren 
bedöma analysen är att redovisa citat i resultatpresentationen (Graneheim & Lundman, 2004), 
vilket ha skett i föreliggande uppsats. 

Reliabiliteten eller pålitligheten är dels avhängt på undersökningsledarens kvaliteter. Dennes 
erfarenhet av att genomföra intervjuer och att arbeta med kvalitativ ansats utifrån 
livsvärldsbegreppet och kvalitativ innehållsanalys var ytterst begränsad. Det kan anses vara en 
svaghet. Vägledning av erfarna forskare och seminariediskussioner har därför varit viktigt och 
ökar studiens pålitlighet. Kvaliteten på teknisk utrustning har varit god nog att inte påverka 
pålitligheten (jfr. Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim & Lundman (2004) är en risk vid 
insamlingen av data att undersökningsledaren inte är konsekvent, speciellt om denna sker 
över en längre tidsperiod. Det är viktigt att samma fenomen belyses i samtliga intervjuer. 
Samtidigt är intervjuerna i sig en process då nya dimensioner av ett fenomen kan uppenbara 
sig under studiens gång. Intervjuerna gjordes och transkriberades under 4 veckor. Den 
intensiva perioden då intervjuerna ägde rum stärker studien. 

 

Då studien bedrevs utifrån Helsingforsdeklarationen (2008) etiska riktlinjer för forskning på 
individer gjordes många etiska överväganden.  Studien hanterades metodisk utifrån dessa 
rekommendationer. Därför lämnades väldigt lite rum för etiska problem. Studien gjordes inte 
på patienter utan på personal. Det hade till följd att den etiska egengranskningen som gjordes 
inte visade behov av prövning i etisk kommitté. Trots detta skickades studien in för ett etiskt 
rådgivande hos etikkommittén sydost. Egengranskningen bekräftades därmed. Sammantaget 
så utsattes vårdarna för minimala risker genom att delta i studien.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatavsnittet behandlar upplevelser av deltagande vid tvångsåtgärden, bältesläggning. 
Studien problematiserar tvångsvård och resultatet visar på en komplex bild av upplevelser. 
Vårdarna strävade efter att göra bältesläggningarna så professionellt som möjligt. Det är 
därför viktigt att belysa denna komplexitet för att främja ett gott vårdande. 
 
Kärnan i denna komplexa upplevelse var dubbelheten i att uppleva att kränka och skydda 
patienten samtidigt. Vårdarna återgick till denna upplevelse när de diskuterade de etiska 
tankarna kring bältesläggning. Den dubbla upplevelsen är därför förbundet till den etiska 
svårighet vårdarna upplevde. Upplevelsen att kränka hänger ihop med maktperspektivet inom 



 

  22 (31) 
 

rättspsykiatrin. Hörberg (2008) beskriver den komplexa rättspsykiatrin då vårdaren både 
vårdar, vaktar, förvarar och skyddar. Detta skapar en maktsituation som kräver en ökad 
professionalism.  
 
Stubbs, Leadbetter, Paterson, Yorston, Knight & Davis (2009) påtalar att det kan vara 
stressigt och ångestladdat för personal att bälteslägga aggressiva patienter. Personal kan själva 
bli arga speciellt om kollegor blir skadade. Analysen visar att vårdarna som deltog i 
föreliggande studie upplevde bältesläggningar som obekväma, olustiga och deprimerande. 
Studien bekräftar tidigare forskning att vårdare kan uppleva bältesläggningar ångestladdade 
för dem själva. 
 
