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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: En sjuksköterska inom rättspsykiatrin ska kunna se patienten bakom brottet, 

ha modet att finnas kvar i alla situationer och ha ett förhållningssätt präglat av synen på 

alla människors lika värde. Sjuksköterskan har ett ansvar att främja patientens 

välbefinnande genom att förmedla trygghet och tillit i vårdrelationen under patientens 

vårdtid. Vårdrelationen är kärnan i vårdprocessen och grunden i vårdandet. För en god 

vårdrelation behövs en ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan behöver ha förmågan att uttrycka sig så att det skapar förtroende för att 

patienten ska känna tillit till henne. Hon behöver även vara trygg i sig själv och känna 

tillit till sin egen förmåga att klara av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård. 

Vårdrelationen är berikande för sjuksköterskan som upplever att hon får mycket tillbaka 

från patienten. När sjuksköterskan får ta del av patientens tankar och känslor ges 

möjlighet att förstå patientens perspektiv på förväntan och behov i vårdrelationen. Då 

patienten blir förstådd kan det medföra att hen känner sig mer delaktig i sin vårdprocess.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av tillitens betydelse i vårdrelationen med 

patienten i rättspsykiatrisk vård.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 

Slutsats: Då patienten känner tillit och respekt från sjuksköterskan ökar möjligheten för 

en tillitsfull och hållbar vårdrelation. Detta gynnar både sjuksköterskan och patienten 

genom att vårdrelationen skulle kunna bli mer förtroendefull och trygg. Detta kan även 

medföra att patienten känner sig mer delaktig i vården vilket kan påverka vårdprocessen 

i positiv riktning. Förhoppningsvis kommer sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård 

att kunna dra nytta av den kommande studien genom egna reflektioner över tilliten i 

vårdrelationen. 
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INLEDNING 
Inom rättspsykiatrin vårdas patienter med allvarlig psykisk störning och dessutom ofta 

med en mångfacetterad problematik. Mina erfarenheter av rättspsykiatriskt vårdande är 

att ett lugnt, tryggt och respektfullt bemötande av patienten skapar goda förutsättningar 

för att kunna etablera en hållbar och tillitsfull vårdrelation. Jag menar också att hot- och 

våldsituationer kan undvikas genom en tillitsfull vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska. En fråga som jag länge ställt mig och som jag skulle vilja finna svar på är 

vilken betydelse tilliten har för sjuksköterskan i vårdrelationen till patienten i 

rättspsykiatrisk vård.  

 

 

2 BAKGRUND 

Det finns flera anledningar till att personer vårdas inom rättspsykiatrin. Vanligast är att 

en person med allvarlig psykisk störning och som begått brott, utifrån domstolsbeslut 

och lagen om rättspsykiatrisk vård (SOSFS 1991:1129) överlämnas till rättspsykiatrisk 

vård istället för till fängelse. Inom den rättspsykiatriska vården finns också personer 

som förflyttats från fängelse på grund av att de under fängelsetiden bedöms ha fått en 

allvarligt försämrad psykisk hälsa. Ytterligare en grupp som vårdas inom rättspsykiatrin 

är personer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128), 

vilka bedöms behöva vistas i en miljö med hög säkerhet.  

 

2.1 Den rättspsykiatriska kontexten  
Patienter inom den rättspsykiatriska kontexten har ofta blivit placerade där med 

restriktioner fastställda av domstol för att de behöver vårdas i en säker miljö (Rose, 

Peter, Gallop, Angus & Liaschenko, 2011). Den rättspsykiatriska vården bedrivs på 

uppdrag av både stat och kommun där majoriteten av patienterna vårdas enligt 

tvångslagar (Sjögren, 2004; Hörberg, 2008)). De två psykiatriska tvångsvårdslagarna är 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, (SOSFS 1991:1128) och Lagen om 

rättspsykiatrisk vård, LRV, (SOSFS 1991:1129). Tvångsvårdslagarna, vilka är 

tilläggslagar till Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SOSFS 1982:763) anger vilka villkor 

som ska vara uppfyllda för att en person ska få vårdas med tvång mot sin vilja samt när 

och hur tvångsåtgärder får användas. Tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och 

med största möjliga hänsyn till patienten (SOSFS 1991:1128; SOSFS 1991:1129). 

Exempel på de tvångsåtgärder som kan användas i vården är avskiljande, fastspänning 

och medicinering. HSL gäller för all hälso- och sjukvård i Sverige och enligt den ska 

vård och behandling så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten (SOSFS 1982:763). Detta gäller även patienter som vårdas med tvång. 

     Den rättspsykiatriska vårdmiljön präglas av slutenhet, hög säkerhet, regler och 

struktur i syfte att vårda, förändra beteende och samtidigt utgöra ett samhällsskydd. 

Patienterna kan vara i behov av livslångt stöd och behandling. Att vårda patienter inom 

rättspsykiatrin ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att möta patienten med 

respekt oavsett brott och bakgrund. I flera studier (Fisher, 2007; Jacob & Holmes, 2011; 

Jacob, Gagnon & Holmes, 2009; Martin & Street, 2003; Rask & Brunt, 2006) framhålls 

att en sjuksköterska som är verksam inom rättspsykiatrisk vård ska bedriva vården i 

enlighet med etiska riktlinjer och gällande lagar.  

     Vårdandet innebär ofta en fostran av patienten till ett bättre beteende där villkoren 

bestäms av vårdarna och kulturen på den rättspsykiatriska avdelningen där vården 

bedrivs (Hörberg, 2008; Gildberg, Bradley, Fristed & Hounsgaard, 2012). Patienten 

själv kan inte avgöra när vårdtiden är slut utan hen står i beroendeställning till 

organisationen och rättsväsendet. Dessa kan påverkas av vårdarnas uttalanden, som äger 
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makten att besluta när en patient förändrats tillräcklig för att få lämna vården. 

Beroendeställningen gör att en del patienter försöker anpassa sig och bete sig på det sätt 

som förväntas av dem för att inte bli straffade. Detta innebär att många patienter 

upplever en otrygghet och ovisshet att vårdas inom rättspsykiatrisk vård (Hörberg, 

2008). 

