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Abstrakt

Bakgrund: Inom psykiatrisk vård är det vanligt att avdelningen är låst även för de 

patienter som vårdas frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Restriktionerna 

medför en begräsning av patientens autonomi vilken inte kan berättigas mot bakgrund 

av HSL. För sjuksköterskan som arbetar inom denna tvingande vårdkultur krävs det en 

medvetenhet om detta för att inte skapa vårdlidande. Syfte: Syftet är att undersöka hur 

patienter som vårdas frivilligt på en psykiatrisk vårdavdelning upplever autonomi. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys av elva studier, både kvalitativa 

och kvantitativa. Litteratursökning gjordes via CINAHL, PubMed och PsycInfo. 

Resultat: Patienter som vårdas enligt HSL upplever sig vara utlämnade till en vårdkultur 

som medför inskränkningar av deras autonomi genom att avdelningen är låst och 

patienten känner sig beroende av personalen. Patienten kämpar därför för att återfå 

kontrollen över sina symtom. Patienten får även på eget initiativ söka kunskap om sin 

vård för att kunna utöva sitt inflytande då information om behandling och vårdform 

sällan delges patienten. Slutsats: Den psykiatriska vårdkulturen är ofta på flera sätt 

tvingande, vilket även innebär att omvårdnaden sker under dessa premisser. 

Sjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden av patienter som vårdas enligt HSL 

inom psykiatrisk vård, utför och accepterar att utföra denna omvårdnad trots att detta 

från går sjuksköterskans etiska kod och patientens lagliga rätt. 

Nyckelord
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i



Innehåll

ABSTRAKT............................................................................................................................................ I

BAKGRUND.......................................................................................................................................... 1
 INLEDNING.................................................................................................................................................................1
 AUTONOMI.................................................................................................................................................................1
 SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR .....................................................................................................................................2
 DEN PSYKIATRISKA VÅRDMILJÖN.............................................................................................................................2
 LIVSVÄRLDSTEORIN.................................................................................................................................................. 4
 PROBLEMATISERING................................................................................................................................................. 4

SYFTE.................................................................................................................................................... 5

METOD.................................................................................................................................................. 5
 DESIGN...................................................................................................................................................................... 5
 DATAINSAMLING....................................................................................................................................................... 5
 KVALITETSGRANSKNING...........................................................................................................................................6
 ANALYS...................................................................................................................................................................... 6
 ETISKA ASPEKTER.....................................................................................................................................................7

RESULTAT............................................................................................................................................ 7
 ATT VARA UTLÄMNAD..............................................................................................................................................7
 STRÄVAN EFTER KONTROLL.....................................................................................................................................9

DISKUSSION...................................................................................................................................... 11
 METODDISKUSSION................................................................................................................................................11
 RESULTATDISKUSSION............................................................................................................................................11
 KONKLUSION OCH KLINISKA IMPLIKATIONER.......................................................................................................13

REFERENSER.................................................................................................................................... 14

BILAGOR................................................................................................................................................ I
 BILAGA 1 ARTIKELSÖKNING...................................................................................................................................... I

 BILAGA 2 ARTIKELMATRIS...................................................................................................................................... III

ii



Bakgrund

Inledning

När vi började arbeta inom psykiatrin kändes det som att komma till en helt annan värld 

som skiljer  sig  ifrån  alla  tidigare  erfarenheter  av vård.  Frågorna  var  många.  Varför 

låstes patienter som sökt vård helt frivilligt in tillsammans med de som tvångsvårdades? 

Varför fick den deprimerade gamla mannen inte  gå ut  och röka när han ville? Och 

varför fick de som vårdades frivilligt  inte  gå ut  i  friska luften själva? Ibland måste 

personalen  följa  med,  men  det  förutsatte  att  personalen  var  tillgänglig  och  detta 

sammanföll inte alltid med patientens önskemål. Hur kommer det sig att patienten inte 

får  tillräcklig  information  om  vad  det  innebär  att  vårdas  på  en  psykiatrisk 

vårdavdelning? Efter att ha arbetat en tid inom den psykiatriska vården kändes det mer 

naturligt.  Men har  vi  fått  svar  på  våra  frågor  eller  har  vi  bara  anpassat  oss  till  en 

främmande värld? Vi vill med denna litteraturstudie ta reda på hur patienten upplever 

denna värld och dennes möjlighet till autonomi. 

Autonomi

Autonomi  betyder  självlagstiftande.  Från  början  användes  begreppet  för  städers  och 

länders rätt till självstyre. Senare har det utvecklats till individnivå, dvs. individens rätt 

till  självbestämmande (Beauchamp & Childress,  2001).  I  den västerländska  kulturen 

anses autonomi vara ett överordnat värde (Nordenfelt, 1994). En fullständig autonom 

handling eller beslut beskrivs bestå av en avsikt, en förståelse och utan utomstående 

influenser.  Autonomin  utifrån  denna beskrivning verkar  omöjlig  att  uppnå eftersom 

individen behöver information och influenser för att kunna fatta ett självständigt beslut. 

Därför  används  istället  begreppet  väsentlig  autonomi  eller  respekt  för  individens 

autonomi.   Inom  sjukvården  är  patienten  beroende  och  därmed  underlägsen  en 

auktoritet.  Detta  ska  patienten  kompenseras  för.  Respekt  för  individens  autonomi 

innebär att patienten har rätt att välja men inte en plikt att välja. Patienten skall även ha 

rätt  att  avstå  information  (Beauchamp  & Childress,  2001).  Autonomi  inom vården 

handlar  till  en  viss  del  om informerat  samtycke.  Patienten  får  information  och kan 

utifrån det fatta  ett  beslut och ge sitt  godkännande. Men även om patienten ger sitt 

medgivande kan denne uppleva att den blivit påverkad att välja någon som den annars 

inte hade valt.  Det pågår en ständig kamp mellan sårbarhet, mänskligt beroende och 
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autonomi.  Att  kränka  en  individs  autonomi  kan  ses  som  en  kränkning  av 

människovärdet (Nordenfelt, 1994). För att ytterligare förstå komplexiteten av autonomi 

bör  även  andra  etiska  principer  beaktas,  så  som  att  göra  gott-,  inte  skada-  och 

rättviseprincipen. Personalen vill skydda patienten från att göra sig själv illa, men måste 

samtidigt  respektera  patientens  självbestämmande  och  fria  vilja.  Även  närståendes 

önskemål om behandling kan stå i konflikt med patientens önskemål. Genom att både 

personal  och  samhället  i  stort  försöker  hjälpa  en  patient  kan  det  samtidigt  kränka 

individens autonomi (Knapp & Vandecreek, 2007).