Att vårda patienter mot deras vilja innebär en rad olika svårigheter. Den rättspsykiatriska 
miljön med dess regelverk kan frammana ett demonstrativt beteende hos patienter. Mason 
(2000) betonar att det är vanligt förekommande att patienter inom rättspsykiatri upplever att 
de är orättvist behandlade. Det framhålls att i en verksamhet som rättspsykiatri ingår det att 
vårda patienter mot deras vilja. I en sådan verksamhet förväntas det bli perioder med motvilja 
och svårigheter. Patienterna inne på en rättspsykiatrisk klinik kan ses som ”gisslan i en 
samhälls-institution”. Mason utvecklar hur en sådan verksamhet med dess regelverk kan få 
patienter att agera demonstrativt och starta konflikter. Tvångsåtgärder kan följaktligen ses 
utifrån just miljön ”rättspsykiatri” (Mason, 2000). Vårdarnas upplevelse inför tvångsåtgärden 
bältesläggning var splittrad. De upplevde att de kunde vara svårt att hantera kränkningen 
samtidigt som det var nödvändigt för att skydda dem andra i den rättspsykiatriska miljön. 
Mason (2000) drog slutsatsen att konflikthantering ur ett psykodynamiskt förhållningssätt kan 
minska på tvångsvården. Rask & Brunt (2006) har i en studie som bygger på en 
enkätundersökning med både rättspsykiatriska vårdare och patienter identifierat förekomst 
och betydelse av olika verbala och sociala interaktioner inom rättspsykiatri. De olika 
kategorierna var; byggande och bevarande av relation, stöttande interaktion, social 
färdighetsträning, realitetsorientering och reflektiva interaktioner. Studien visade skillnad 
mellan patienter och vårdares syn på förekomst och betydelse av de olika kategorierna. Det 
föranleder att vårdare måste bli mer lyhörd för hur sina interaktioner uppfattas hos 
patienterna. Detta därför att interaktionerna ska ge den effekten som önskas. 
 
Vårdarna beskrev upplevelsen av att göra intrång på patienters integritet och rörelsefrihet. De 
såg bältesläggningar som kränkande. De upplevde dock att de flesta patienter i efterhand 
förstår varför vårdarna var tvungna att använda sig av bältesläggning. Haw, Stubbs, Bickle & 
Stewart (2011) visade att över hälften av patienter utsatta för tvångsvård i tycker efterhand att 
tvångsåtgärden varit nödvändig, ofta för att förhindra våld. Studien grundade sig på 
patientenkäter. De negativa upplevelserna patienter hade som varit utsatta för bältesläggning 
var att de tappade kontrollen. Patienter upplevde inte sällan bältesläggning som obehaglig, 
ibland smärtsam. De tyckte att det var förnedrande. Jämfört med andra tvångsåtgärder som 
avskiljning och tvångsmedicinering så var upplevelsen av bältesläggningar ofta mer 
förknippade med personal. Personal blev ofta en del av den negativa upplevelsen. Avskiljning 
som tvångsåtgärd var lättare för patienter att i efterhand se tillbaka på med positiva 
upplevelser. Vårdarnas upplevelser av bältesläggningar i rådande studie ligger därför i linje 
med tidigare studier av vad patienter upplever när de är utsatta för bältesläggning (Haw et al., 
2011), (Duxbury, 2002).  
 
Sjöstrand & Helgesson (2008) betonar att tvångsvård bara är acceptabelt då patienten inte kan 
göra autonoma beslut. Men då ska beslutet vara i patientens intresse. Om patienten kan göra 
ett autonomt beslut och tvångsvården är emot patientens autentiska intresse är inte tvångsvård 
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motiverat. Som princip bör patientens hypotetiska ”friska jags” intresse bevakas. Vad hade 
patienten velat under omständigheter då han haft hälsa? Vårdarnas upplevelse och 
resonemang rörande bältesläggning går att förstå även ur Sjöstrand & Helgessons (2008) 
studie som fokuserar på tvång ur ett generellt perspektiv. Vårdarna i föreliggande studie 
upplevde att tvånget motiverades med att patienten i förlängningen fick det bättre. 
 
Deltagande vårdare tyckte inte att bältesläggningar överanvändes. De menade att det var en 
sista åtgärd. Bältesläggningar användes bara när andra alternativ var uteslutna. Studien 
medvetandegör den problematiken vårdarna står inför. Resultatet av studien skulle kunna vara 
värdefull i utbildningar där psykiatriska vårdare utbildas. Men även under handledning på 
rättspsykiatriska kliniker kan resultatet hjälpa vårdarna att lyfta diskussionen och utveckla 
vården. Holzwort & Wills (1999) menar att sjuksköterskor generellt hellre använder sig av 
andra metoder så som strikt observation före tvångsåtgärder så som bältesläggning. 
Sjuksköterskorna i deras studie hade dock olikheter i sina bedömningar. Olikheter i 
bedömningar är en indikation för att personal behöver utbildas för att göra mer samstämmiga 
bedömningar. 
 