 

2.2. Tillit och delaktighet i den rättspsykiatriska vården  

Utgångspunkten i all psykiatrisk omvårdnad bör vara ett möte som skapar tillit mellan 

sjuksköterska och patient. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

specialistsjuksköterska som arbetar inom psykiatrisk vård (2008) har sjuksköterskan ett 

ansvar att främja patientens välbefinnande genom att förmedla trygghet och tillit under 

patientens vårdtid. Tillit kan bland annat medföra att en förtroendefull och ärlig 

vårdrelation skapas mellan sjuksköterska och patient i rättspsykiatrisk vård. I en studie 

av Svedberg, Jormfeld och Arvidsson (2003) som rör psykiatrisk vård i allmänhet 

beskriver patienten att tillit i vårdrelationen till sjuksköterskan inger hopp om att kunna 

se nya möjligheter och få nya kunskaper att bemästra sin psykiska ohälsa. En 

förutsättning för att patienten ska våga dela med sig av sin livsberättelse är en 

kontinuitet i kontakten samt en personlig relation mellan sjuksköterska och patient 

(ibid.). Om patienten känner sig trygg, fått ärlig och fullständig information och om 

sjuksköterskan och patienten lärt känna varandra kan det vara tecken på att tillit mellan 

sjuksköterska och patient skapats (Kasén, 2002). Detta kan ge en positiv upplevelse 

både för patienten och sjuksköterskan i vårdrelationen. För att det ska kunna uppstå en 

god vårdrelation är tillit en avgörande faktor. Med en god vårdrelation menas bland 

annat att kommunikationen och samspelet mellan patient och sjuksköterska fungerar väl 

och känns trygg (Norberg m. fl., 1992; Show, 2013). Sjuksköterskan kan därmed 

uppleva en trygghet i sitt vårdande av patienten vilket kan påverka sjuksköterskans 

upplevelse av tilliten i vårdrelationen i positiv riktning.  

     Det är inte bara tilliten mellan patient och sjuksköterska som är viktig. 

Sjuksköterskan behöver vara trygg i sig själv och i sitt eget liv och känna tillit till sin 

egen förmåga att klara av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård (Sjögren, 2004). 

För att våga lita på sin egen förmåga att klara av vårdandet behöver sjuksköterskan stöd. 

Sjuksköterskans egen kraft och inre resurs behövs för att väcka tilliten hos patienten. 

Utan stöd blir tillgången till sin egen kraft och den egna inre resursen svårare att nå. 

Sjuksköterskan behöver också känna tillit till sin egen förmåga att kunna påverka 

patienten bara genom att förstå och sitt eget sätt att vara. Det krävs mod för att kunna 

vårda med tillit (ibid.).  

     Patienten inom både rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk vård i allmänhet vill känna 

förtroende och tillit i mötet och behöver känna sig bekräftad och förstådd (Fossum, 

2013; Ljungqvist & Jenner, 2013; Sjögren, 2004) och sedd som unik och med egna 

erfarenheter (Sjögren, 2004). Tillit byggs enligt Kasén (2002) upp i det vårdande mötet. 

Tilliten är skör och kan försvinna om sjuksköterskan gör ett misstag eller av att 

sjuksköterskan, förutom att bedriva omvårdnad, också behöver utföra tvångsåtgärder 

som kan kränka patientens värdighet, integritet samt självbestämmanderätt (Fossum, 

2013; Ljungqvist & Jenner, 2013; Sjögren, 2004). För att en vårdrelation ska kunna 

etableras behöver patienten mötas med tillit på ett respektfullt och lyhört sätt. Även om 

patienten är omedveten om vad som sker runt omkring behöver sjuksköterskan försöka 

skapa tillit i vårdrelationen (Kasén, 2002). För att vårdandet ska kunna lindra och 

förhindra skapandet av vårdlidande behöver sjuksköterskan därför vara lyhörd och 

närvarande i mötet med patienten och göra hen delaktig i vården (Hörberg, 2008; 

Sjögren, 2004). Patienten vill få svar på frågor, information om vad som gäller, och om 

sina rättigheter som tvångvårdad. Enligt en studie av Olofsson (2000) känner sig 
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tvångsvårdade patienter inom psykiatrisk vård i allmänhet inte delaktiga i vården. Bland 

annat beroende på att ställda frågor inte får svar, ingen information ges om rättigheter, 

om vad som gäller eller ska hända. Att inte få vara med och ta ansvar och beslut är 

också en av anledningarna till att patienterna inte känner sig delaktiga i vården. Detta 

bekräftas även av Hughes, Hayward och Finlay (2009). 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM  
En vårdveteskaplig hållning präglas av respekt för patientens integritet och värdighet 

där vården utgår från patientens erfarenheter och upplevelser. Vårdvetenskapen kan 

vara till hjälp för att förstå innebörder av att vårdas inom rättspsykiatrin. Inom 

vetenskapsområdet finns dessutom flera centrala utgångspunkter vilka kan utgöra en 

grund för att utveckla en hållning som ger förutsättningar till att tillit skapas i 

vårdrelationen med patienten. En vårdvetenskaplig hållning utgår från patientens 

erfarenheter och upplevelser med en respekt för hens integritet och värdighet (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  En sådan hållning har en grund i en teoretisk förståelse för begrepp 

så som livsvärld, delaktighet och vårdrelation.  

 

3.1 Livsvärld 
En sjuksköterska inom den rättspsykiatriska kontexten bör ha förmågan att kunna se 

människan bakom brottet och möta patientens i hens livsvärld och inte fördöma 

patienten (Hörberg, 2008; Sjögren, 2004), vilket är viktigt för att kunna skapa en 

tillitsfull vårdrelation. 

Livsvärlden är den verklighet som vi upplever den genom våra kroppar och världen som 

vi lever den (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

”Livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en 

mening. Alltså finns vi till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig 

komma ur eller ifrån den” (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, 

s.25).  

 

Allt vi möter förstår vi utifrån oss själva och från vår unika livsvärld. Som sjuksköterska 

måste det finnas en strävan efter att förstå patientens perspektiv och situation och möta 

hen där (Dahlberg et al., 2003; Sjögren, 2004). Att få tillgång till patientens livsvärld är 

bara möjligt genom en vårdande hållning, vilken utgörs av att sjuksköterskan möter 

varje enskild patient utifrån hens livsvärld och ser patienten som en oreducerbar helhet 

(Hörberg, 2008). För att både patient och sjuksköterska ska våga dela med sig av sin 

livsvärld är tillit en viktig faktor (Sjögren, 2004). Patientens totala livsvärld kan inte nås 

av sjuksköterskan men att vara närvarande i mötet och lyssna på patienten kan ge en 

möjlighet att se den unika patienten för den hen är, önskar vara eller skulle kunna bli. 

Det krävs både mod och förmåga att med öppenhet nå in i patientens livsvärld för att 

sträva efter att förstå hur patienten upplever sin situation. Detta i jämförelse med den 

somatiska vården där patienten självmant oftast bjuder in sjuksköterskan i sin livsvärld 

(Dahlberg et al, 2010). 