Sjuksköterskans ansvar 

Vikten av värna om patientens autonomi understryks i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

(1982:763).  Enligt  HSL  skall  patienter  som  vårdas  enligt  denna  ges  möjlighet  att 

påverka de beslut som rör deras vård och kunna utöva sitt inflytande, samt att vården 

som ges ska bygga på en god relation mellan vårdpersonal och patient. Miljön skall vara 

anpassad så att  säker vård kan bedrivas och den vård som ges patienten skall  alltid 

utföras  med  respekt  för  dennes  integritet  och  värdighet.  Vidare  fastslår  lagen  att 

patienten måste ges individuellt anpassad information om sin vård. Enligt International 

council of nurses etiska kod [ICN] (2012) skall sjuksköterskan slå vakt om patientens 

rättigheter  och i  sitt  arbete  verka för att  omvårdnaden sker  i  samråd med patienten, 

dessutom ska sjuksköterskan aktivt arbeta för en säker och hälsofrämjande vårdmiljö. 

Den psykiatriska vårdmiljön

Inom den psykiatriska slutenvården vårdas vissa patienter enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård  (LPT)  (Lag  (1991:1128)  om  psykiatrisk  tvångsvård).  Kriterierna  för 

tvångsvård  är  att  patienten  skall  ha  en  allvarlig  psykisk  sjukdom och vara  i  sådant 

tillstånd att heldygnsvård är det enda alternativet. Ett slutgiltigt kriterium är att patienten 

måste motsätta sig denna vård. Tvångsvård kan även innebära att patienten utsätt för 

tvingande behandling  och andra  restriktioner.  I  Psykiatrisk  slutenvård  är  det  vanligt 

förekommande att patienter som vårdas enligt LPT och patienter som vårdas enligt HSL 

befinner sig i samma slutenvårdsverksamhet. Detta kan medföra att frivilligt vårdade 

patienter utsätts för liknande restriktioner som patienter som vårdas enligt LPT. En av 

dessa restriktioner är att avdelningen skall ha låst dörr (Haglund, Meiden, von Knorring 

& von Essen,  2007).  Patienter  som vårdas  enligt  HSL (1982:763)  har  ofta  på  eget 

initiativ sökt vård. Detta innebär att de har möjlighet att skriva ut sig när de så önskar 
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samt avstå behandling. Denna rättighet innebär att individen ska kunna ta självständiga 

autonoma beslut om sin egen vård.

Haglund et al. (2007) och Cohcrane et al. (2012) visar i sina studier att vårdpersonal såg 

både för- och nackdelar med en låst psykiatrisk avdelning. Fördelarna som personalen 

såg var bl.a. att det kunde tjäna som ett skydd mot att patienter avvek, att det var en 

säkerhet mot att  inga objudna kom in på avdelningen och att  den låsta avdelningen 

möjliggjorde att vårdpersonalen hade större kontroll på patienterna. Det beskrivs även 

vara en tradition inom psykiatrin och finns i många lokala rutiner. Bland de nackdelar 

som personalen nämnde var att även patienter som vårdas på frivillig basis blir inlåsta 

och att avdelningen upplevs mer som ett fängelse än som en vårdavdelning. Den låsta 

dörren blir även en maktutövning i sig, vilket visar att vårdpersonalen har övertaget över 

patienterna.  Detta  kunde  enligt  vårdpersonalen  framkalla  nervositet,  panik  och 

aggressivitet, och därigenom förvärra patientens psykiska mående. En annan aspekt var 

att  även anhöriga  kunde uppleva  platsen  som ogästvänlig  och att  de  inte  kände sig 

välkomna att hälsa på sina närstående. Cochrane et al. (2012) visar att patienten sällan 

informeras att avdelningen är låst och de får då själva upptäcka detta efter hand när de 

försöker gå ut. Det visar sig även att på de avdelningar som var öppna kunde personalen 

ibland undlåta patienter att få reda på att dörren var öppen i hopp om att de inte skulle 

försöka lämna avdelningen.

Jacobson (2009) beskriver i sin studie om att värdigheten,  vilken enligt forskaren är 

intimt  kopplat  till  autonomi.  Hos  patienter  inom  psykiatrisk  vård  kränks  denna 

värdighet regelbundet bl.a. genom negativa attityder och ett avvisade kroppsspråk från 

vårdpersonalen.  Enligt författaren innebär det att när värdigheten kränks, kränks även 

autonomin. ”When autonomy and authority conflict, dignity is violated by processes of  

intrusion  as  when  the  patient  is  required  to  surrender  personal  information  to  a  

gatekeeper to get a service or resource they need.” (s.1544). Vidare menar författaren 

att risken för att värdigheten kränks är större när redan utsatta grupper, så som de med 

psykisk ohälsa, kommer in i ett vårdsystem med stark hierarki. Författaren menar att 

inom  psykiatrisk  vård  begränsas  patienten.  Detta  kan  bland  annat  ske  genom  den 

medicinska behandlingen som ofta består av sederande läkemedel, men även att miljön 

och förhållningsregler  är  mycket  strikta.  Begränsningen kan medföra att  det inte  tas 

hänsyn till  patientens  vardagliga  rutiner  utan denne måste  inrätta  sig  efter  klinikens 
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rutiner avseende mat, sömn och hygien.  

