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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykossjukdom kan vara en följd av kroppslig sjukdom eller psykisk ohälsa. 
Vanligt förekommande symtom vanföreställningar, förvrängd verklighetsuppfattning och 
bristande sjukdomsinsikt. Det sistnämnda kan skapa svårigheter i att patienten inte fullföljer 
behandling samt en återkommande och svårare symtombild. 
Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etiska problem i öppen och 
sluten psykiatrisk vård av psykospatienter. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på 5 semistrukturerade intervjuer. Informanter 
valdes ut genom ett strategiskt urval och insamlad data analyserades med hjälp av Lundman 
och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys.  
Resultat: Sjuksköterskor upplevde en etisk problematik då de behöver tvinga psykospatienter 
att ta emot vård. De upplevde även svårigheter att i vissa situationer upprätthålla olika 
aspekter av en professionell hållning. Bland annat uppledes problematik i att dra gränser i 
relationer till patienter då dessa gränser upplevdes stå i konflikt med yrkesbeskrivningens 
etiska gränser. 
Slutsats: Sjuksköterskor behöver ibland bortse från etiska ramverk och följa sin intuition. 
Vårdrelationen kan gynnas av att sjuksköterskan i vissa fall tillåter sig att bli mer eller mindre 
privat gentemot patienten. Att som sjuksköterska vara öppen och följsam genom att tänja på 
gränser och vara anpassningsbar bör anses vara ett professionellt förhållningssätt i 
psykosvård.  
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INLEDNING 
 
Intresset för undersökt problematik väcktes i samband med författarnas praktikperiod i 
psykiatri vilken gav en inblick i vården av psykospatienter. Vården av denna patientgrupp, 
med dess karaktäristiska symtomproblematik, utmärkte sig särskilt. Arbetet upplevdes som 
både utvecklande och utmanande med reflektion och etisk medvetenhet som återkommande 
inslag. Författarna såg ett behov av att undersöka etisk problematik som kunde uppstå mellan 
sjuksköterska och patient. Följande studie gjordes ur ett sjuksköterskeperspektiv.  
 

BAKGRUND 
 
Psykos 
Psykossjukdomar delas in i funktionella och organiska psykoser. Organiska psykoser utlösas 
som en följd av kroppslig sjukdom, exempelvis hjärntumör. De kan även orsakas av olika 
substanser och gifter vilket förklarar att missbruk är en vanlig utlösande faktor. Funktionella 
psykoser orsakas oftast en följd av psykisk ohälsa. Depression, sömnbrist, ångest eller stress 
är exempel på utlösande faktorer. Symtomen kan skilja sig åt och delas upp i positiva och 
negativa. Positiva symtom innebär upplevelser utöver det normala och kan yttra sig genom 
exempelvis vanföreställningar eller hallucinationer. Det kan handla om att en person hör 
röster eller upplever sig ha övernaturliga krafter. Negativa symtom innebär en avsaknad av 
något som personen kanske normalt uppvisar eller känner. Det kan då handla om bristande 
empati och tillbakadragenhet. Schizofreni är den vanligast förekommande diagnosen bland de 
individer som för första gången drabbas av en psykossjukdom. Gemensamt för majoriteten av 
psykoser är en förvrängd verklighetsuppfattning och avsaknad av sjukdomsinsikt hos den 
drabbade (Mattsson, 2010). 
 
Avsaknad av sjukdomsinsikt 
Avsaknad av sjukdomsinsikt kan resultera i att patienten inte fullföljer medicinsk och 
terapeutisk behandling. Detta kan leda till återkommande och svårare symtombild samt ökad 
frekvens av återintag på sjukhus (Buckley et al., 2007). I första hand vårdas psykospatienter 
frivilligt under hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) inom öppen- och slutenvård. I 
vissa fall kan de falla under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SFS 1991:1128) och då 
komma att vårdas på någon av landets rättspsykiatriska kliniker. För att vårdas under LPT 
(SFS 1991:1128) krävs dels att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, dels att han 
eller hon motsätter sig vård. Patienten måste även bedömas utgöra en fara för andras eller 
egen fysiska och psykiska hälsa. Lysaker och Buck (2007) lyfter fram att sjukdomsinsikt kan 
ha en paradoxal påverkan på psykospatienten. De menar att sjukdomsinsikt som ökar 
patientens benägenhet att fullfölja behandling, samtidigt ökar risken för att patienten drabbas 
av depression. Vetskapen av att vara “psykiskt sjuk” kan bli stigmatiserande för patienten, 
med depressiva tendenser som följd. Ökad depressivitet är i sin tur en riskfaktor för 
suicidbeteende. 
 
Patientperspektiv 
Upplevelsen av att leva med en psykossjukdom är högst individuell, menar Frank och 
Davidson (2014). De belyser att psykossjukdomar påverkar individer olika mycket. Graden 
till vilken patienten upplever sig påverkas av sjukdomen korrelerar till stor del med individens 
sociala förutsättningar. Detta visar Siegrist, Millier, Amri, Aballéa och Toumi (2015) som 
menar att patientens sociala förutsättningar påverkar förekomst och grad av psykotiska 
symtom. De menar även att bristfällig social kontakt förvärrar negativa symtom. Hultqvist 
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och Brenner Blomqvist (2013) presenterar tillika att patienter med olika psykotiska tillstånd 
värdesätter social kontakt. De visar också att dessa individer prioriterar beteende som de anser 
främjar deras psykiska hälsa, även om det utsätter deras fysiska hälsa för risk. Som exempel 
lyfter de fram patienter som väljer att röka eller dricka alkohol med anledning av att det ger 
dem en tillfällig mental belöning och lindrar symtom. Detta resulterar i behovet av högst 
individanpassad vård inklusive uppföljning, menar Windell, Norman, Lal och Malla (2015). 
De beskriver, i termer såsom exempelvis förbättring och igenkännande, att även upplevelsen 
av tiden efter sjukdomsinfall är individuell. 
 
Vård av psykospatienter 
Mattsson (2010) beskriver svårigheter i att diagnostisera psykospatienter då det under psykos 
ingår en rad olika syndrom. Patienten ska uppfylla vissa kriterier för att få en viss diagnos. I 
den tionde revisionen av den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och 
relaterade hälsoproblem (ICD 10)  används inte begreppen “neuros” och “psykos” i samma 
bemärkelse som tidigare (Socialstyrelsen, 2010). Begreppet “psykos” används istället som ett 
övergripande beskrivande begrepp av ett tillstånd innefattande bland annat vanföreställningar 
och katatoniskt beteende. Nielsen et al. (2008) visar att sjuksköterskan, enligt denna 
definition, med 90 % säkerhet korrekt identifierar psykotiska tillstånd eller symtom. Men för 
att vidare bedöma svårigheten och variationer i dessa tillstånd saknas enligt Theodoridou, 
Bowers, Brennan, Gilbert och Winship (2009) tillräckligt tillförlitliga verktyg. För att kunna 
riskbedöma, anpassa behandling och planera utskrivning, menar de att det är väsentligt att 
sjuksköterskan konstant är medveten om patientens i stunden rådande tillstånd. 
 