 

3.2 Delaktighet, tillit och vårdrelation inom rättspsykiatrisk vård 

Många patienter inom rättspsykiatrisk vård har svårt att känna tillit till andra människor 

vilket kan bero på att de i tidigare relationer blivit svikna. Tillitsbristen kan väcka en 

rädsla för vuxna relationer och därmed även en vårdrelation. För att kunna ingå i en 

utvecklande och vårdande relation behöver patienten mötas med tillit, ärlighet, respekt 
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och klarhet av en sjuksköterska som vågar säga vad hon står för (Sjögren, 2004). 

Avsaknaden av meningsfulla relationer är enligt Eriksson (1994) ett av de största 

lidanden. Då patienten känner sig oönskad och mött med likgiltighet upplever hen ett 

lidande och kan då välja bort relationen till sjuksköterskan för att avvärja vårdlidandet 

(Carlsson et al., 2006; Hörberg, 2008).  

     Patienterna vill genom information och motivering förstå vad som händer och sker i 

vården. De vill vara delaktiga i det och behöver känna sig respekterade för de personer 

de är (Olofsson, 2000; Hughes, Hayward & Finlay, 2009). Att våga mötas och skapa 

tillit kräver mod och vilja från både sjuksköterska och patient. Patienten inom 

rättspsykiatrisk vård vill precis som patienten inom psykiatrisk vård i allmänhet känna 

förtroende och tillit i mötet och behöver känna sig delaktig, bekräftad och förstådd 

(Fossum, 2013; Ljungqvist & Jenner, 2013; Olofsson, 2000; Sjögren, 2004) och sedd 

som unik och med egna erfarenheter (Sjögren, 2004).  

     Respekt anses vara en grundläggande förutsättning för alla mänskliga relationer och 

det mest väsentliga inslaget i omvårdnad (Rose et al., 2011). Patienten behöver visas 

respekt och känna tillit för att hen ska våga närma sig en vårdande relation. För att öka 

förutsättningarna för detta behöver sjuksköterskan vara närvarande i mötet och ta sig tid 

och lyssna på patienten samt bekräfta hen (Fredriksson, 2003; Sjögren, 2004). Detta kan 

också bidra till att patienten kan känna delaktighet i vården. Enligt Show (2013) 

upplever sjuksköterskorna att även de förtjänar respekt från patienten för vad de gör och 

de kunskaper de har. De kräver inte att få något av patienten i en vårdrelation men 

betonar att en ömsesidig respekt behövs.  

     Sjuksköterskans engagemang och närvaro i både möte och samtal påverkar 

vårdrelationen (Fredriksson, 2003; Wiklund Gustin, 2010). Enligt Show (2013) är 

vårdrelationen berikande för sjuksköterskan som upplever att hon får mycket tillbaka 

från patienten. Sjuksköterskan får lära känna en värld som hon inte har levt i genom att 

ta del av patienternas personliga kunskaper, livshistorier och erfarenheter. En 

vårdrelation kan aldrig påtvingas, det är patienten som bestämmer gränsen för närheten 

mellan sig och sjuksköterskan (Wiklund, 2003).  Patienten behöver känna tillit och för 

att vinna denna krävs bland annat förmågan att uttrycka sig så att det skapar förtroende 

(Sjögren, 2004; Fossum, 2013). Om sjuksköterskan är lyhörd i mötet kan patienten se 

en möjlighet och själv inbjuda till en relation (Wiklund, 2003).  

     Enligt Show (2013) innebär en vårdrelation för sjuksköterskan att kommunicera med 

patienten och på så sätt bygga upp ett förhållande. Den innebär även en strävan mot ett 

gemensamt mål tillsammans med patienten. Genom att sjuksköterskan tar del av 

patientens tankar och känslor ges möjlighet att förstå patientens perspektiv på förväntan 

och behov i vårdrelationen. Sjuksköterskorna upplever att patienternas vilja att 

samarbeta blir större och att onödiga konflikter lättare kan undvikas då det finns en 

ömsesidighet i förståelsen. För att nå detta delar de med sig av sina meningar och 

perspektiv till patienten (ibid.). Enligt flera studier (Hörberg, 2008; Martin, 2001; Rask 

& Åberg, 2002; Rask & Brunt, 2007) är vårdrelationen central inom rättspsykiatrisk 

omvårdnad. Dahlberg et al. (2003) bekräftar att vårdrelationen är kärnan i 

vårdprocessen och grunden i vårdandet. I vårdrelationen sker mötet med hela människan 

och utgör på så sätt grunden för hälsoprocessen hos patienten. Den professionella 

vårdrelationen präglas av ett möte utan fördomar (ibid.). Då ett dömande beteende 

omöjliggör en etablering av tillit från patienten är det viktigt att sjuksköterskan i mötet 

med patienten inte dömer hen för det begångna brottet (Glidberg et al.2012; Rose et al. 

2011). Det är också viktigt för den tillitsfulla vårdrelationen att sjuksköterskan är ärlig i 

mötet (Rask & Brunt, 2006) och inte riktar uppmärksamheten mot symtom och diagnos 

utan mot patienten som person (Martin & Street, 2003; Rose et al. 2011; Wiklund 

Gustin, 2010).  
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     Om sjuksköterskan vågar se bortom sin egen rädsla och möta patienten med 

självkännedom och tillit kan patienten mötas på ett djupare och mer känslomässigt plan 

(Sjögren, 2004). Sjuksköterskan behöver frigöra sig från egna problem och behov, 

kunna lyssna samt ha viljan att försöka förstå patientens livsvärld för att mötet ska bli 

tillitsfullt och vårdande (Carlsson et al., 2006). Enligt Show (2013) bär sjuksköterskan 

med sig ett moraliskt krav att ta jobbet på största allvar. Att vara sjuksköterska i en 

vårdrelation betyder ett löfte om att ansvara för en annan människas liv. Hon känner ett 

stort ansvar och uppgiften känns viktig. Sjuksköterskan menar att egna känslor och 

problem inte får hanteras då hon är på jobbet eftersom det då blir svårt att ha patienten i 

fokus (ibid.). 

 

 

4 PROBLEMFORMULERING  

Fenomenet tillit bygger på en ömsesidighet där såväl patientens som sjuksköterskans 

perspektiv är viktiga. Studien vill belysa sjuksköterskans perspektiv men även 

patientens perspektiv kommer att tas upp då tilliten är ömsesidig. Enligt Sjögren (2004) 

har flertalet patienter tidigt fått erfara en tillitsbrist som kan väcka en rädsla för en 

enskild vårdrelation. Som sjuksköterska kan man inte bedriva någon vård eller påverka 

patienten om man inte vinner hens tillit. Patienten behöver känna tillit för att våga 

närma sig en vårdrelation och sjuksköterskan behöver ha förmågan att uttrycka sig så att 

det skapar förtroende (Fredriksson, 2003; Fossum, 2013; Sjögren, 2004).  