Livsvärldsteorin

Vi har valt livsvärldsteorin som vårdvetenskaplig förankring. Med stöd i Beauchamp 

och Childres (2001) behöver autonomi förstås mot bakgrund av hur individens upplever 

den.  Därför är livsvärldsteorin en förståelseram i denna studie. Livsvärldsteorin är en 

teori som har subjektiva erfarenheter i fokus, Teorin är grunden  inom vårdvetenskapen 

för att skapa  förståelse för patientens perspektiv då det handlar om att förstå patientens 

subjektiva  upplevelse.  Patienter  i  psykiatrisk  vård  är  sårbara  och  beroende. 

Sjuksköterskan  har  som  ansvar  att  värna  om  patienters  möjligheter  till  frihet  och 

inflytande. När patienter vårdas enligt HSL i slutenvård med traditioner som inskränker 

patienters frihet kan detta bli ett utmanande ansvar och sjuksköterskan måste säkerställa 

att hon eller han upplever frihet och inflytande över sin vård. En förutsättning för detta 

är  att  sjuksköterskan  blir  inbjuden  att  ta  del  av  patientens  livsvärld.  Då  får 

sjuksköterskan kunskap om vad hälsa och välbefinnande betyder för henne eller honom. 

Genom denna kunskap tror vi att sjuksköterskan har fått en ökad förståelse om patienten 

önskemål.  Genom att  sjuksköterskan  respekterar  patientens  önskemål  har  patienten 

givits  möjlighet  att  utöva  sin  möjlighet  till  autonomi.  Livsvärldsteorin  är  starkt 

förknippat med respekt för patientens självbestämmande. En ofullständig förståelse av 

patientens upplevelse av hälsa, lidande och välbefinnande kan leda till en upplevelse av 

lidande på grund av personalens handlande. Dahlberg & Segersten, 2010). 

Problematisering

Enligt ICN:s etiska kod skall  sjuksköterskan arbeta för en säker och hälsofrämjande 

vård.  Innebär  en säker och trygg vård att  patienter  ska kontrolleras  och måste  följa 

regler och rutiner som mer liknar ett fängelse än en vårdavdelning? Vår övertygelse är 

att de flesta sjuksköterskor arbetar efter principen att göra gott. Flertalet handlingar i 

vården motiveras med att det är för patientens bästa. Men intentionen att göra gott kan 

samtidigt  upplevas  som  en  kränkning  av  patienten.  Då  frivilligt  vårdade  patienter 

behandlas med liknande restriktioner som tvångsvårdade patienter, bedrivs en otillåten 

tvångsvård. Vilket pris har detta för patientens autonomi? Genom en ökad förståelse för 

hur den frivilligt vårdade patienten upplever autonomin, ökar sjuksköterskans kunskap 

om patientens  unika  upplevelse.  Att  respektera  patientens  autonomi  handlar  om att 

acceptera oliktänkande och rätten till varje individs unika livsvärld.
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Syfte

Syftet  är  att  undersöka  hur  patienter  som  vårdas  frivilligt  på  en  psykiatrisk 

vårdavdelning upplever autonomi. 

Metod

Design

Litteraturstudie är att  föredra för att  beskriva den tillgängliga information som finns 

inom  ett  visst  forskningsområde.  (Forsberg  och  Wengström,  2008). Vi  var  mer 

intresserade  av  att  se  vilken  kunskap  det  redan  fanns  på  området  snarare  än  att 

genomföra en egen studie. En litteraturstudie sågs då som ett lämpligt sätt att lyfta fram 

kunskapen  kring  området  vi  intresserat  oss  för  och  göra  den  tillgänglig  för  berörd 

vårdpersonal.

Datainsamling

Vår sökning av artiklar började i databasen Cinahl eftersom den enligt Polit och Beck 

(2012) är den mest heltäckande inom omvårdnadsforskning. För att bredda sökningen 

användes även Pubmed och Psycinfo, som ses som en primärkälla för aktuell 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Vi ägnade oss länge åt att diskutera vilka 

engelska sökord som kunde vara relevanta för att hitta artiklar som skulle kunna svara 

mot syftet. Lexikon användes som stöd i denna process, som motsvarade orden frivillig 

vård, psykiatrisk vård, upplevelser, autonomi och tvång då dessa sökord upplevdes vara 

rimliga för att fånga in artiklar som berörde syftet. För en fullständig överblick över de 

sökorden som slutligen användes se bilaga 1. Inklusionskriterier: empiriska, 

engelskspråkiga, peer reviewed studier, ej äldre än 10 år. Exklusionskriterier: Studier 

med informanter under 18 år eftersom de inte kan förväntas ta egna autonoma beslut.

Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska. Studier med informanter under 18 år 

har exkluderats  eftersom de inte  är myndiga och inte fullt  ut  kan ta egna autonoma 

beslut. 
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Sökorden prövades i  olika kombinationer  och i  de olika databaserna.  Ofta framkom 

samma artiklar i de olika kombinationerna av sökningarna. Utförligare information om 

sökning presenteras i bilaga 1. Sökningar som inte inbegrep ord för psykiatrisk vård 

resulterade  i  ett  antal  träffar  som bedömdes  vara  ett  allt  för  stort  material  att  läsa. 

Beslutet togs därför att förfina sökningen genom att kombinera sökningen med ord för 

psykiatrisk  vård,  och  då  detta  gjordes  började  artiklar  som kunde  svara  mot  syftet 

utkristalliseras.  Högsta antalet träffar blev då 68 stycken i vår sökning, och samtliga 

titlar lästes igenom. När det ansågs vara en relevant titel lästes abstraktet igenom. Om 

det enligt abstraktet verkade som artiklarna svarade upp mot syftet lästes hela artikeln 

för att se om den var användbar. 