Maktförhållande 
Makt som begrepp står i konflikt med vårdandets grundetik. Det kan dock även ses som ett 
verktyg som kan vara behjälpligt i situationer då vårdaren behöver ta ansvar för patientens 
välbefinnande. Tanken är att vård ska vara patientcentrerad och alltså utformas efter 
patientens behov och vilja (Kasén, 2012). Makthierarki råder dels mellan vårdenhetens olika 
professioner, men också i själva vårdrelationen mellan de olika professionerna och patienten. 
Här används eller utnyttjas den makt som återfinns i den auktoritära yrkesrollen. Med denna 
makt tar vårdaren alltså ansvar i sin expertis och agerar utefter vad patienten behöver, vare sig 
han eller hon delar denna uppfattning eller ej (Birkler, 2007 & Birkler, 2009). 
 
Paternalism 
Paternalism beskrivs av Birkler (2007) som motsatsen till självbestämmande. En 
paternalistisk handling innebär att utifrån sin professionella kompetens ta över patientens eget 
beslutsfattande. Paternalism kan uppstå eller vara nödvändigt i situationer där en patient inte 
har förmåga att ta egna beslut, exempelvis vid koma eller kraftig demens. Birkler (2007) 
menar att det i dessa situationer är av största vikt att vårdaren kan motivera sina handlingar 
som patientcentrerade. Det ska alltså förväntas att patienten retrospektivt anser att besluten 
var nödvändiga för dennes välbefinnande. Vidare skiljer han på önskad och oönskad 
paternalism. Önskad paternalism är då patienten vill att vårdaren tar över beslutsfattanden. 
Det finns situationer då patienten i sin sjukdom inte vill eller orkar ta egna beslut. Vårdaren 
ska då ha kompetens att professionellt vägleda patienten och ta beslut om exempelvis 
behandlingsalternativ. Patienten lägger då frivilligt ansvaret över situationen i vårdarens 
expertis (Birkler, 2007). Den oönskade paternalismen beskrivs som den etiskt mest 
problematiska. Här tas beslut och ansvar för patientens situation mot dennes vilja. Tvångsvård 
är ett tydligt exempel på när läkare och sjuksköterskor anser att vård behövs utan att patienten 
är av samma uppfattning. I dessa situationer är det viktigt att vårdaren är medveten om att 
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patienten berövats sina rättigheter och erkänner den skyldighet och ansvar som detta innebär 
(Birkler, 2007). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
Vårdvetenskap beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som en vetenskap med strävan att 
skapa och tydliggöra kunskap om vård och med ambition att utröna vad “god vård” är. God 
vård är ett komplext begrepp, inte minst med tanke på att verkligheten upplevs olika på 
individuell basis. En förutsättning att bedriva god vård är således att, som vårdare, se till varje 
patients upplevda situation - varje patients livsvärld. Tillgång till patientens livsvärld 
möjliggör en förståelse för dennes upplevelse av lidande, hälsa och välbefinnande och 
förutsätts av en god vårdrelation. För att skapa en god vårdrelation krävs av vårdaren en etisk 
medvetenhet, beaktande av patientens integritet och en förståelse för vikten av 
självbestämmande (Wiklund, 2003). 
Följande begrepp kommer att belysas i studien, här beskrivna ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv: 
 
Etiska riktningar 
Etik kan ses som en vägledande teoretisk ram. Den försöker genom olika principteorier 
förklara för oss hur vi ska göra för att handla moraliskt rätt. Utifrån Statens medicinsk-etiska 
råds (u.å.) definition av begreppet “etik”, bör ett etiskt vårdande bestå av ständig reflektion 
över sjuksköterskans egna värderingar och beteenden, alltså kring varför han eller hon känner 
och handlar på ett visst sätt. På en vårdavdelning finns det oskrivna regelverk om hur 
vårdpersonalen bör handla för att inte kränka patienten. Detta är den normativa etiken. För att 
tydliggöra den normativa etiken har underliggande etiska teorier utvecklats, däribland 
pliktetik och konsekvensetik (Öresland och Lützén, 2009). 
 
Pliktetik 
Pliktetiken kan ses som en sorts etiskt ramverk utifrån yrkets grundprinciper. Ramverket 
berättar hur sjuksköterskan som utför sin plikt alltid utför den rätta handlingen (Öresland & 
Lützen, 2009). Värdegrunden för omvårdnad föreskriver att vård ska ges med visad omsorg 
och respekt för patientens självbestämmande och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). Enligt International Council of Nursing (ICN, 2014) är sjuksköterskan skyldig att 
tillhandahålla den information som krävs för att patienten i samtycke ska kunna ta ett 
informerat beslut om vårdens utformning. Vården ska sedan ske i överensstämmelse med 
patientens säkerhet, värdighet och rättigheter. Sett ur ett pliktetiskt perspektiv fokuserar 
sjuksköterskan inte på vilka konsekvenser ett agerande får, utan arbetar enbart under 
kompetensbeskrivningen. Sjuksköterskan ska då individanpassa vården enbart utifrån sin 
yrkeskompetens med vetskapen att det konsekvent resulterar i det bästa för patienten 
(Öresland & Lützen, 2009). 
Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri fördjupar 
arbetsbeskrivningen. Den föreskriver bland annat att vården av varje patient kontinuerligt ska 
utvärderas och samtidigt förnya bedömningen om patientens individuella behov (Psykiatriska 
riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). För sjuksköterskor inom just psykosvård finns ingen 
specifik kompetensbeskrivning.   
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Konsekvensetik 
Konsekvensetiken utgår ifrån att bidra till den, i situationen, mest önskvärda konsekvensen av 
en viss handling. För- och nackdelar och olika individers individuella förutsättningar, vägs 
emot varandra för att hitta den moraliskt bästa utvägen i en viss situation. Det kan exempelvis 
handla om att välja mellan olika tillvägagångssätt för att göra en situation så lite kränkande 
som möjligt för en patient (Öresland & Lützén, 2009). 
 
Integritet 
Integritet avser en individs värde eller värdighet som person. Fysisk integritet innebär rätten 
att bestämma över sin egen kropp. Psykisk integritet innebär rätten till att ha sina egna åsikter 
och värderingar. Integriteten är en personlig och subjektiv sfär som inte får utsättas för 
kränkning. Ur ett omvårdnadsperspektiv har en patient alltid rätt till att själv bestämma vart 
gränsen ska dras gällande sin privata sfär. Att hantera känslig information på det sätt som 
patienten föredrar kan vara ett exempel på att ta hänsyn till vederbörandes integritet (Statens 
medicin-etiska råd, u.å.). 
 