     Patienten behöver känna att sjuksköterskan bryr sig genom att bli bemött med värme, 

trygghet och respekt (Sjögren, 2004). Sjuksköterskan behöver förutom tilliten till 

patienten dessutom ha tillit till sin egen förmåga att klara av att vårda patienter inom 

rättspsykiatrisk vård (Sjögren, 2004). En sjuksköterska i rättspsykiatrisk vård ska kunna 

se patienten bakom brottet, ha modet att finnas kvar i alla situationer och ha ett 

förhållningssätt präglat av synen på alla människors lika värde (Fisher, 2007; Jacob & 

Holmes, 2011; Jacob, Gagnon & Holmes, 2009; Martin & Street, 2003; Rask & Brunt, 

2006). Inom rättspsykiatrin vårdas patienter med allvarlig psykisk störning som ofta 

upplever vården som straff eller förvaring (Hörberg, 2008; SOSFS 1991:1128-1129). 

Många av patienterna upplever även att de behöver anpassa sig och bete sig på ett sätt 

som förväntas av dem för att inte bli straffade (Hörberg, 2008).  

     Tidigare studier handlar mestadels om mötet med patienten eller relationen mellan 

sjuksköterska och patient. De visar också på vikten av att patienten känner sig 

respekterad och sedd vilket grundar sig i tillit mellan sjuksköterska och patient (Fisher, 

2007; Hörberg, 2008; Jacob & Holmes, 2011; Jacob, Gagnon & Holmes, 2009; Martin 

& Street, 2003; Rask & Brunt, 2006). Tillitens olika nyanser sett ur ett 

sjuksköterskeperspektiv inom rättspsykiatrisk vård är vagt beskriven i tidigare forskning 

vilket gör det intressant att få belysa i en egen studie. Detta med fokus på vilken 

betydelse en tillitsfull vårdrelation har för sjuksköterskan och vårdandet samt hur 

upplevelsen av att känna tillit till patienten påverkar vårdandet. Samtidigt väcks en 

fundering om en tillitsfull vårdrelation skulle kunna leda till att patienten efter vårdtiden 

kan känna sig trygg i förhållande till andra vuxna, våga ta egna beslut och kunna återgå 

till ett liv i frihet. Enligt Show (2013) är sjuksköterskans mål att patienterna genom en 

tillitsfull vårdrelation ska kunna bli oberoende och kunna återvända till sina vanliga liv.  

     Studien kommer att rikta sig till sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård. Även 

övrig omvårdnadspersonal inom den rättspsykiatriska kontexten samt andra 

sjuksköterskor kan förhoppningsvis dra nytta av den kommande studiens resultat. 

Förhoppningsvis ger den kommande studien en ökad förståelse för sjuksköterskans 

upplevelse av tillitens betydelse i vårdrelationen. Det finns en önskan att kunna komma 

fram till vad som påverkar tilliten så att den kan främjas mellan sjuksköterska och 
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patient. En ökad förståelse för tillitens betydelse för vårdrelationen skulle kunna leda till 

att fler trygga, tillitsfulla och hållbara vårdrelationer mellan sjuksköterska och patient 

skapas inom rättspsykiatrisk vård. På så sätt skulle även patientens hälsoprocess främjas 

i positiv riktning. 

 

 

5 SYFTE 

Syftet med den kommande studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av tillitens 

betydelse i vårdrelationen med patienten i rättspsykiatrisk vård.  

 

 

6 METOD 

För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats valts för att beskriva, 

förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Willman, Stolz & Bahtsevani, 2006).  

 

6.1 Urval 
Studien kommer att genomföras på en rättspsykiatrisk klinik i södra Sverige. 

Inklusionskriterierna för studien kommer att innefatta sjuksköterskor som arbetar på en 

rättspsykiatrisk avdelning med minst ett års yrkeserfarenhet inom rättspsykiatrin. Detta 

för att sjuksköterskan då bör ha hunnit skaffa sig den erfarenhet som behövs för att 

kunna beskriva de faktorer som kan påverka tillitens betydelse för vårdrelationen.  Då 

det finns få utbildade specialistsjuksköterskor inom rättspsykiatrin, kommer även 

allmänsjuksköterskor att tillfrågas om deltagande i studien. Sjuksköterskorna ska vara 

mellan 25 och 65 år gamla för att olika livserfarenheter kan påverka sjuksköterskornas 

upplevelser. Eftersom eventuella genusaspekter beträffande upplevelser av 

vårdrelationen kan förekomma, så planeras både män och kvinnor att inkluderas. Olika 

lång erfarenhet, olika kön samt varierande ålder leder ofta till ökad bredd i 

datamaterialet (Polit & Beck, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

6.2 Intervju 
Datainsamlingen kommer att göras med hjälp av en öppen tematiserad kvalitativ 

forskningsintervju. Genom en dialog mellan forskaren och informanten skapas 

reflektion över en viss företeelse. Forskningsintervjun behöver ge forskaren utrymme att 

förhålla sig öppen för vad informanten uttrycker. Forskaren försöker utveckla intervjun 

genom att be informanten alltmer fördjupa sitt resonemang och så utförligt som möjligt 

berätta om företeelsen. Forskaren kan ha förberett ett antal frågeområden som ska 

beröras men frågorna och forskarens övriga kommentarer formuleras under intervjun. 

En forskningsdialog skiljer sig från den vardagliga dialogen genom att det alltid är 

forskaren som bestämmer vad som sker. Forskaren är inte lika villig av att dela med sig 

av sina synpunkter på företeelsen som under en jämlik dialog. Oftast är inte heller 

forskaren intresserad av informantens hela erfarenhetsvärld. Samtalsämnet i intervjun 

byts inte spontant utan rör sig inom det område som forskaren definierar (Dahlberg, 

1997).  

     Tänkbara teman i kommande studie skulle kunna vara: ”Tankar kring vad patienten 

gjort tidigare.”, ”Vad har du tänkt tidigare kring denna grupp av personer?”, ”Tankar 

och känslor kring dina egna förmågor.” Tänkbara följande kommentarer skulle kunna 

vara: ”Kan du beskriva en situation.”, ” Kan du berätta mer om…”. Efter 

överenskommelse med avdelningschef och informanter utförs intervjuerna som kommer 

att spelas in för att säkerhetsställa att ingen del av intervjun går förlorad (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Intervjumaterialet kommer därefter att transkriberas ordagrant. 