Kvalitetsgranskning

17 artiklar som bedömdes svara an på studiens syfte kvalitetsgranskades med hjälp av 

en granskningsmall enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) för kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklar. Bedömningen av kvaliteten för artiklarna graderas från 

1 till 3, där 1 är högsta kvalitet. Granskningsmallarna består av ett antal frågor och om 

artikeln som granskas i 80-90 % av de kvalitetsvärderande frågorna får ett jakande svar 

räknas artikeln vara av hög kvalitet (1). Om jakande svar uppmäts i 70-79 % av frågorna 

värderas kvaliteten vara medelhög (2). Nio artiklar som togs med i denna litteraturstudie 

hade grad 1 och två artiklar hade grad 2. Av de kvalitetsgranskade artiklarna hade åtta 

en kvalitativ design och tre en kvantitativ design. Totalt elva artiklar godkändes för 

vidare analys. 

Analys

Efter  avslutad  kvalitetsgranskning påbörjades  analysen  av de inkluderade  artiklarnas 

resultat. Artiklarna delades upp mellan författarna så att hälften av de kvalitetsgranskade 

artiklarna lästes var för sig. Inledningsvis lästes varje artikel genom flera gånger för att 

få  en  djupare  och klarare  bild  av  innehållet  och  för  att  säkerställa  att  den  frivilligt 

vårdade patientens upplevelser fångades. Sedan översattes resultatet i varje artikel till 

svenska. I artiklarnas resultat kunde den frivilligt vårdade patientens upplevelser skiljas 

från de tvångsvårdade.  Analysen har genomförts  enligt  en metod för innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2008), vilket innebär att systematiskt beskriva hur författarna 
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tolkat  och  kondenserat  stora  mängder  information  till  hanterbara  meningsbärande 

enheter.  Innehållsanalysen  är  en  systematisk  process  där  data  systematiseras  och 

kategoriseras i syfte att tydliggöra teman. När översättningen av artiklarnas resultat var 

färdigt plockades meningsbärande enheter ut.  Efter detta träffades författarna och de 

meningsbärande enheterna från samtliga artiklar lästs nu igenom av båda författarna i 

syfte  att  finna  teman.  Ett  steg  i  utformningen  av  temana  var  att  först  färgkoda  de 

meningsbärande  enheter  som  bedömdes  höra  samman.  Efter  många  diskussioner 

utmynnade resultatet slutligen i 2 teman med tillhörande underteman. 

Etiska aspekter

För att värna om litteraturstudiens etiska aspekter togs beslut om att varje artikel som 

inkluderats ska ha haft ett etiskt resonemang. Vi har i denna studie haft som avsikt att 

spegla artiklarnas resultat utan att förvanska den efter eget tycke. Målet har varit att 

beskriva metod och analys så detaljerat som möjligt. (Forsberg & Wengström, 2008)

Resultat

Resultatet presenteras i form av två huvudteman vilka är att vara utlämnad och strävan 

efter  kontroll.  Huvuddragen  i  resultatet  beskrivs  i  form  av  upplevelser  i  följande 

underteman:  att  vara  begränsad  till  miljö,  beroende  av  personal  och  en  speciell 

vårdkultur.  Patienten  strävar  dock efter  kontroll.  Denna strävan handlar  om brist  på 

kunskap och information, en önskan om delaktighet och inflytande.

Att vara utlämnad

Vården på  en  psykiatrisk  avdelning  upplevs  av  patienten  som att  den  tas  ifrån  sitt  

normala sammanhang (Lilja & Hellzén, 2008). Patienter beskriver olika upplevelser av 

att bli utlämnade när de är inneliggande. Utlämnad till en begränsad miljö, ett beroende 

till  personal, en vårdkultur med synliga och osynliga regler. I återkommande studier 

vittnar  patienter  även om maktutövning av personal  (Baker,  Lovell  & Harris,  2006; 

Stenhouse, 2010; Lilja & Hellzén, 2008; Sörgaard, 2007; Haglund & Von Essen, 2005; 

Storm  &  Davidson,  2010;  Gilburt,  Rose  &  Slade,  2008;  Johansson,  Skärsäter  & 

Danielson, 2009). 
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Upplevelser av begränsning

I och med att dörren oftast är låst på en psykiatrisk avdelning upplever patienter sig 

begränsade i sin rörelsefrihet (Sörgaard, 2007). Även avdelningens utformning kan vara 

begränsande.  Det  kan  t.ex.  saknas  uteplats  för  att  kunna  gå  ut  och  ta  luft  och 

avdelningen kan vara liten så den upplevs än mer instängd (Gilburt et al. 2008). Känslan 

av att vara instängd blir än mer påtaglig då patienter som delar rum upplever att de inte 

kan dra sig undan och vara privat (Johansson et al. 2009). Vissa patienter beskriver även 

att de känner sig tvingade till att umgås med andra patienter, att umgås med folk de inte 

känner  sig  bekväma med.  De berättade  även om rädsla  för  att  stöta  på  våldsamma 

medpatienter (Lilja,  2008; Sörgaard, 2007; Stenhouse, 2010; Haglund & Von Essen, 

2005; Gilburt et al., 2008). Att vara utlämnad till andra patienter kan även upplevas som 

en extra börda genom att få höra om andras lidande när de känner att de har nog med sitt 

eget (Johansson et al., 2009). Det behöver dock inte bara upplevas negativ utan andra 

patienter kan även ge tröst och stöd (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2010).

Upplevelser av att vara beroende av personal

Patienter upplever att  de känner sig utlämnade till  och beroende av personalen, bl.a. 

genom att patienter tvingas be om lov för att gå ut (Haglund & Von Essens, 2005). 