Självbestämmande 
Självbestämmande innebär patientens frihet att göra egna val i en vårdsituation, oberoende av 
auktoritära parter så som exempelvis sjuksköterskor och läkare (Eldh, 2009). Statens medicin-
etiska råd (u.å.) beskriver begreppet självbestämmande som en av grundprinciperna av det 
något bredare begreppet autonomi. Patientens rätt till självbestämmande kan exempelvis 
tillgodoses genom att patienten själv får välja vad han eller hon vill veta om sin sjukdom. 
Sjuksköterskan bör alltså, ur detta perspektiv, tillgodose patientens önskan gällande vilken 
information vederbörande vill eller inte vill ha samt låta patienten vara med och bestämma 
hur vården ska utformas. 
 
Vårdrelation 
Enligt Snellman (2009) är vårdrelationen en värdeneutral relation mellan profession och 
patient. Relationen kan vara hälsofrämjande men också medföra lidande. En relation som 
främjar patientens hälsoprocesser benämns som en vårdande relation. Ternestedt och Norberg 
(2009) belyser att det i vårdrelationen råder en asymmetrisk ansvarsbild. Med det menar de att 
vårdaren har som ansvar att identifiera och främja patientens hälsofrämjande resurser och 
sträva efter patientens oberoende. Patienten själv befinner sig i en hjälpsökande roll. En 
situation som berövar patientens rätt till självbestämmande beskriver de som manipulativ. 
Baggens och Sandén (2009) menar att denna asymmetriska ansvarsfördelning är oundviklig 
och betonar att den inte nödvändigtvis behöver vara negativ. Sjuksköterskan har ett ansvar att 
vara medveten om det föreliggande ansvaret och anpassa sig till patientens behov. 
 
Lidande 
Lidande kan komma till uttryck i flera former och ha sitt ursprung i olika delar av patientens 
verklighet (Wiklund, 2003). Livslidande beskrivs enligt Wiklund (2009) som ett lidande till 
följd av en livsomskakande situation, exempelvis trauma eller plötsligt insjuknande. Det kan 
även orsakas av återkommande negativa händelser i livet och det kan exempelvis innefatta att 
som människa inte bli sedd. Vårdlidande beskrivs som ett lidande orsakat av vård som inte är 
vårdande. Ett vårdlidande kan uppstå vid exempelvis integritetskränkning och i en relation där 
vårdpersonal inte ser till patientens subjektiva upplevelser. Sjukdomslidande beskrivs som ett 
lidande till följd av sjukdom. Lidandet är då orsakat av de symtom som sjukdomen ger och de 
biverkningar behandlingen kan ge. Sjukdomslidandet kan yttra sig som exempelvis smärta, 
fysisk begränsning och psykisk ohälsa (ibid.). 
 



5 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
En förutsättning för att som sjuksköterska kunna ge en patient god vård är att patienten är 
delaktig i processen. För att delaktighet ska kunna uppnås krävs att patienten har en god 
sjukdomsinsikt och möjlighet att själv ta rationella beslut. Patienter med psykotiska tillstånd 
har ofta en bristande eller obefintlig sjukdomsinsikt, vilket i kombination med en förvrängd 
verklighetsuppfattning gör det problematiskt och ibland omöjligt att som sjuksköterska ta 
beslut i samråd med patienten. Att ta ifrån en patient dess självbestämmande går dock emot 
den pliktetik som hör till yrket. Således fordras av sjuksköterskan en djup etisk medvetenhet 
samt en förmåga till reflektion i stunden. Dessutom medför detta etiska överväganden som 
skiljer sig från situation till situation. Pliktetiken utgörs av principer och regler som är 
överförbara på hur en sjuksköterska bör eller inte bör handla, men omsättningen till praxis 
kan se annorlunda ut. Situationer kan uppstå där sjuksköterskans pliktetik står i kontrast mot 
vad som verkar vara konsekvensetiskt riktigt handlande. Finns en medveten etisk reflektion i 
det praktiska vårdarbetet? Går vården av psykospatienter utanför de grundläggande etiska 
referensramarna? Kan upplevelsen av etisk problematik skilja sig från sjuksköterska till 
sjuksköterska och hur yttrar sig detta i praktiken? 
 

SYFTE 
 
Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av etiska problem i öppen och sluten 
psykiatrisk vård av psykospatienter. 
 

METOD 
 
En kvalitativ metod användes för att få en beskrivande bild kring hur fenomenet kan upplevas 
på en subjektiv nivå. För att understryka subjektiviteten i insamlad data valdes en induktiv 
ansats vilket innebär att studien genomfördes utan hypotetiska antaganden (Henricson & 
Billhult, 2012). 
 
Datainsamling 
Subjektiv data samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilket gav författarna chansen 
att komplettera med frågor under intervjuns gång (Danielson, 2012). Författarna intog en 
narrativ roll vilket innebär att de delade med sig av egna erfarenheter och tankar kring ämnet. 
Detta gjorde dem delaktiga i intervjuprocessen och stimulerade intervjun till en dialog 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Urvalsförfarande och informanter 
Ett strategiskt urval gjordes i syfte att få så relevant data som möjligt (Henricson & Billhult, 
2012). Studiens enda inklusionskriterie var att informanterna skulle ha minst 2 års erfarenhet 
av psykosvård. Författarna tog initialt kontakt med berörda avdelnings- och enhetschefer. I 
samband med att de godkände studiens genomförande hjälpte de till att ge förslag på 
informanter. Författarna fick förslag på sammanlagt fem informanter som kunde tänka sig 
delta i studien. Dessa kontaktades sedan via mail eller telefon samt erhöll varsitt personligt 
missivbrev (Bilaga 2), vilket även avdelnings- och enhetscheferna gjorde (Bilaga 3). Bland de 
fem informanterna fanns både öppen- och sluten psykiatrisk vård representerat. Samtliga 
informanter gav muntligt godkännande att delta. En utav informanterna var 
specialistsjuksköterska i psykiatri. För att undersöka frågornas kvalitet, teknisk utrustning och 
tidsåtgång genomfördes en pilotstudie med en av informanterna (Danielson, 2012). Frågornas 
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ordning redigerades efter utvärdering av pilotstudien. I övrigt bedömdes intervjun vara av 
tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i studiens resultat då innehållet svarade bra på 
studiens syfte. Informanterna var mellan 26 och 52 år gamla. Tre informanter var kvinnor och 
två var män. 
 