Verksamhetschefen samt de olika avdelningscheferna på den rättspsykiatriska kliniken 

kommer att tillfrågas via telefonsamtal samt ett förtydligande brev för att ge sitt 

godkännande till studien. De kommer också att dela ut informationsbrev till de 

informanter som överensstämmer med inklusionskriterierna. Därefter kommer 

sjuksköterskor på de olika avdelningarna att tillfrågas av forskaren dels via brev och 

dels via mail. 

 

6.3 Analys 

I den föreliggande studien kommer en kvalitativ innehållsanalys på latent nivå att 

användas. Enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär analys på latent nivå bland 

annat att läsaren tolkar det som står mellan raderna och att ett underliggande budskap 

eftersöks. Dessa underliggande budskap bildar så kallade teman (ibid.).  

Utmärkande för en kvalitativ dataanalys är att helheten av intervjumaterialet först 

analyseras och därefter delarna och till sist analyseras helheten igen (Graneheim & 

Lundman 2004). De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas i sin helhet, läsas 

igenom upprepade gånger för att få en övergripande helhet och utgör analysenheten. 

Analysenheten kommer därefter brytas ner i kondenserade meningsbärande enheter 

relevanta för syftet. För bibehållet sammanhang tas omgivande text med. De 

meningsbärande enheterna kondenseras och kodas med syfte att korta ned texten med 

bibehållet innehåll. Därefter kategoriseras koderna efter likheter och skillnader i 

kategorier och underkategorier så att det centrala budskapet i intervjuerna återspeglas. 

Till slut formuleras kategorierna och underkategorierna till teman så att det 

underliggande innehållet i kategorierna framträder (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

6.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Enligt Graneheim & Lundman (2008) handlar trovärdighet bland annat om 

sanningshalten i resultatet. Trovärdigheten handlar även om hur forskarens förförståelse 

och erfarenhet har präglat analysen. Olika frågeformuleringar kan leda till olika resultat 

och för att få ett trovärdigt resultat bör frågorna därför prövas i förväg. För att stärka 

studiens trovärdighet kommer såväl urval som analysförfarandet i studien att beskrivas 

så noggrant som möjligt. Är resultatet överförbart till andra grupper eller situationer 

ökar trovärdigheten. Citat exemplifierade i resultatet stärker resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). För att ytterligare öka 

trovärdigheten kan andra personer som är insatta i forskning och ämnet granska om 

koder och kategorier i studien överensstämmer med textens innehåll och att 

benämningar verkar rimliga. Detta förfarande kallas validering med hjälp av experter 

(Graneheim & Lundman, 2008).  

     Även tillförlitligheten stärks då intervjufrågorna är testade och utvärderade. Enligt 

Graneheim och Lundman (2008) betyder tillförlitligheten att en noggrann verifiering av 

författarens ställningstaganden görs under hela arbetet med studien. Varje persons 

upplevelse är unik vilket gör att studien inte kommer att kunna göras om med samma 

resultat eftersom man inte kommer att använda sig av samma informanter (Dahlberg, 

1997). Intervjuarens ovana kan påverka resultatet negativt då intervjuaren saknar 

erfarenhet att ställa relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). 

     Den egna förförståelsen inför den kommande studien är att tillit skapas genom 

kommunikation mellan sjuksköteska och patient. Tillit bygger på en ömsesidig respekt, 

ärlighet, förtroende och kontinuitet. Då patienten involveras i vården och får möjlighet 

att dela sina känslor och funderingar främjas tilliten. Sett ur ett sjuksköterskeperspektiv 

kan tillit handla om att våga lita på patienten och ge hen ansvar för sin egen vård. För 
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patienten kan tillit vara att våga visa sig sårbar och förlita sig på sjuksköterskans 

medmänslighet och kompetens. Som sjuksköterska tänker jag att en trygg och tillitsfull 

vårdrelation kan leda till att patienten vågar öppna sig och då kan nås av sjuksköterskan 

på ett djupare plan. Detta i sin tur kan leda till bättre förståelse för patientens psykiska 

ohälsa, känslor och funderingar. På så sätt skulle vårdprocessen lättare kunna föras 

framåt. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
Angående forskningsetiska överväganden kommer Helsingforsdeklarationen att följas i 

föreliggande studie. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008) 

innehåller riktlinjer för hur forskning om och med människor ska genomföras med ett 

etiskt korrekt förhållningssätt. Informanterna kommer att få ge ett skriftligt informerat 

samtycke till studien. Information ska ges om att materialet inte kommer att användas 

annat än i det beskrivna forskningssyftet och att det endast är forskaren och hens 

handledare som kommer att ta del av materialet. Informanterna kommer att få 

information om att intervjuerna kommer att avidentifieras, spelas in (Polit & Beck, 

2006) samt att materialet förvaras inlåst. Vid intervjutillfället kommer informanterna att 

få ett brev som förklarar undersökningens syfte, vem forskaren är, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst samt att det är helt konfidentiellt (Polit & Beck, 

2006; World Medical Association, 2008). Skulle intervjun väcka obehagskänslor 

kommer informanten genom forskaren erbjudas möjlighet till kontakt för stödsamtal.  

 

6.6 Kliniska implikationer 

Förväntad nytta med studien är att bidra med en ökad förståelse inför tillitens betydelse 

för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Inom den rättspsykiatriska 

kontexten vårdas patienter som bedöms inte kunna vårdas någon annanstans. Studiens 

syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelse av vad som skapar tillit i vårdrelationen 

med patienten i rättspsykiatrisk vård. Då patienten känner tillit och respekt från 

sjuksköterskan ökar möjligheten för en tillitsfull och hållbar vårdrelation. Detta gynnar 

både sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård kan 

förhoppningsvis dra nytta av den kommande studien genom egna reflektioner över 

tilliten i vårdrelationen. Detta skulle kunna bidra till en tryggare och förbättrad 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient.  

 

6.7 Tänkt redovisningsform 

Den tänkta redovisningsformen för studien är en skriftig magisteruppsats i 

vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

 

6.8 Tänkt tidsplan 

Intervjufrågor kommer att utformas före studiens början. 

September 2014 Planering av intervju, påbörja skrivandet av metoddel, 

litteratursökning. 

Oktober 2014 Intervjuer. 

Dec 2014 – Feb 2015 Sammanställning av intervjusvaren, dataanalys, 

litteraturgenomgång, skrivandet av metoddel och bakgrund. 