Patienterna upplever sig förminskade i och med att de måste be om att få släppas ut 

(ibid). De anser att de är vuxna individer som borde få bestämma själva och få röra sig 

fritt. Patienterna anser att personalen har stor makt och kontrollerar avdelningen genom 

att den är låst (Haglund & Von Essens, 2005; Gilburt et al., 2008). Patienter vittnar om 

att de inte kan gå ut på grund av brist på personal, eftersom det är bestämt att de inte får 

lämna  avdelningen  själva,  trots  att  de  vårdas  frivilligt.  Möjligheten  att  lämna 

avdelningen är även olika beroende på när på dygnet de önskar gå ut (Gilburt et al., 

2008). Patienter kan uppleva att  personalen gör sig otillgänglig genom att de tydligt 

signalera att de är upptagna med annat när patienten önskar få hjälp att bli utsläppt från 

avdelningen (Stenhouse, 2010). 

Upplevelser av en speciell vårdkultur

Att  vara  utlämnad  till  en  speciell  vårdkultur  har  många  innebörder.  Patienten  kan 

uppleva att  de är fast  i  ett  vårdsystem som inte  tar  hänsyn till  individen.  (Storm & 

Davidson,  2010).  Som  tidigare  nämnts  så  gör  den  begränsade  miljön  att  patienter 
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tvingas lära sig när det går bra att gå ut och när det inte går (Haglund & Von Essen, 

2005). Patienter känner sig tvingade att lära sig följa informella regler och gränser (Lilja 

och Hellzén, 2008). Dessa informella regler och gränser gör att patienter känner rädsla 

för att drabbas av negativa konsekvenser. Det vanligaste hotet som en frivilligt vårdad 

patient upplever är hot om konvertering (Gilburt et al., 2008). Patienter kan uppleva att 

de känner sig avidentifierade och blir bedömda efter deras handlingar snarare än som 

individer (Lilja & Hellzén, 2008). Deras handlande påverkar även administreringen av 

medicin.  Behovsmedicin  kan upplevas som påtvingade (Baker et  al.,  2006) Det  kan 

även  upplevas  som förvirrande  om det  är  de  själva  som bestämmer  när  de  önskar 

medicin eller när personalen anser att det behövs. När personalen erbjuder medicin kan 

detta uppfattas som att patienten behöver lugnas. Vidare kan det upplevas förnedrande 

att fråga personalen om medicin och bli nekad (ibid). Patienter upplever att personalen 

har stor makt och kan använda behovsmedicinering som ett verktyg för att kontrollera 

patienterna. Behovsmedicinering är en vanlig orsak till en konflikt mellan patient och 

personal  (Baker  et  al.,  2006;  Lilja  &  Hellzén,  2008;  Stenhouse,  2010).  Att  vara 

utlämnad till  en speciell  vårdkultur  innebär  även att  det  är  stor  fokus på diagnoser. 

Patienter vittnar om en önskan att prata om sin upplevelse reduceras till diskussioner om 

diagnos och mediciner. Diagnosen blir som en mänsklig etikett. Vissa patienter börjar 

bråka med personalen för att hävda sin rätt och få en identitet (Lilja & Hellzén, 2008).

Strävan efter kontroll

Patienten försöker få kontroll över sina symtom och känna sig fri trots sjukdom.  Många 

upplever att de inte får tillräcklig information om vare sig vårdform eller behandling. 

För att få kontroll krävs även att patienten upplever inflytande och delaktighet i vården 

(Baker et al., 2006; Stenhouse, 2010; Lilja & Hellzén, 2008; Svinseth, Dahl, & Hatling, 

2007;  Sörgaard,  2007;  Haglund  &  Von  Essen,  2005;  Storm  &  Davidson,  2010; 

Svedberg Jormfeldt,  & Fridlund,  2004;  Gilburt  et  al.,  2008;  Johansson et  al.,  2009; 

Theodoridou, Schlatter, Ajdacic, Rössler & Jäger 2012).

Brist på information och kunskap

För att uppleva rätten till självbestämmande och kunna få kontroll krävs att patienter får 

information. En tredjedel av de frivilligt  inlagda patienterna saknar kunskap om sina 

rättigheter (Sörgaard et al., 2007). Hälften av de frivilligt inlagda har inte kunskap om 

att de vårdades frivilligt och lika många vet inte om sin rätt till att skriva ut sig själva 
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(Theodoridou  et  al.,  2012).  Flertalet  av  patienterna  saknar  även  kunskap  om  sin 

vårdplan  (Storm  och  Davidson,  2010).  Den  medicinska  behandlingen  kräver  även 

information  samt  att  patienten  samtycker  till  behandling  (Baker  et  al.,  2006).  Flera 

patienter vet inte vilken medicin de tar och varför. Patienterna berättar även att de har 

blivit erbjudna medicin som de inte har fått information om att läkaren har satt in (ibid). 

Patienter  samtycker  ibland  till  behandlingen  på  grund av  att  de  är  nedsatta  av  just 

medicinering (Gilburt et al., 2008).

Brist på inflytande och delaktighet

Patienter anser det som viktigt för upplevelsen av att ta egna beslut, att man erbjuds 

olika valmöjligheter (Svedberg et al., 2004). Dock visar flertal studier (Svinseth et al., 

2007; Sörgaard, 2007; Johansson et al., 2009; Gilburt et al., 2008) att dessa möjligheter 

till individuella beslut är få. Patienter upplever att de är övertalade av närstående eller 

personal till  att  acceptera vård samt att  ta emot medicinsk behandling mot sin vilja. 

Upplevelsen  att  vara  tvingad  till  något  är  förknippat  med  hur  svåra  symtomen  är. 

Symtomen som psykisk sjukdom orsakar upplevs minska graden av självkontroll och 

den fria viljan, och de som har svårast symtom upplever vården som än mer tvingande 

(Gilburt et al., 2008; Theodoridou et al., 2012). Förtroendet till personalen minskar om 

patienten upplever tvång i sin vård. Att vara delaktig i vården stärker dock självkänslan 

och  relationen  till  personalen.  Det  finns  även  ett  klart  samband  mellan  patientens 

upplevelse  av  minskad  autonom  förmåga  och  sämre  relation  till  sin  behandlare. 