Intervju 
Intervjuerna ägde rum hösten 2015. De genomfördes under informanternas arbetstid, i lokaler 
i anslutning till deras arbetsplatser. Tidsåtgång var ungefär 1 timme, varav 40 - 50 minuter 
utgjordes av själva intervjun. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. En tog en 
ledande roll och ansvarade för att samtalet kretsade kring frågeguidens innehåll. Den andra 
tog en passiv roll och iakttog i samtalet med uppgift att ställa kompletterande frågor. 
Dessutom hade denna författare i uppgift att identifiera och föra anteckningar över externa 
faktorer som skulle kunna påverka intervjun, exempelvis att någon kommer in i rummet och 
stör samtalet. Samtliga intervjuer genomfördes utan några störande moment. I enlighet med 
Danielsons (2012) beskrivning av dataanalys vid kvalitativa intervjuer spelades samtalen in 
digitalt. På detta vis inkluderades intervjuernas nyanser och undertoner vilka ska beaktas vid 
analys.  
 
Analys av data 
Insamlat material transkriberades ordagrant. Meningsenheter valdes sedan utefter innehåll 
som svarade till studiens syfte. Detta gjordes av vardera författare separat. I samband med att 
meningsenheterna sedan kondenserades för att bli mer lätthanterliga, jämfördes de gemensamt 
av författarna. De kondenserade meningsenheterna abstraherades till koder som kortfattat 
beskrev innehållet i meningsenheterna. Varje kod var unik och kunde enbart hänvisa till en 
meningsenhet. Koder med innehåll som berörde ett viss problemområde sorterades därefter in 
i de tydligt särskilda segment som bildade huvudkategorierna. Slutligen sorterades koderna en 
sista gång och bildade underkategorierna. De olika underkategorierna innehåller koder som 
beskriver en viss aspekt av det huvudsakliga problemområdet (se tabell 1). Då koderna 
kategoriserats framträdde ett tema i form av “Lidande” (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). 
 
Tabell 1: Exempel på hur analysprocessen gick till 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

 
 
Tvångsvård/…/för 

det innebär ju att du 
tvingar någon/…/att 
göra saker mot sin 

vilja. 

 
 

 
Mot sin 

vilja 

 
 

 
Att vara 

tvingande 

 
 
 

Överta patientens 
självbestämmande 

 
 
 

 
 

 
 

Lidande 
 
 
…som vi vet gynnar 
patienten i längden 
fast.. de kanske blir 

arga i stunden. 

 
 

 
Arga i 

stunden 

 
 
 

Skydda genom 
begränsningar 

 
 
 

Överta patientens 
självbestämmande 
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Etiska överväganden 
Då studiens förfaringssätt grundade sig på intervjuer togs Etikkommittén Sydosts (2015) 
etiska riktlinjer i beaktning. En etisk egengranskning gjordes, som visade att studien ej 
behövde ytterligare granskning från annan part (Bilaga 4). Helsingforsdeklarationens (2013) 
fyra etiska grundkrav beaktades vid utförandet av varje intervju. Nyttjandekravet, vilket 
försäkrar informanten om att innehållet endast kommer användas i forskningssyfte. 
Informationskravet, vilket innebär att studiens syfte tydliggörs. Samtyckeskravet, vilket tar 
hänsyn till informantens frivillighet och rätt till att när som helst avbryta medverkandet. 
Konfidentialitetskravet innebär att informanten garanteras konfidentialitet och att innehållet 
hanteras med sekretess, vilket i detta fall beaktades genom att inspelat material och 
transkriptioner avidentifierades omedelbart och raderas i samband med att studien slutförs. De 
etiska kraven och förtydligande av studiens syfte inkluderades i de missivbrev som skickades 
ut till samtliga informanter och berörda avdelnings- och enhetschefer innan genomförandet av 
intervjuerna (Bilaga 2 & 3). Författarna var under studiens samtliga faser medvetna om att 
deras förförståelser skulle kunna komma att påverka studiens utfall.  
 
RESULTAT 
 
I sammanställningen av resultatet framkom temat ”lidande” med huvudkategorin “Överta 
patientens självbestämmande” med underkategorierna “Att vara tvingande” och “Skydda 
genom begränsningar”. Huvudkategorin “Risk för vårdlidande” med underkategorierna 
“Meningsskiljaktighet bland vårdpersonal”, “Svårigheter att agera professionellt”, “Patientens 
avvikande verklighetsuppfattning” och “Medicinering mot patientens 
vilja”.  Huvudkategorierna “Risk för sjukdomslidande” samt “Behovet av att ifrågasätta 
ramarna runt vården”. 
 
Överta patientens självbestämmande 
Att överta patientens självbestämmande beskrevs som ett etiskt problem i vården av 
psykospatienter. Problemet beskrevs dels utgå ifrån att behöva tvinga patienten och dels i 
att  som vårdare behöva skydda patienten genom begränsningar. 
 
Att vara tvingande 
Resultatet visade att tvångssituationer anses vara de etiskt mest problematiska och innebär 
kontinuerliga överväganden, inte minst inom rättspsykiatri där hela vårdtiden är en 
tvångssituation. En patient som vårdas under tvång kan behöva tvångsmedicineras vilket kan 
innebära att patienten behöver få en injektion mot sin vilja. Situationens omfattning av tvång 
kan variera, till stor del beroende av till vilken grad patienten motsätter sig vård. Vid mindre 
agiterade situationer kan sjuksköterskan exempelvis låta patienten välja i vilket av benen 
injektionen ska ges. Är patienten motsträvig och aggressiv är det inte ovanligt att personal 
behöver tillgripa fasthållning. Om personalen inte behöver använda fasthållning räknas inte 
situationen som en tvångsåtgärd. Situationen upplevs ofta som tvång ändå och uppges alltid 
vara kränkande, inte minst med tanke på att patienten vid en tvångsinjektion i regel behöver 
dra ner byxorna. Att tvinga en patient till att göra någonting den inte vill beskrevs som en 
kränkning av dennes rätt till självbestämmande och utgör således ett etiskt problem. Att i en 
tvångssituation se till patientens bästa beskrevs som problematiskt och en komplicerande 
faktor i form av ett etiskt dilemma, något som illustreras i följande citat:  
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Eh, ett etiskt problem, ehm… det första jag tänker på är ju att vi har tvångsvård/.../det gäller ju 
och jobba för patientens bästa samtidigt som det är på tvångsvård och det kan ju vara ett etiskt 
problem/.../det kan vara tvångsinjektioner till exempel som ska leda till en förbättring och de 
får det ändå och just i det skedet så vill de inte ha den och det och det är en etisk dilemma kan 
jag säga. (Informant E) 

 
Vid tvångsvård är det inte ovanligt att sjukvården behöver ta hjälp av polisen, exempelvis för 
handräckning vid intag av en psykotisk patient. Vidare visade studiens resultat att 
beslutsfattande om huruvida polishandräckning behövs är problematiskt i sig. Det är inte 
ovanligt att polishandräckning förvärrar läget för patienten genom att patienten förlorar 
eventuell samarbetsvilja. Dessutom kan det vara traumatiskt för patienten att bli upphämtad 
av uniformerad polis och transporteras i polisbil. 
 