Februari – April 2015 Dataanalys, skrivandet av diskussion, resultat och 

sammafattning 

April 2015 Opponentskap och respondentskap. 

Maj 2015 Färdigställande och inlämning av magisteruppsatsen. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till och samtycke från informant 
 

Förfrågan om deltagande i en studie 

 

Som sjuksköterska inom den rättspsykiatriska vården har jag intresserat mig för att 

forska vidare kring tillitens betydelse i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

inom den rättspsykiatriska vården, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

 

För att kunna genomföra studien behöver intervjuer göras med sjuksköterskor som varit 

verksamma inom rättspsykiatrin under minst ett år. Frågorna kommer bland annat att 

handla om hur sjuksköterskors upplevelse av tillit i vårdrelationen och vad som skapar 

tillit i vårdrelationen. Studien genomförs i syfte att bidra med en ökad förståelse för 

tillitens betydelse för vårdrelationen och med en förhoppning att denna förståelse ska 

kunna tillämpas i framtida möten mellan sjuksköterskor och patienter. 

 

Intervjun tar ca en timma och kommer att spelas in för att det som sägs inte ska 

glömmas bort och för att få en så korrekt analys av intervjumaterialet som möjligt. Det 

är bara jag och min handledare som kommer att ta del av intervjumaterialet och det 

kommer att förvaras inlåst så att inga obehöriga kommer åt det. Inga namn eller andra 

avslöjande detaljer kommer att finns med i studien vilket innebär att det Du har sagt inte 

kommer att kunna härledas till dig personligen.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet om Du 

skulle vilja. Ett avbrutet deltagande kommer inte att få några som helst konsekvenser. 

Om Du samtycker till att delta i studien skriver Du under här nedan och skickar sedan 

tillbaka det i svarskuvertet till adressaten. Jag kommer sedan att kontakta Dig för att 

bestämma tid och plats för intervjun.  

 

Din medverkan i studien känns betydelsefull. 

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

Datum……………….. Underskrift……………………………………......... 

 

 

Om du har frågor angående informationen eller studien kan Du kontakta mig eller min 

handledare via mail eller telefon, se nedan. 

 

 

 

 

Catharina Ljungberg:  Handledarens namn, mailadress o tel.nr. 

Psykiatrisjusköterska 
cljba93@lnu.student.se 
Mobiltelefon: 070 – 44 11 409 

Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenkap. 

mailto:cljba93@lnu.student.se
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Bilaga 2 
 
Författare 

och år 
Titel och 

tidskrift 
Syfte Metod Resultat 

Carlsson, G., 

Dahlberg, K., 

Ekeberg, M. 

& Dahlberg, 

H.  
 

 
(2006) 

Patients longing for 

authentic personal 

care: a 

phenomenological 

study of violent 

encounters in 

psyciatric settings. 
Issues in Mental 

Health Nursing. 

Att beskriva 

våldsamma möten ur 

patientensperspektiv.  
 

 

Fenomenologisk 

metod. 7 patienter 

intervjuades i en 

dialog med 

intervjuförrättaren. 

Fyra patienter var 

intagna på en 

psykatrisk avdelning 

och tre på en 

rättspsykiatrisk 

avdelning.  
 

 

Patienter vill ha en autentisk 

relation med sin vårdgivare. 

Bemötandet blir lidande när 

vårdgivare antar ett kallt och 

professionellt förhållningssätt. 

Ett äkta personligt bemötande 

och en oförställd vilja att 

vårda kan minska 

våldsfrekvensen.  
 

 

Fisher, J. E.  
 

 
(2007) 

Mental health nurse: 

De facto police. 
International Journal 

of Mental Health 

Nursing. 

Att utreda 

konsekvenserna för 

patient och 

sjuksköterska när en 

våldsam patient 

kommer med polis till 

sjukhus. 

Kvantitativ studie 

med frågeformulär 

(enkäter). 

Risken som sjuksköterska för 

att utsättas för våld är som 

störs inom fem dagar efter att 

patienten tagits in på sjukhus. 

Påvisar vikten av att separera 

våldsamma patienter från 

andra patienter. Påvisar även 

att sjuksköterskan inte har 

samma kontrollbehov 

gentemot patienten som 

polisen har.  
Fredriksson, 

L. 
 

 
(2003) 

Det vårdande 

samtalet. 
Doktorsavhandling. 

Att utgående från ett 

vårdvetenskapligt 

perspektiv utveckla en 

teori  
för det vårdande 

samtalet, speciellt som 

det gestaltar sig i den 

psykiatriska  
vårdkontexten.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. Fem 

delstudier. Intervjuer. 

Fem delstudier resulterade i en 

teori för hur ett vårdande 

samtal kan tolkas. Teorin 

består av tre aspekter: den 

relatioinella (vårdaren kan 

genom att lyssna, beröra och 

vara med-närvarande skapa en 

närvaro), den  narrativa 

(gestaltas i samtalet som 

patientens berättelse om sitt 

lidande) och den etiska 

(gestaltas i en relation som pga 

patientens lidande och 

vårdarens medlidande är 

assymetrisk, men omfattar en 

ömsesidig respekt). Genom 

caritas skapar vårdaren ett 

utrymme där patienten kan 

(åter)upprätta sin självaktning, 

autonomi och sitt ansvar och 

därmed skapa möjligheter för 

ett gott liv. 
Gildberg, F. 

A., Bradley, 

S. K., Fristed, 

P. & 

Hounsgaard, 

L. 
 

 
(2012) 

Reconstructing 

normality: 

Characteristics of 

staff interactions 

with forensic mental 

health inpatients.  
International Journal 

of Mental Health 

Nursing 

Att undersöka 

interaktionernas 

egenskaperna mellan 

rättspsykiatrisk 

vårdpersonal och 

rättspsykiatriska 

slutenvårdspatienter 

och utforska hur 

personalen skapar en 

mening i dessa 

interaktioner. 

Symbolisk 

interaktionism. 

Fältstudie med grund 

i epistemologin. 

Personalens och patientens 

interaktioner kännetecknas av 

två övergripande teman: 

”förtroende- och 

relationsmöjliggörande vård” 

och ”beteende och 

uppfattnings-korrigerande 

vård”. En informell 

förtroendefull relation 

etableras och vidmakthålls 

genom upprepad normalitet 

och utvecklas i vanliga och 

gemensamma aktiviteter, utan 

fokus på sjukdom. Avsikten 

med att etablera en 

förtroendefull relation som 

möjliggör en inblick i 

patientens upplevelse och 

problem är att kunna förändra 
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patientens beteende. 