I en enkätundersökning från fem olika psykiatriska kliniker i Finland svarade en stor del av 
informanterna att det finns en etisk problematik i tvångsmedicinering och fastspänning i bälte. 
Bältesläggning var enligt studien den ”värsta” tvångsåtgärden. Även denna studie visade att 
inskränkningen på autonomin var tydligast framträdande som problematiskt. En slutsats var 
att det är viktigt att öka sjuksköterskors kapacitet att hantera etiska dilemman inom psykiatrin 
(Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi, Välimäki, 2004). Principer som att inte skada 
och att respektera patientens självbestämmande är grundläggande för Hälso- och sjukvårdens 
teleologiska etik (konsekvensetik), dvs., en strävan att få så goda konsekvenser av handlingen 
som möjligt. Konsekvenserna blir inte alltjämt goda i alla fall, men en strävan att hitta den 
handlingen som ger mest goda konsekvenser finns alltid (Ottosson, 2005). Vårdarna i 
föreliggande studie upplevde en etisk problematik i samband med att vara aktivt deltagande 
vid en bältesläggning. Problematiken var att gå emot patientens vilja, att ta ifrån denne sin 
integritet. Samtidigt upplevde dem att de gjorde det för patientens bästa och att de goda 
konsekvenserna övervägde de negativa. Detta synsätt går att beskriva som teleologisk etik då 
vårdarna såg handlingen som det bästa alternativet de hade. Bältesläggningen blir ”rätt” då det 
inte finns något alternativ som skulle ge bättre konsekvenser.  
 
Det etiska tänkandet är dock en blandning av både teleologisk och deontologisk etik (Kalkas 
& Särvimäki, 1996). Vårdarna berättade i intervjuerna att bältesläggningarna är en del av 
jobbet. Detta går att hänföra till pliktetik då vårdarna såg att det ingick i deras vårdande 
uppdrag att utföra bältesläggningar då det var nödvändigt. Ett pliktetiskt resonemang var ofta 
det som först skildrades i intervjuerna med vårdarna. I ytterligare etiska diskussioner så 
övergick de till att föra ett teleologiskt resonemang. Resultatet talar för en hög etisk 
medvetenhet. Det visar att vårdarna förutom att tänka pliktetisk motiverar tvångshandlingen 
med ett teleologiskt utvecklat resonemang. Den etiska upplevelsen av bältesläggningen var 
förbundet till de konsekvenserna bältesläggning får. Hur vårdarna upplevde deltagandet vid 
bältesläggning berodde på om konsekvensen att de gjorde gott övervägde att de tog ifrån 
patientens självbestämmande. Upplevelsen går att hänföra till det etiska resonemanget och 
vice versa. Den etiska problematik studien visar bekräftar Wallstens (2008) påstående om att 
det finns en etisk inbyggd konflikt kring tvångsvård. En dragning mellan ”att göra gott” och 
respektera patientens självbestämmande.  
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KONKLUSION  
 