Skydda genom begränsningar 
Att hindra en patienten från att göra sådant han eller hon egentligen har rätt att göra strider 
mot rätten till självbestämmande. Resultatet visade att sjuksköterskan i psykosvård kan 
behöva skydda patienten från att göra sådant som denne kan ångra i ett senare skede. Detta 
kan då innebära att låsa in patientens ägodelar för att undvika att patienten ger bort eller 
förstör dem. Resultatet kan bli att patienten blir arg i stunden. Vidare kan en skyddande 
begränsning vara att hindra patienter på avdelningen från att ha sexuellt umgänge med 
varandra. De här begränsningarna kan sjuksköterskan behöva göra trots att patienten frivilligt 
sökt vård. Besluten upplevs då som problematiska eftersom sjuksköterskan inte alltid har 
lagstadgat regelverk att hänvisa till. 
 
Risk för vårdlidande 
Resultatet visade att psykosvård medför en rad svårigheter som kan komma att orsaka ett 
vårdlidande för patienten. Dessa svårigheter kommer dels till uttryck i form av vårdpersonal 
som tycker olika och i att som sjuksköterska uppleva svårigheter att förhålla sig 
professionellt. Dessutom gör patienter med avvikande verklighetsuppfattning och ovilja att 
medicineras att vården försvåras ytterligare. 
 
Meningsskiljaktighet bland vårdpersonal 
Att vårdpersonal har olika åsikter om behandling kan medföra att patienten hamnar i kläm och 
blir lidande. Resultatet visade att sjuksköterskor upplever att det ofta är för många läkare 
inblandade i vårdandet av samma patient. Det leder dels till att patienten får olika besked av 
olika läkare, men även till att det kan uppstå konflikter läkare emellan, ofta i fråga om 
medicinering och dosreglering. Att läkare inte samarbetar och kommunicerar med varandra 
kan leda till att sjuksköterskan i större utsträckning behöver ifrågasätta läkarens arbete. Det 
upplevs även som problematiskt att det inom psykiatrin finns en hierarki bland de olika 
professionerna. Läkaren har det slutgiltiga beslutsfattandet oberoende av vad övrig 
vårdpersonal tycker. Detta kan medföra problem då läkaren ordinerar preparat som enligt 
egen erfarenhet fungerar, medan sjuksköterskan anser att det finns nyare preparat som 
exempelvis har mer skonsamma biverkningar. Informanterna uppgav att sjuksköterskor i en 
del fall anser att patienten med fördel kan vänta en tid innan läkemedelsbehandling sätts in. 
De menade då att mottagande läkare för snabbt sätter in medicin och att det hade varit bättre 
att observera patienten en tid för att kunna göra en mer grundlig bedömning. En av studiens 
informanter uttrycker sig såhär rörande meningsskiljaktigheter i personalgruppen: 
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Ibland blir psykiatri “tyckiatri”. Man tycker olika bara, man har olika synsätt./.../ det kan ju 
variera inom denna enheten också att man tycker väldigt olika och... det är ju inte riktigt som 
eh, när man får en hjärtinfarkt man vet precis vilka mediciner som man ska ha. Eh, utan här 
man får testa lite olika och se vad som passar just den patienten. (Informant C) 

 
Meningsskiljaktigheter kan dessutom råda sjuksköterskor emellan, vilket i slutändan kan gå ut 
över patienten i form av ett vårdlidande. Vården riskerar att utformas utefter olika synsätt som 
inte utgår från patienten. Det finns här en problematik i att det saknas ett samlat koncept för 
vården av psykospatienter. 
 
Svårigheter att agera professionellt 
Resultatet visade att psykosvård kan komma att påverka sjuksköterskan negativt, både 
professionellt och privat. Arbetsuppgiften kan bestå i att vara med och suicidbedöma en 
patient eller möta en patient som är utåtagerande och våldsam i sin psykos. Upprepade svåra 
situationer kan resultera i att vårdaren blir härdad och börjar arbeta utan att reflektera 
regelbundet. Tvångsvård, exempelvis, uppgavs kunna bli en vana. Att bli van uppgavs vara 
problematiskt i sig eftersom sjuksköterskan då riskerar tappa patientfokus. Detta kan resultera 
i att man glömmer informera patienten om vad som beslutats i vårdlagen eller att antaganden 
görs om att patienten i sin sjukdom inte förstår saker och ting. 
 
För att skapa en vårdallians med en psykospatient visade resultatet att sjuksköterskan kan 
behöva kliva utanför yrkets kompetensbeskrivning. Patienter kan, till följd av sin sjukdom, ha 
hamnat i privata problem såsom förlust av bostad eller förstörda relationer med anhöriga. 
Sjuksköterskan kan då behöva hjälpa patienten att hitta ny bostad, flytta möbler eller 
liknande. Detta för att skapa en normalitet i patientens vardag så att han eller hon blir mer 
mottaglig för vård. Här upplevs ett etiskt dilemma i fråga om vart gränsen ska dras för vad 
sjuksköterskan bör och inte bör göra för patienten. Dessutom upplevs det svårt att vara 
konsekvent i till vilken grad man ska engagera sig i olika patienter. Resultatet visade att 
sjuksköterskor ibland kan bli mer engagerade i vissa patienter. 
 
En patient som saknar sjukdomsinsikt kan variera i sin motivation till att bli vårdad. 
Resultatet visade att detta i vissa situationer kan resultera i att en patient som sökt vård 
frivilligt, plötsligt inte längre vill vara kvar på avdelningen. Här förekommer det att 
sjuksköterskan väljer att ljuga för patienten genom att uppge att det inte finns någon läkare på 
avdelningen och att utskrivning då inte går att genomföra. På samma sätt kan det vara 
nödvändigt att inte vara helt uppriktig med patienten för att bibehålla en vårdallians. 
Exempelvis kan sjuksköterskan behöva beröra patientens problem indirekt eller i en viss takt 
för att inte väcka anstöt och förstöra patientens vilja att ta emot vård. 
 