Patienter oavsett vårdform som tidigare haft negativa erfarenheter av psykiatrisk vård, 

ser  mer  negativt  på  både  behandling  och  förtroende  till  den  aktuella  inläggningen 

(Johansson et al., 2009; Theodoridou et al., 2012). 

Att ta kontroll och uppleva inflytande i vården handlar även om att ta egna initiativ.  

Patienter upplever möjligheten att be om behovsmedicin när det behövs är ett sätt att få 

kontroll över sin sjukdom (Baker et al., 2006). Patienter kan även ta initiativ genom att  

be om att få gå ut, även om det innebar att störa personalen (Haglund & Von Essen, 

2005). Men att enbart få hjälp genom eget initiativ är dock något som patienter kan 

uppleva som frustrerande. Patienter berättar att de får information som att be om hjälp 

när de behöver det. När patienterna ber om hjälp så är dock personalen ofta upptagen 

med annat (Stenhouse, 2010). I motsats till de patienter som vill vara med och besluta 

och ta egna initiativ så finns det patienter som inte önskar vara delaktiga. Vissa patienter 
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menar att de har tilltro till att den professionella vårdaren tillfälligt tar över kontrollen 

när de själva förlorar den (Lilja & Hellzén, 2008; Baker et al., 2006). 

Diskussion

Metoddiskussion

Intresset  låg  i  att  se  vad  som  fanns  beskrivet  i  den  tillgängliga  forskningen  inom 

patientens autonomi. För att på så sätt förklara och skapa förståelse för det studerade 

problemområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Efter att ha genomfört flera sökningar 

på de ord som beskrivs i metoden nåddes en punkt då tillräckligt med variationsrikt data 

som berör syftet hade erhållits. När materialet har uppnått en ny betydelse och nyanser 

av fenomenet har fångats. Vid denna tidpunkt ansågs att materialet som erhållits  var 

tillräcklig  (Forsberg  &  Wengström,  2008).  Artiklarna  granskades  med  hjälp  av 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Om artiklarna hade analyserats 

av någon annan hade de möjligen fått en annan kvalitetsgrad. 

Målet med analysen var att göra den så systematisk som möjligt och det var en ständig 

strävan  att  stämma  av  de  meningsbärande  enheterna  mot  syftet.  Ett  viktigt  steg  i 

analysen var att finna teman som var varandra uteslutande. I vissa aspekter berör temana 

varandra dock anser vi att resultatet är tydligt presenterat. Enligt Polit och Beck (2012) 

kan  en  litteraturstudie  av  hög  kvalitet  replikeras  av  andra  forskare  eftersom 

metodbeskrivningen  och  forskningsprocessen  är  så  pass  väl  beskriven  att  liknande 

resultat ska framkomma om studien görs om av någon annan. Med andra ord innebär 

hög kvalitet att studien är systematiskt genomförd. Vi var införstådda från början med 

att  vi  hade  en  viss  förförståelse  inom  ämnet.  Vi  såg  det  som  viktigt  att  under 

forskningsprocessen hantera denna på ett sådant sätt så att våra tidigare föreställningar 

inte  färgar  resultatet.  I  kvalitativ  forskning,  tolkas  materialet  av  författarna.  En 

kvalitetsaspekt  mot  bakgrund av detta  är  att  vår  förförståelse  har  diskuterats  genom 

arbetets gång (Forsberg & Wengström, 2008). Willman et al. (2006) menar dock att det 

kan  vara  en  styrka  att  författarna  är  väl  förtrogna  med  ämnet,  vilket  ökar  studiens 

giltighet. 

Resultatdiskussion

Våra  två  huvudfynd  presenteras  i  form av  de  båda  huvudteman  i  resultatet.  Ett  av 
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huvudfynden  visar  att  den  psykiatriska  patienten,  oavsett  vårdform,  upplever  sig 

utlämnad på olika sätt. Att det kan vara på det här viset framgår även i (Rose, Wykes, 

Bindman & Fleischmann,  2005) som visar att  en stor del av de patienter  som skall 

erhålla ECT behandling har givit sitt samtycke under påverkan och påtryckningar från 

personal.  Vidare  upplevde  de  att  det  inte  fanns  andra  alternativ  till  föreslagen 

behandling. Att vara utlämnad kan ha både negativa och positiva aspekter. Det negativa 

är att patienten är beroende och att det råder en viss maktobalans mellan personal och 

patient.  Den  positiva  aspekten  är  när   patienten  känner  sig  trygg  och  litar  på  att 

personalen tar bra beslut åt patienten (Jormfeldt, Svedberg & Arvidsson, 2003). Detta 

bekräftas även i resultatet. Richardson, David, Szmukler, Hayward och Hotopf (2008) 

tar upp att den psykiatriska patienten behandlas som om att de saknar förmåga att ta 

självständiga beslut på grund av sin psykiska sjukdom. Vidare skriver de att patienter 

med  diagnoser  som schizofreni,  maniska  och  psykotiska  episoder  bedöms  ha  störst 

nedsatt förmåga att fatta egna beslut om sin behandling. Detta står i kontrast mot vad 

livsvärldsled  omvårdnad  handlar  om.  Denna omvårdnad  innebär  att  vara  lyhörd  för 

patientens önskemål. Och även om patienten inte kan ta alla beslut så handlar det om att 

dennes öskemål skall synliggöras (Dahlberg et al., 2009).

Ett  annat  huvudfynd handlar  om bristen på information  och patientens  strävan efter 

kontroll.  I  resultatet  ges  flera  exempel  på bristande  information  till  patienten.  Detta 

bekräftar Rose et al. (2005) där patienter inte fått tillräcklig information om behandling, 

biverkningar  eller  alternativ  till  behandling.  Ur  sjuksköterskans  perspektiv  beskriver 

Jormfeldt et al. (2003) att det finns ett värde i att fatta ett beslut åt patienten när denne 

bedöms  vara  oförmögen  till  detta.  Detta  skulle  försvaras  med  att  åberopa 

göragottprincipen.  Owen et al.  (2008) menar att  vissa patienter bedöms vara särskilt 

utsatta och därför tas beslut åt dem. Vissa patienter upplever dock att de inte vill ha 

information och att  de istället  litar  på vården (Rose et  al.,  2005).  Detta  visar på en 

ständig avvägning för personalen att dels värna om patientens integritet även om det står 

i konflikt med behandlingen, dels låta den professionella kunskapen styra och ta över 

kontrollen när patienten förlorat den (Jormfeldt et al., 2003).