Personalen strävar efter att 

ändra, förhindra eller stödja 

patientens beteende eller 

uppfattning i förhållande till 

deras uppfattning om 

normalitet. Avsikten är att 

stödja och lära patienten 

normalt beteende och på 

samma gång upprätthålla 

kontroll och säkerhet genom 

att hålla sig á jour med 

potentiella konflikter. 
 

 

 
Författare 

och år 
Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

Hörberg, U. 
 

 
(2008) 

Att vårdas eller fostras. 

Det rättspsykiatriska 

vårdandet och 

traditionens grepp. 
Doktorsavhandling. 

Att beskriva det 

rättspsykiatriska 

vårdandet utifrån 

hur det erfars att 

vårda och vårdas 

inom denna vård. 

Kvalitativa 

intervjuer 
Att vårdas inom rättspsykiatrisk vård 

innebär otrygghet, opålitlighet och 

ovisshet samt en önskan att få komma 

ifrån den vården, som ses straff eller 

förvaring. Vården erfars som icke 

vårdande med öar av god vård. Ur pat 

perspektiv präglas bemötandet av 

förödmjukelse och att pat ska veta sin 

plats. Reglerna upplevs oklara och 

beror på vårdarna. Att vårdas innebär 

att vara utlämnad till vårdarna. Pat 

livsvärld präglas av en ständig 

ensamhet och en längtan och saknad 

efter verkliga, betydelsefulla och nära 

relationer. Vårdarna vårdar oreflekterat 

och motsägelsefullt. De fostrar pat 

genom successiv anpassning och en 

strävan att pat ska underkasta sig 

vården och bli hanterbara. Gott 

beteende belönas, icke-gott beteende 

nonchaleras, tillrättavisas eller får neg 

konsekvenser. Makt att påverka 

villkoren för pat vård och en 

maktlöshet genetmot pat som inte 

underkastar sig fostring genom 

beteendekorrigering. Vilket kan väcka 

vrede och känsla av hopplöshet och 

likgiltighet. 
 

 
Jacob, J. D. & 

Holmes, D. 
 

 
(2011) 

Working under threat: 

Fear and nurse-patient 

interactions in a 

forensic psychiatric 

setting.  
Journal of Forensic 

Nursing. 

Att beskriva och 

förstå hur rädsla 

påverkar 

interaktionen mellan 

sjuksköterska och 

patient i en 

rättspsykiatrisk 

miljö. 

Grounded 

theory 
I rättspsykiatrin ska ssk skapa 

relationer med pat som är potentiellt 

farliga. Att arbeta med hotfulla pat 

visar sig vara extremt svårt och medför 

etiska konsekvenser. Ssk måste vara 

medvetna om sina handlingar. Genom 

att diskutera svårigheter som uppstår 

kan andra sätt hittas att agera i hotfulla 

situationer. Ssk distanserar sig från sina 

ideala uppfattningar om vårdande och 

rädsla förstärker ssk behov av att skapa 

en säker miljö för att kunna arbeta. Ssk 

tvingas granska sitt agerande för att 

undvika att bli utsatt för våld. Pat 

kriminella förflutna påverkar ssk 

negativt och hindrar vårdarbetet och 

ssk uttrycker svårighet att vara icke-

dömande gällande patientklientel som 

t.ex. pedofiler, mördare, 

sexualförbrytare och 

personlighetsstörda. Det är viktigt att 

de personliga värderingarna klargörs 
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för att kunna agera professionellt. 
 

 
Jacob, J. D., 

Gagnon, M. 

& Holmes, D. 
 

 
(2009) 

Nursing so-called 

monsters: On the 

importance of 

abjection and fear in 

forensic psychiatric 

nursing.  
Journal of Forensic 

Nursin. 

Att engagera läsarna 

i en teoretisk 

reflektion 
beträffande 

begreppen uselhet 

och rädsla. 

Empirisk 

kvalitativ 

intervjustudie 

Det mest fördelaktiga sättet att återta 

kontrollen över den eländiga individen 

och hans beteenden och våra egna 

handlingar som sjuksköterskor kan 

vara att engagera sig i en rad restriktiva 

och avståndstagande interventioner, 

t.ex.som att undvika kontakt med 

patienten. 

 

 

 

 

 
Författare 

och år 
Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

Martin, T. & 

Street, A. F. 
 

 
(2003) 

Exploring evidence of 

the therapeutic 

relationship in forensic 

psychiatric nursing. 
 

 
Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing. 

Att påvisa den 

terapeutiska 

relationen i 

rättspsykiatrisk 

vård samt att 

undersöka 

skillnader mellan 

terapeutisk och 

instutitionell 

sjukvårdspraxis. 

Semistrukturerade 

intervjuer o 

litteraturstudie. 

Inom den terapeutiska vården 

dokumenterades inte 

observationerna av patienterna i 

samma utsträckning som inom den 

institutionella vården. 

Sjuksköterskor som bara observerar 

patienten dokumenterar patientens 

beteende snarare än pat behov. De 

institutionella sjuksköterskornas mål 

är att ta kontroll över patienterna när 

dessa betraktas som problematiska 

ur ett omvårdnadsperspektiv. 
Olofsson, B. 
 

 
(2000) 

Use of coercion in 

psychiatric care as 

narrated by patients, 

nurse, and physicians. 
Doktorsavhandling. 

Att öka kunskapen 

och förståelsen för 

psykiatrisk 

personals och 

patienters 

upplevelser i 

situationer där 

tvång används mot 

en patient. 

Narrativa 

intervjuer. 
Den mänskliga kontakten betonas. 

En bra och känd relation innebar att 

mindre obehag upplevdes vid tvång. 

Det kunde då även ibland kännas rätt 

och bra när tvång användes. 

Resultatet visar att relationen är den 

grund som handlingen vilar på och 

som avgör ifall handlingen upplevs 

som god eller inte. 
Rask, M. & 

Brunt, D.  
 

 
(2006) 

Verbal and social 

interactions in 

Swedish forensic 

psychiatric nursing 

care as perceived by 

the patients and 

nurses. 
International Journal 

of Mental Health 

Nursing. 

Att undersöka 

patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

frekvensen och 

betydelsen av 

muntliga och 

sociala 

interaktioner i 

rättspsykiatrisk 

vård. 

Kvantitativ studie 

med frågeformulär 

(enkäter). 

Det finns stora skillnader mellan 

sjuksköterskor och patienter om hur 

ofta de verbala och sociala 

interaktionerna förekommer. 

Sjuksköterskorna har svårigheter att 

kommunicera sina avsikter och 

åtgärder till patienterna. Generellt så 

upplever patienterna interaktionerna 

sällsyntare än sjuksköterskorna. 