Patientens avvikande verklighetsuppfattning 
Att som sjuksköterska förhålla sig till patienter med vanföreställningar beskrevs som 
problematiskt och kan skapa en konflikt mellan vårdare och patient. Patienter kan uppleva sig 
kränkta om dennes verklighetsuppfattning förkastas, men att gå med i vanföreställningen 
beskrivs inte heller som hälsofrämjande. Det uppstår då ett dilemma i att respektera patientens 
verklighet och samtidigt ge dem vård, vilket illustreras i följande citat: 
 

Det kan ju bli fel om man går med i vanföreställningarna/.../jag har ju min bild av 
verkligheten liksom och patienten har sin/.../Eh, vems verklighet är riktig… det händer att 
patienten bli arg om man säger att “nu har du fel, det är ingen”… vad de nu ser. Det kan vara 
svårt att inte kränka deras integritet. (Informant A) 
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Medicinering mot patientens vilja 
En patients avsaknad av sjukdomsinsikt kan medföra svårigheter i att som sjuksköterska 
motivera patienten till läkemedelsbehandling. 
Att som sjuksköterska medicinera en patient mot dennes vilja beskrevs således som ett etiskt 
problem. Det kan uppstå en konflikt mellan vårdpersonal och patient om det råder delade 
meningar angående huruvida patienten behöver medicin eller ej, eller hur mycket medicin 
patienten behöver. En del patienter som inte upplever sig sjuka kan tycka att de blir sjuka av 
medicinen. Det är då endast biverkningarna de känner av eftersom de inte märker medicinens 
positiva effekt på grund av att de inte ansåg sig sjuka från början. Resultatet visade också att 
sjuksköterskor upplever problematik i att patienter fuskar med medicinering. Med det menar 
informanterna att de inte tar den mängd de ordineras eller slutar i förtid när de anser sig friska 
nog. 
 
En annan aspekt som beskrevs som ett problem rörande medicinering är när det mellan läkare 
råder skilda meningar angående vilka mediciner och hur mycket som ska ordineras. Detta kan 
resultera i att patienten ordineras olika mediciner och olika doser. I vissa fall kan patienten 
enligt sjuksköterskan övermedicineras vilket kan få många och svåra biverkningar som följd. 
Resultatet kan då bli att patienten blir skrämd och motsätter sig fortsatt behandling vilket i 
slutändan kan leda till att patienten behöver tvångsvårdas. 
 
Risk för sjukdomslidande 
Kombinationen avsaknad av sjukdomsinsikt och patientens rätt till självbestämmande skapar 
problematik i fråga om huruvida de anser sig behöva vård och till vilken grad sjuksköterskan 
kan ge vård. I situationer då patienten vägrar ta emot vård och det inte finns belägg för 
tvångsåtgärder kan sjuksköterskan behöva låta patientens sjukdom förvärras. I dessa fall får 
behandling vänta med risk att patienten i senare skede behöver tvångsvård, vilket en 
informant beskriver såhär: 
 

Eh, men visst en del skriker högt och säger nej och så. Men då får man låta det gå det är ju 
också en svårighet i detta att man, ibland måste man låta det ha sin gång. Att ibland får man 
skriva ut, dem kanske har varit här frivilligt och man känner att vi kan inte göra någonting. Vi 
kan inte ge “Kalle” medicin fast vi vet att han behöver det, vi får skriva hem honom så att han 
blir ännu sjukare så att vi kan ta in honom på tvång och det är ju hemskt men… vi kan inte 
göra någonting. (Informant D) 

 
Resultatet visade vidare att läkare i en del situationer kan behöva chansa och låta patienten 
vara medicinfri för att se vad som händer. Då med osäkerhet om hur detta kommer påverka 
patienten och således med risk att patienten blir lidande. Detta är ett beslut som läkaren är 
ansvarig för. Sjuksköterskan är delaktig i den beslutsfattande processen och i den uppföljande 
bedömningen av patientens tillstånd. 
 
Behovet av att ifrågasätta ramarna runt vården 
Vid tvångsvård fråntas patienten sin självbestämmanderätt inklusive rättigheten att vistas fritt 
i samhället. Inom psykosvård består sjuksköterskans arbetsuppgift bland annat av att bistå 
läkaren med information. Denna information ligger till grund för bedömning om patienten är 
tillräckligt frisk för att vistas i samhället. Här kan uppstå ambivalens mellan patientens 
rättigheter och ansvaret som föreligger i samhällsskydd. Denna problematik grundas till stor 
del i konflikten mellan vetskapen om att en del patienter aldrig blir friska eller symtomfria 
och att patienten inte ska vårdas inom psykiatrin för all framtid: 
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Vi försöker återanpassa dem till samhället, samtidigt som vi då har ett samhällsskydd som 
ligger i lagen att vi ska ju... är de farliga så ska de ju inte ut i samhället, ehm... där blir också 
lite dubbelt, lite etiskt att vi, ja vi försöker arbeta ut dem samtidigt som vi försöker hålla dem 
ifrån samhället. Det blir lite dubbelt ibland. (Informant B) 

 

DISKUSSION 
 
Följande kategorier och underkategorier låg till grund för diskussion. Kategorin “Överta 
patientens självbestämmande” med underkategorierna “Att vara tvingande” och “Skydda 
genom begränsningar” beskrev en upplevd etiskt problematik i att behöva tvinga en patient 
mot sin vilja. Huvudkategorin “Risk för vårdlidande” med underkategorierna 
“Meningsskiljaktighet bland vårdpersonal”, “Svårigheter att agera professionellt”, “Patientens 
avvikande verklighetsuppfattning” och “Medicinering mot patientens vilja” beskrev olika 
scenario som karaktäristiskt för psykosvård är en risk för vårdlidande. Huvudkategorin “Risk 
för sjukdomslidande” beskrev av sjuksköterskan upplevd problematik som kan leda till ett 
sjukdomslidande för patienten. “Behovet av att ifrågasätta ramarna runt vården” beskrev 
upplevd problematik kring hur vården för psykospatienter är utformad. 
 
Metoddiskussion 
Med insikten att det skulle vara svårt att undersöka etisk problematik kring en specifik 
psykossjukdom, valde författarna att fokusera på psykotiska tillstånd generellt. Detta beslut 
styrks dessutom av att upplevd etisk problematik verkar grundas i patientens symtom, inte i 
själva diagnosen. Hade studien fokuserat på en specifik psykossjukdom hade resultatets 
eventuella överförbarhet till samma patientgrupp i annan region kunnat stärkas, däremot 
tvivlar författarna på att resultatet hade sett avsevärt annorlunda ut. 
 
Då syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av ett fenomen föll valet på intervju 
som metod. Detta tillät författarna att gå djupt i varje enskild informants upplevelser vilket 
gav ett intressant och nyanserat resultat. En nackdel med intervju som metod är att det är 
tidsmässigt kostsamt, vilket gjorde att mängden material, eller snarare informationskällor, 
behövde begränsas. En fördel med vald metod är möjligheten att få ett dagsfärskt resultat 
vilket kan ge en stärkt trovärdighet i hur studiens resultat speglar fenomenet såsom det 
upplevs idag. En annan lämplig metod för kvalitativa studier är litteraturstudier baserade 
antingen på vetenskapliga artiklar eller självbiografier. Fördelen med litteraturstudier är att 
materialet ofta är mer lättillgängligt. De möjliggör dessutom undersökning av ett fenomen i en 
bredare kontext. En nackdel med just självbiografier är att dessa i vissa fall kan ha ett säljande 
syfte. Dessutom kan det i litteraturstudier, till skillnad från intervjustudier, vara svårt att i 
samma utsträckning undersöka enskilda individers upplevelser av samma fenomen. Hade 
författarna istället valt att göra en litteraturstudie hade det alltså kunnat bli problematiskt att 
hitta material som precis passade studiens syfte. Detta hade kunnat resultera i att behöva 
formulera om syftet. Valet av intervju som metod gav alltså ett nyanserat resultat som 
motsvarade studiens syfte, men med det sagt är det inte säkert att metodvalet var det bäst 
lämpade. En litteraturstudie hade i teorin kunnat resultera i ett annorlunda resultat som också 
motsvarat studiens syfte. 
 