Delaktigheten i genomförandet av bältesläggning är en komplex upplevelse. Upplevelsen är 
motstridig då vårdarna hanterar upplevelsen av att skydda och att kränka på samma gång. Att 
kränka för patientens eget bästa innebar för vårdaren en etisk dubbelhet att utföra 
tvångsåtgärden, bältesläggning. Vårdarna kunde med hjälp av sitt etiska resonemang hantera 
upplevelsen i och efter situationen men de såg ändå bältesläggningar som etisk problematisk 
varpå handledning skulle vara värdefull. Av resultatet framkommer även att vårdarna 
upplevde bältesläggningar vara svårast att hantera för dem med liten erfarenhet, vilket även 
det talar för att handledning skulle var värdefullt. Tidigare studier har visat skillnader mellan 
personalens och patienters upplevelse av vad som förorsakat bältesläggning. Det har resulterat 
i förslag så som personalutbildning och handledning. Det är inte ovanligt att patienter 
upplever att personalen utövar och missbrukar makt genom tvångsåtgärder. En orsak till detta 
tycks vara att personal och patienter inte diskuterar bältesläggningarna själva och därför inte 
har en samsyn. Personal ska välja den minst restriktiva tvångsåtgärden. De behöver därför 
handledning för att välja rätt (Wynn, 2005). En ökad förståelse för upplevelsen att utöva tvång 
kan leda till en ökad professionalism och därmed en tryggare vård. Vårdare skulle genom 
handledning kunna medvetandegöra och reflektera sina upplevelser. I handledning skulle de 
kunna stödja och bekräfta varandras upplevelser och under dialog kritiskt undersöka skedda 
och kommande situationer. Studier för att ytterligare belysa den komplexa upplevelsen av 
bältesläggning, liksom studier för att utarbeta en handledningsmodell föreslås som framtida 
forskningsinsatser. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev       
 
Information om: Etik och Tvångsvård; Personalens upplevelser av bältesläggning inom psykiatrisk 
vård 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 
 
Bakgrund: Sjukvårdens etik handlar i huvudsak om vårdpersonals förhållande till patienter. Inom 
psykiatrin så förekommer tvångsvård vilket föranleder en etisk diskussion och en medvetenhet. 
Tidigare studier visar att det finns en inbyggd etisk konflikt kring tvångsåtgärder och att känslorna 
kring att utföra en sådan åtgärd behöver undersökas vidare. 
Problembeskrivning: Inom Psykiatrin förekommer tvångsåtgärder med stöd av lagarna LTP och LRV. 
Sjukvårdens etik bygger på principer och föreskrifter, men all typ av vård är föremål för etisk 
reflektion. Tvång inom vården innebär per automatik ett etiskt dilemma då man tar ifrån patienten 
dennes självbestämmande, i syfte om att ändå göra gott. 
Syfte med studien: Syftet med studien är att beskriva vårdarens upplevelser och etiska medvetenhet när 
de är med om att utföra tvångsåtgärden, bältesläggning 
Praktiskt genomförande: Intervjuer med personal som av chef anses lämpliga att utföra tvångsåtgärden 
bältesläggning. Intervjuerna spelas in. 
 
Fördelarna med att delta i studien är att ens tankar och funderingar kring bältesläggningar kommer bli 
samlade och beskrivna. Resultatet av en sådan här studie är intressant för kliniken. Intervjupersonerna 
får själva läsa rapporten om de är intresserade. Studien innebär dock för dig som intervjuperson att du 
behöver delta i en intervju där forskaren ställer frågor till dig om bältesläggning. Resultatet kommer 
sedan publiceras varav det är viktigt att vara införstådd att studien grundar sig på det som kommer 
fram under intervjuerna. 
 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt. Detta innebär att alla uppgifter 
om personer som finns med i materialet avrapporteras så att de inte kan identifieras av obehöriga. Det 
innebär även att materialet från studien kommer att förvaras på ett sådant sätt att det inte ska vara 
möjligt för utomstående att komma åt några uppgifter.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för Dig. 
 
Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 
 
     
Andreas Söderberg    Bengt-Olof Petersson 
asouc06@student.lnu.se   bengt-olof.petersson@lnu.se 
tel:xxx    tel:xxx 
 
________________   ______________________
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Andreas Söderberg  
XXXXX 
XXXX 
asouc06@student.lnu.se  
 
Projektet (dnr. EPK 115-2012): Etik och tvångsvård; Personalens upplevelser av 
bältesläggning inom psykiatrisk vård.  
 
Rådgivande yttrande: Ansökan avser ett studentarbete på magisternivå och ett intressant 
område som problematiseras väl. Kommittén ser utifrån ansökan inga etiska hinder för 
genomförande av arbetet men har en del kommentarer och råd. Överväg gärna kontakt med 
kansliet vid regional etisk nämnd för eventuell ansökan om rådgivande yttrande vid planer för 
publicering av artikel. I det fall den färdiga uppsatsen ska publiceras i vetenskaplig tidskrift så 
kan den nämligen anses vara forskning och därför omfattas av etikprövningslagen – diskutera 
detta med handledare. Ofta anses de rådgivande yttrande som lämnas av vår kommitté vara 
tillräckligt även för vissa tidskrifter men, som sagt, kontakta gärna kansliet i Linköping vid 
osäkerhet (se www.epn.se).  
 