Patienter anser att sjuksköterskans 

känslomässiga stöd är den mest 

utförda och den mest användbara 

omvårdnadsåtgärden. 

Sjuksköterskorna ser sig som mer 

stödjande och mindre benägna att 

låta patienter ha det svårt medan 

patienterna upplever att de oftare har 

en svår tid utan stödjande strategier. 

Detta anses som en tydlig indikation 

på att sjuksköterskor har svårigheter 

att på rätt sätt kommunicera sitt stöd 

till patienterna. 
 

 
Rask, M. & 

Brunt, D. 
 

 

Verbal and social 

interaction in the 

nurse-patient 

relationship in forensic 

psychiatric nursing 

Att presentera en 

modell för att 

förstå och 

undersöka 

relationen mellan 

 

 

Presentation av en konceptuell 

modell och dess filosofiska- och 

teoretiska bakgrund som beskriver 

sjuksköterskan och patientens 

interaktion i rättspsykiatrisk vård. 
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(2007) care: a model and its 

philosophical and 

theoretical foundation. 
Nursing Inquiry. 

sjuksköterska och 

patient i ett 

rättspsykiatriskt 

sammanhang och 

att presentera  
en empirisk, 

filosofisk och 

teoretisk grund för 

denna modell. 
 

 

Modellen kallas verbal och social 

interaktion (VSI) och syftar till att 

belysa olika åtgärder som 

sjuksköterskan kan använda för att 

upprätta en vårdande relation med 

patienter i rättspsykiatrisk vård. 

Modellen kan (tillsammans med VSI 

frågeformulär) användas för att 

belysa olika aspekter av 

interaktioner som sker i 

sjuksköterska-patientrelationen, 

vilket kan hjälpa sjuksköterskan att 

tillgodose patientens behov och 

önskemål på olika nivåer. Den kan 

användas på både gruppnivå och 

individnivå. Följande kategorier av 

sjuksköterskeinteraktioner ingår i 

modellen: ”Skapa och upprätthålla 

relationer”, ”Stödjande och 

uppmuntrande interaktioner”, 

”Social färdighetsträning”, 

”Verklighetsorientering”, 

”Reflekterande interaktioner” och 

”Praktisk färdighetsträning”. 
 

 

 

 

 
Författare 

och år 
Tidskrift och titel Syfte Metod Resultat 

Rask, M. & 

Åberg, J. 
 

 
(2002) 

Swedish forensic 

nursing care: 

nurseing care: nurses’ 

professional 

contributions and 

educational needs. 
Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing. 

Att undersöka 

svenska 

rättspsykiatriska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur 

omvårdnaden kan 

bidra till förbättrad 

vård och vilka 

organisatoriska 

förändringar som de 

föreslår samt vilken 

kunskap de anser 

nödvändig för att 

kunna möta de 

framtida 

professionella kraven 

i deras arbete. 

Kvantitativ studie 

med frågeformulär 

(enkäter). 

Två framträdande resultat: 1.En 

mellanmänsklig patient-

sjuksköterskarelation som 

bygger på förtroende, empati, 

respekt och ansvar för 

patientens personliga resurser 

och kunskap tycks vara 

essensen av omvårdnad och ett 

sätt att förbättra vården på. 2. 

Sjuksköterskans pedagogiska 

behov utgår från olika 
Behandlingsmetoder; hur man 

utför olika behandlingar, hur 

man kan upprätta och utveckla 

relationer samt internutbildning 

anpassad till vårdavdelningens 

specifika problem. 
Rose, D. N., 

Peter, E., 

Gallop, R., 

Angus, J. E. 

& 

Liaschenko, 

J. 
 

 
(2011) 

Respect in forensic 

psychiatric nurse-

patient relationships: 

A practical 

compromise.  
Journal of Forensic 

Nursing. 

Att systematiskt 

analysera begreppet 

respekt sett ur en 

rättspsykiatrisk 

sjuksköterskas 

perspektiv. 
 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ, etnografi. 

Respekt påverkas av olika 

faktorer vilka kategoriserades i 

fyra teman: Emotionella-

kognitiva reaktioner, Icke 

dömande synsätt, Social 

identitet och makt samt 

Rättspsykiatrisk vårdkontext. 

Rättspsykiatriska ssk 

kompromissar i deras förståelse 

och antagande av respekt i 

vårdrelationer. Empatin var 

ibland känslomässig ibland 

kognitiv. Axel-I-pat. möttes 

med mindre empati än axel-II-

pat. Empatin var inte spontan, 

det krävdes ansträngning. Ssk 

ska ansvara för en ömsesidig 

tillit då vissa pat i sin livsvärld 

saknar tillit. Ssk kämpade för en 

icke dömande hållning. 

Förståelse i form av empati 

underlättade att icke döma pat. 
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Axel-I-pat. ansågs mindre 

klandervärdiga att axel-II-pat. 

Ssk mer angelägna att arbeta 

med ångerfulla pat. 

Högfungerande o välvårdade 

pat. var lättare att respektera. 

Social identitet kan vara ett 

hinder för respekt, t ex pat med 

kvinnoförakt. 
 

 
Sjögren, R. 
 

 
(2004) 

Att vårda på uppdrag 

kräver visdom: en 

studie om lidandet 

hos och vårdandet av 

patienter som sexuellt 

förgripit sig på barn. 
Doktorsavhandling. 

Övergripande: Att 

belysa vårdandet av 

manliga patienter som 

sexuellt förgripit sig 

på barn. Delstudie 1: 

Beskriva patienternas 

lidande. Delstudie 2: 

Beskriva hur vårdare 

erfar att vårda dessa 

patienter. 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer. 
Både vårdare och patienter 

upplever ensamhet, vilsenhet 

och rädsla. Patienterna berör 

vårdarna starkt.Vårdarna har 

behov av någon som ser deras 

osäkerhet och lidande och att 

tillsammans med andra o 

handledare reflektera över sin 

vårdande förmåga. Vissa vårdre 

uppnår en klarsyn, hos andra 

väcks vrede och rädsla. Då 

vrede och rädsla präglar 

vårdandet fördjupas pat lidande. 

Pat är rädda för sin egen längtan 

vilket innebär en svårighet att 

förmedla sina inre känslor som i 

sin tur leder till en känsla av 

avstängdhet från mänsklig 

närhet och värme. Ensamheten 

skrämmer, ger 

hopplöshetskänsla samt 

mindervärdeskomplex, vilket 

ökar lidandet. Pat vill mötas av 

vårdare som är intresserade och 

villiga att lyssna och hjälpa. De 

måste känna ett äkta förtroende. 
 

 

 