Autonomi  är  ett  komplext  begrepp  men  icke  desto  mindre  ett  fenomen  som 

sjuksköterskan i sitt dagliga arbete och i olika sammanhang måste reflektera över och 

förhålla sig till. I studien av Tuohimäki et al. (2001) beskrivs att även om 80 % av de 

frivilligt  inlagda patienterna såg sin vård som frivillig trodde ändå nästan hälften att 
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andra i slutänden ändå beslöt om de fick skrivas ut eller ej. De visar även i studien att de 

patienter som hade svårast sjukdomssymtom hade störst svårigheter i att  förstå om de 

var frivilligt eller tvångsinlagda. 

 

Konklusion och kliniska implikationer

Resultatet  pekar på att  det är  vanligt att  vården av patienter  som vårdas enligt  HSL 

bedrivs i ett rättsligt och etiskt gränsland. Mot bakgrund av resultatet är det tydligt att 

mycket  av  omvårdnaden  sker  i  en  kontext  som  är  tvingande  vilket  pekar  på  ett 

oreflekterat  förhållningssätt  hos sjuksköterskan som är en del av den vårdkultur som 

patienten  möter.  Då  frivilligt  vårdade  utsätts  för  likande  restriktioner  som  de 

tvångsvårdade bedrivs en otillåten tvångsvård.

Resultatet av denna litteraturstudie skulle kunna tjäna som diskussionsunderlag, t.ex. på 

arbetsplatsträffar  eller  utbildningstillfällen.  All  personal  som arbetar  med  människor 

med psykisk ohälsa på låsta avdelningar kan ha nytta av denna litteraturstudie. Att öka 

medvetenheten om frivilligt inlagda patientens upplevelse skulle kunna leda till större 

reflektion  hos  personalen  och  även  minska  risken  för  informella  tvång  och  andra 

kränkningar av patientens autonomi.  

Förslag på vidare forskning kan vara om patienter  som får mer  information  om sin 

behandling och rättigheter upplever mindre sig mindre utlämnade.
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in the UK.

Att undersöka patienters 

upplevelse i samband med 

inläggning på en psykiatrisk 

akutmottagning 

Intervjuer med 19 patienter som fångades upp via 

dagverksamhet och tidningsannons. Samtliga skulle 

haft erfarenhet av psykiatrisk slutenvård. 10män, 9 

kvinnor. Använde sig av fokusgrupper och enskilda 

intervjuer.  

Temat kommunikation var störst. Även frivilligt inlagda 

upplevde informella tvångsåtgärder. Överliggande hot om 

att konverteras till tvång. Flera var rädda då de bevittnade 

hot och våld på avdelningen. Kände sig sårbara och att de 

bland annat tappade kontroll. Genom medicineringen. 

Även frivilligt intagna upplevde tvång och minst lika 

starka restriktioner som de som var tvångsinlagda, så som 

möjlighet att gå ut och vara beroende av vårdpersonalen. 
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Haglund, & Von Essen, (2005).

Locked entrance doors at psychiatric 

wards

_/ Advantages and disadvantages 

according to voluntarily admitted 

patients.

Att undersöka frivilligt 

inlagda patienter på 

psykiatrisk avdelning och 

deras upplevelse av för och 

nackdelar med en låst 

entrédörr till avdelningen. 

Semi-strukturerade bandande intervjuer med 20 HSL 

patienter, 10 kvinnor och 10 män, som valdes genom 

bekvämlighetsurval på 7 olika avdelningar. Brett 

spektrum avseende ålder och diagnos. Vanligast var 

förstämningssyndrom och schizofreni. För 10st av 

deltagarna var det första gången de vårdades 

inneliggande. Kvalitativ innehållsanalys användes. 

Totalt sett fler nackdelar än fördelar. Fördelar: skydd mot 

utsidan, lättare att kontrollera patienterna, strukturerad 

miljö, anhöriga tyckte det var skönt att patienten inte 

kunde rymma. Upplevelsen av avdelningen som en 

fristad.

Nackdelar: hamnar i beroendeställning mot personalen, 

extra arbete för personalen som tar tid från patienten, 

upplevs som ett fängelse, passivitet. Anhöriga känner sig 

ovälkomna. Frustration, måste anpassa sig efter andra 

patienter  

1.

Johansson, Skärsäter, & Danielson, 

(2009).

The meaning of care on a locked 

acute psychiatric ward: Patients’ 

experiences.

Att patienters upplevelse av 

vård på en låst psykiatrisk 

akutavdelning.

10 patienter valdes ut från låst 

slutenslutenvårdsavdelning. Inklusionkriterier: kön, 

ålder, diagnos, tid inneliggande och vårdform.

Bandade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys 

användes.

2 teman framträdde 1positivt och 1 negativt: Att bli av 

med sitt lidande som innebar känslan att bli stärkt som 

person genom att få inflytande över sin egen vård. Att 

vårdpersonalen slog vakt om patientens integritet och 

blev bekräftade. Att hitta en fristad och få stöd. 

Andra temat – bli utsatt för stress innebar att vara i 

beroendeställning och känna sig inlåst 

1.

Lilja, & Hellzén, (2008)

Former patients experience of 

psychiatric care: A qualitative 

investigation.

Att få en utökad förståelse 

för patienters upplevelser 

av att vårdas på en 

slutenvårdsavdelning. 

Kvalitativ design. 10st utskrivna patienter valdes 

från 3 olika aktivitetscenter. 

Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes. 