Kommentarer: 13. Oklart hur de inspelade banden kommer att förvaras samt på vilket sätt 
uppgifter om både forskningspersonerna och patienterna ska omöjliggöra en identifiering. 
Kommer beskrivningar att förvanskas eller kommer endast namn att tas bort från texten? Både 
forskare och handledaren kommer troligtvis att ha tillgång till data. Hur insamlad data ska 
förvaras och vilka som har tillgång till materialet bör således förtydligas.  
 
14. Avdelningschefen kommer att välja ut vilka som ska tillfrågas. Kommer han/hon att få 
anvisningar (förutom de inklusions- och exklusionskriterier som anges under rubriken urval) 
eller blir det ett bekvämlighetsurval, dvs. att de 10 första som tackar ja kommer att inkluderas. 
Kommer någon att känna sig tvingad att delta? Tja det beror på den personens förhållande till 
avdelningschefen. Bedömer det inte som någon större risk men överväg gärna.  
 
15. Studien kommer att genomföras "i ett annat hus". Vi uppfattar att det innebär en annan 
avdelning och att författaren inte känner den personal som han ska intervjua? Stämmer detta - 
det är oftast inte lämpligt att intervjua sina arbetskamrater om så här känsliga saker.  



  
 

   
 

Informationsbrevet: Använd gärna mall för informationsbrev som finns på kommitténs hemsida. 
Det bör framgå var studien genomförs (magisterarbete inom ramen för utbildning vid Linné 
(lägg till skolans logga), samt att Bengt-Olof Petersson är lärare och handledare.  Karlskrona 
2012-02-28  
Etikkommittén Sydost  
Göran Holst/Ordförande 
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Exempel på analys        Bilaga 3  
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

Allt som har med inlåsning och bältesläggning att göra är ju 
kränkande, alltså man kan ju nästan förnedra en människa. Kränkande med 

tvångsåtgärder 
Kränkning 

 
 
Upplevelse av 
att kränka 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att kränka för patientens eget bästa- 
En etisk dubbelhet 
 

 

Det är som att vi stampar in på deras territorium, alla har ju en 
gräns och integritet Gå över deras integritet Förlorad integritet 

Jag förhåller mig som att det är en del av jobbet, professionellt 
och etiskt. Det är de det egentligen handlar om Professionell och etisk, en 

del av jobbet 
En del av jobbet 

 
 
 
Etisk 
professionellt  

Ja när det gäller patienten då ska man försöka förhålla sig på så 
bra sätt som möjligt, det ska inte vara en massa övervåld och sånt 
där... utan göra det så lugnt som möjligt 

Professionellt utan 
övervåld, försöka göra det 
så lugnt som möjligt. 

Eftersträva ett etiskt 
förhållningssätt 

Jadu, men det är…ehmm…..är väl ...alltså det är både etiskt 
korrekt och inkorrekt kan jag tycka 
  

Både etisk rätt och fel Etisk komplext 
  
 
 
 
 
Etisk svårt 

Ja att man tar ifrån patientens rättigheter liksom. Hans vilja att 
göra vad han vill..ehhm, det är 
 ju det största problemet. 

Ta ifrån patienters 
rättighet att göra vad han 
själv vill, etiskt 
problematiskt 

Inkräktar på 
självbestämmande  

Ja det är ju att man tar ifrån patientens vilja eller så, alltså att dom 
inte kan göra vad dom vill liksom...ehhm. ….vet inte va jag ska 
säga... alltså det är ju att man tar ifrån tar ifrån deras rätt. Att 
liksom ha fria händer o fria armar och i stort sett att få göra vad de 
vill 

Upplevelse av att ta ifrån 
patientens dennes rätt att 
göra vad de vill 

Inkräktar på 
självbestämmande 

 
 