Intervjutekniken var en tematisk livshistoria 

intervju. Frågorna handlade om slutenvård, 

deltagande, allianser och vårdkultur.

Innehållsanalys användes för att bilda kategorier och 

5 teman framkom. Att bli sedd som en sjukdom, Sökandet 

av kontroll i en allierande och skrämmande kontext, ge 

efter för repressiv vård, möta en allsmäktig läkare och 

vård som ljuset i mörkret

1.
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teman.

Stenhouse, (2010).

”They all said you could come and 

speak to us”: Patients expectations 

and experiences of help on an 

acutepsychiatricinpatientward. 

Att beskriva hur det är att 

vara patient på en 

akutpsykiatrisk 

vårdavdelning.

Kvalitativ design. Patienterna valdes med hjälp av 

sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk klinik i 

Skottland. Patienter tillfrågades och gav samtycke 

till att delta. Det var varierande diagnoser men de 

hade alla gemensamt att de vårdats frivilligt 

inneliggande i minst en vecka. 13 patienter valdes 

och ostrukturerade intervjuer genomfördes. 

Intervjuerna baseras på berättelser utifrån studiens 

frågeställning. Intervjuaren uppmuntrar till 

reflektion. 

Patienter beskriver att de får information om att de ska 

säga till om de behöver prata. När de väl gör försök så får 

de intryck av att personalen inte hinner. Vid dåligt 

mående och önskan att vara självständig så undviker 

patienter att be om hjälp. Flera beskriver att de använder 

medpatienter som bollplank detta kan vara både positivt 

och negativt. 

1.
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Storm, & Davidson, (2010)

Inpatients and Providers Experiences 

with User Involvement in Inpatient 

Care.

Undersöka patienters 

upplevelser av delaktighet i 

vården samt hur personalen 

kan uppmuntra och öka 

delaktigheten för patienten.

20 st patienter från två kommunala gruppboenden 

intervjuas. En majoritet av dessa (16) var frivilligt 

vårdade. Dessutom har personalen som arbetar 

dialogseminarier med fokus på hur de ska öka 

patienters deltagande i vård. Dessa bandas och 

protokollförs.

Materialet från intervjuer och protokoll granskas 

med en kvalitativ innehållsanalys som resulterar i 

teman och subteman

Både personal och patienter var överens om att det är 

vikten av att delaktighet. Vidare beskrivs vikten av att bli 

sedd, hörd och förstådd.

När det uppstår problem hade personalen inte så många 

idéer och förslag på hur de kunde öka patienters 

delaktighet.

1.

Svedberg,  Jormfeldt, & Fridlund, 

(2004).

Perceptions of the concept of health 

among patients in mental health 

nursing.

Beskriva hur patienter inom 

psykiatrisk vård upplever 

begreppet hälsa

Explorativ kvalitativ design med fenomenografisk 

ansats.  12 patienter valdes genom 

bekvämlighetsurval. Urvalskriterier: kön, ålder, 

social status, utbildning, diagnos och antal år i 

kontakt med psykiatrin. 

Bandade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys.

3 huvudkategorier som beskriver begreppet hälsa.

Autonomi, meningsfullhet och samhörighet.

Kärnan i resultatet knyter an till värdighet och autonomi. 

1.

Svindseth, Dahl, & Hatling, (2007).

Patients experience of humiliation in 

the admission process to acute 

psychiatric wards.

Att undersöka förekomsten 

av förnedring av patienter i 

akutpsykiatrisk vård.

102 patienter fick fylla i ett frågeformulär efter att de 

blivit utskrivna. Sedan djupintervjuades 6 av dessa 

som hade låga respektive höga poäng i skalan om 

förnedring.

Upplevelser av förnedring var vanligare bland de som 

vårdas på tvång men förkom även bland frivilligt vårdade 

patienter. De negativa upplevelserna var förknippade med 

speciella rutiner på avdelningen.

1.
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Sørgaard, (2007)

Satisfaction and coercion among 

voluntary, persuaded/pressured and 

committed patients in acute 

psychiatric treatment.

Att jämföra tre 

patientgrupper frivilliga, 

tvångsvårdade och indirekt 

tvingade patienters 

upplevelser av vård och 

upplevelser av tvång.

Patienter från de tre grupperna rekryteras från tre 

slutna avdelningar. Samtliga patienter under en 

period fick möjlighet att svara på ett 50 punkters 

frågeformulär. Frågorna handlar blad annat om 

bakgrundsvariabler, tillfredställelse av vård, 

upplevelser av nedlåtande personal och tvång.

Svaren analyseras med parametrisk och 

ickeparametrisk test.

Flertal patienter vet inte om sina rättigheter. Flera 

rapporterar restriktioner i rörelsefrihet, tvingad 

medicinering och nedlåtande kommunikation från 

personal. Men överlag är patienterna nöjda med 

behandling. Stora likheter med indirekt tvingade patienter 

med tvångsvårdade patienter trots att de i lagens mening 

inte är tvångsvårdade.

1.

Theodoridou, Schlatter, Ajdacic, 

Rössler, & Jäger, (2012).

Therapeutic relationship in the 

context of perceived coercion in a 

psychiatric population.

Att undersöka den 

psykiatriska patientens 

upplevelse av tvång i 

relation till vårdrelationen. 

Strukturerade intervjuer. 116 patienter valdes från 

psykiatrisk slutenvård i Zurich. Var mellan 18-65, 

dementa uteslöts. Ca: 2/3 var frivilligt intagna. 

43.1% var kvinnor. 

En skala användes för att mäta relationen till sin 

behandlare. Upplevt tvång mättes med ett instrument 

med 15 frågor. Även symtom mättes mha skala.

Kvantitativ analysmetod, SPSS. 

Ju sämre vårdrelationen skattades desto mer tvång 

upplevde patienten. Ju svårare symtom patienten hade 

desto mer tvingande upplevdes vården. Samband kunde 

konstateras mellan minskad upplevelse av sin autonomi 

och dålig relation till sin behandlare.  

1.
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