Ett urval riktat mot sjuksköterskor som arbetar med psykos gjordes för att i största möjliga 
mån motsvara studiens syfte. Urvalet riktade sig således mot en viss yrkesgrupp och är på så 
vis ett strategiskt homogent urval. Det enda praktiskt möjliga alternativet hade varit att välja 
ett snöbollsurval. Vad ett snöbollsurval, där en informant tipsar om en annan, hade genererat 
för resultat är svårt att spekulera i. Risken med denna urvalsmetod är att informanterna kan 
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föra en dialog sinsemellan och påverka varandras egentliga åsikter. Dessutom finns en risk att 
den första informanten tipsar om en individ som är av liknande värderingar och åsikter vilket 
kan ge ett mindre nyanserat resultat. Tidsbegränsning var anledningen till att endast fem 
informanter intervjuades. Fler informanter hade teoretiskt kunnat resultera i ett mer 
uttömmande material och kanske ytterligare resultatkategorier vilket skulle kunna ha stärkt 
studiens trovärdighet. Dock såg författarna upprepningar i materialet efter de fem genomförda 
intervjuerna, vilket skulle kunna bedömas som saturation och därmed göra fler intervjuer 
överflödiga. Att materialet började upprepa sig skulle kunna stärka trovärdigheten. Likväl kan 
trovärdigheten ha stärkts av att intervjuerna gick att genomföra med informanter från både 
öppen- och sluten psykiatrisk vård. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det optimala 
antalet informanter i en studie styrs av studiens syfte. När studiens syfte är besvarat behöver 
det således inte vara nödvändigt med fler intervjuer. En studie som undersöker subjektiva 
upplevelser av ett fenomen behöver alltså inte gynnas av att inkludera många informanter. 
 
Studiens enda inklusionskriterie var att informanterna skulle ha arbetat med psykosvård i 
minst två år. Detta med anledning av att författarna ville nå sjuksköterskor med några års 
erfarenhet. Det hade varit intressant att undersöka enbart mer erfarna sjuksköterskors 
upplevelse av etiskt problematik. Likaså hade det varit intressant att enbart studera 
upplevelserna av oerfarna nyexaminerade sjuksköterskor. Resultatet hade då kunnat se 
annorlunda ut. Huruvida antalet års erfarenhet påverkat studiens trovärdighet är svårt att säga. 
Exempelvis skulle trovärdigheten kunna ifrågasättas om informanterna av bristande 
erfarenhet inte känt igen undersökt problem, men så var inte fallet. Ålder var inget 
inklusionskriterie. Det faktum att åldersspannet blev relativt stort stärker studiens 
trovärdighet, anser författarna, eftersom upplevelser av problemet då återgetts av individer 
med varierande grad av erfarenhet. Utfallet av könsfördelningen påverkade i författarnas 
mening inte trovärdigheten. En av informanterna var specialiserad inom psykiatri. Då den 
etiska problematik som lyftes fram i denna intervju inte särskilde sig från övriga intervjuer 
ansåg författarna resultatets trovärdighet som opåverkat.  
 
Författarna valde att använda en semistrukturerad intervjuguide vilket gav möjlighet att under 
intervjun fritt komplettera med följdfrågor (Bilaga 1). En nackdel med denna struktur kan 
vara att det kräver viss erfarenhet av att intervjua. Ett alternativ hade varit att göra en 
strukturerad intervjuguide. Fördelen med en strukturerad form är dels att alla informanter får 
exakt samma frågor, dels att kravet på författarnas förmåga att föra intervjuer inte är lika stort. 
Nackdelen kan vara att intervjun riskerar att upplevas som för stram och opersonlig samt att 
det inte uppstår någon kontakt mellan informant och författarna. Ytterligare en nackdel med 
strukturerad form är en begränsning till följd av ett fast frågeformulär. Det sista alternativet 
hade varit att göra en ostrukturerad intervjuguide. Författarna ansåg sig dok vara för oerfarna 
för denna typ av intervju och uteslöt den. Det går bara att spekulera i huruvida en 
ostrukturerad eller strukturerad intervjuguide hade genererat ett annorlunda resultat. Valet föll 
alltså på en semistruktur vilket gav författarna utrymme att i större utsträckning vara 
följsamma gentemot informanten och samtalet. Strukturvalet anses av författarna, trots den 
bristande erfarenheten, ha stärkt studiens trovärdighet. 
 
Möjligheten att vara följsamma upplevdes som en fördel, men det ställde också krav på 
författarnas förmåga att föra intervjuer. I stunder kände sig författarna osäkra i situationen och 
på sitt material. För att skapa en samtalsmiljö som stimulerade informanten till att öppna sig 
tog författarna därför en narrativ roll (ej att förväxla med narrativ analysmetod). Fördelen med 
en narrativ roll är att författarna i större utsträckning tillåts delta i intervjun (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Denna grad av deltagande i samtalet kan dock göra att 
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författarnas förförståelser riskerar att styra samtalet och avspegla sig på resultatet. Detta 
skulle i sin tur kunna påverka studiens trovärdighet negativt. Med att stimulera informanten 
till samtal menar författarna att de inte drog sig för att dela med sig av sina erfarenheter från 
situationer de själva upplevt. Hur detta påverkade informanterna i sina resonemang är svårt att 
säga. Å ena sidan kan det ha stimulerat informanterna till att fortsätta dela med sig av sin 
situation och därmed ökat studiens trovärdighet. Å andra sidan kan det ha styrt informanterna 
till att berätta saker som de annars inte hade tänkt och då bidragit till en minskad trovärdighet. 
Med tanke på detta strävade författarna efter att i största möjliga mån medvetandegöra och 
åsidosätta sina förförståelser vid intervjutillfällena. Dessutom var de noggranna med att vara 
objektiva vid analysen av varje transkriberad intervju. Sammantaget är författarna av åsikten 
att den narrativa rollen bidrog till att studiens trovärdighet ökade. 
 
Varje intervju genomfördes i en av informanten vald lokal i anslutning till sin arbetsplats. 
Detta möjliggjorde att informanterna kunde delta under arbetstid och innebar således en 
minskad ansträngning. Författarna menar i efterhand att detta också gav goda förutsättningar 
för en behaglig samtalsmiljö. Det går bara att spekulera i huruvida en annan plats skulle 
kunnat påverka samtalsmiljön positivt respektive negativt. Exempel på andra tänkbara platser 
hade kunnat vara i informantens hem eller på en för båda parter neutral plats. Valet föll till 
slut på den plats informanten själv föredrog. 
 
Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. En fördel med att vara två vid en 
intervju är att den en av författarna kan fokusera på att hålla intervjun. Den andra kan då föra 
anteckningar angående sådant som kan komma att påverka eller störa samtalet i någon mån. 
Det upplevdes även positivt att vara två då författarna gavs möjlighet att komplettera varandra 
och på så vis minska risken för att missa någon väsentlig del. Det kan dessutom ha stärkt 
resultatets trovärdighet. En nackdel med att vara två vid en intervju skulle kunna vara att 
informanten kan känna sig underlägsen och pressad. Informanten hade då kunnat påverkas till 
att svara “rätt” på frågorna snarare än att berätta hur de faktiskt upplever problemet, vilket 
skulle sänka resultatets trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det vid 
forskningsintervjuer skapas ett asymmetriskt maktförhållande informant och intervjuare 
emellan. De understryker även vikten av att som intervjuare reflektera över detta 
maktförhållande och huruvida det kan komma att påverka insamlat material. Samtliga 
informanter uppgav dock, i enlighet med författarnas intryck, att de känt sig bekväma i 
situationen. 
 
Intervjuerna spelades in digitalt. Detta var till fördel rent tekniskt då författarna kunde vara 
säkra på att allt som sades under intervjun kunde användas till resultatanalys. En nackdel var 
att informanterna kunde känna obehag eller press över att behöva tala tillräckligt tydligt. 
Alternativet hade varit att skriva ned dialogen för hand. Detta ansågs för omständligt och 
tidskrävande. Dessutom kan det distrahera författarna då fokus inte helt kan läggas på 
informanten. 
 
Transkriptionen delades upp mellan de två författarna. Det inspelade materialet återgavs 
ordagrant och utan tolkning, således anser författarna att arbetet gick att genomföra separat 
utan att resultatets trovärdighet påverkats. Materialet analyserades sedan genom att från 
transkription i flera steg kondenseras ned till koder för att sedan kategoriseras. Detta är enligt 
Lundeman och Hällgren Graneheim (2012) en lämplig metod för innehållsanalys av kvalitativ 
data vilket i sig stärker resultatets trovärdighet.   
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Lundeman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en studies trovärdighet överlag kan 
styrkas dels genom ett noggrant beskrivet urval-, metod- och analysförfarande, dels genom 
presentation av citat från genomförda intervjuer. Författarna anser att de har beaktat dessa 
aspekter samt diskuterat utförlig kring hur trovärdigheten påverkats av studiens olika faser. 
Själva bedömningen av studiens sammantagna trovärdighet ligger sedan i betraktarens ögon. 
 
Vad gäller överförbarhet är det ett faktum att studiens resultat speglar fem sjuksköterskors 
upplevelser av undersökt fenomen. Det skulle alltså kunna finnas individer, sammanhang och 
omständigheter där studiens resultat är applicerbart. Dock kan författarna med tanke på 
studiens storlek inte dra potentiellt säkra slutsatser om överförbarhet, vilket inte heller var 
ambitionen med denna kvalitativa studie. Med samma resonemang i åtanke skulle resultatet 
rent teoretiskt kunna appliceras på vård av andra patientgrupper med liknande symtom, 
exempelvis demenssjukdom med avsaknad av sjukdomsinsikt. 
 
Resultatdiskussion 
Det sammanställda resultatet visar att arbetet som sjuksköterska inom psykossjukvård kan 
innebära att behöva ställas inför en rad etiska problem. Underkategorierna ”att vara 
tvingande”, ”att skydda genom begränsningar” och ”svårigheter att agera professionellt” är de 
i resultatet mest framträdande och kommer här att diskuteras. Övriga delar av resultatet har 
väckt likvärdigt intresse hos författarna men berördes inte i samma utsträckning vid 
intervjuerna. Författarna har därför valt att djupgående diskutera kring de problemområden 
som återgavs mest frekvent och nyanserat vid intervjutillfällena.   
 
Vård av psykospatienter kan innebära att behöva tvinga patienterna till att ta emot vård. 
Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde detta omöjligt att genomföra utan att kränka 
patientens integritet och rätt till självbestämmande. Resultatet visar vidare att sjuksköterskor 
anser tvångsvård, kränkande eller ej, som ett nödvändigt medel. Epright (2010) ser också 
tvångsvård som ett nödvändigt medel. Hon menar att psykossjukdom i längden kan komma 
att orsaka neurokognitiva skador och göra patienten oförmögen att ta rationella beslut. I detta 
ser hon en nödvändighet att i stunden överta patientens självbestämmande och genom 
tvångsvård minska risken att patienten drabbas av långvariga komplikationer. 
 
Att sjuksköterskor upplever en problematik i att det är omöjligt att genomföra en tvångsåtgärd 
utan att kränka patientens integritet och självbestämmande är förståeligt eftersom det går emot 
sjuksköterskans grundläggande pliktetik. Men är det verkligen omöjligt att undvika kränkning 
i en tvångssituation? Ja, menar författarna, men det är här sjuksköterskans konsekvensetik blir 
nödvändig. Beslut om tvångvård tas inte av sjuksköterskor, det gör läkaren. Sjuksköterskan 
har däremot i uppgift att genomföra tvångsåtgärden på ett sådant vis att konsekvenserna blir 
så lindriga som möjligt för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan är tydligt medveten om 
den maktposition som han eller hon har i förhållande till patienten. Med stor makt kommer 
stort ansvar.  
 
Författarna håller alltså med om att tvång oundvikligt kränker patientens integritet och rätt till 
självbestämmande, vilket är synonymt med att tvångssituationer oundvikligt skapar ett 
vårdlidande för patienten. För att beakta patientens rättigheter skulle det enda alternativet vara 
att inte genomföra tvångsåtgärden. Det skulle kunna minimera risken för att patienten drabbas 
av ett vårdlidande men i förlängningen istället orsaka ett sjukdomslidande av ökad dignitet. 
Författarna menar att den etiska problematiken kring tvångvård är lika oundviklig som 
tvångsvården är nödvändig. Tidigare forskning visar att tvångsåtgärden i regel medför bra 
konsekvenser för patienten i det långa loppet. Alltså är det i många situationer etiskt 
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försvarbart att som sjuksköterska inta ett paternalistisk förhållningssätt, som innebär att 
kränka patientens rätt till självbestämmande och välja den för stunden svåraste vägen i 
vetskapen att det främjar patienten på lång sikt. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskan ibland ger patienten valmöjligheter i tvångssituationer, 
exempelvis kan patienten få välja i vilket av benen tvångsinjektionen ges. Dessutom uppger 
en informant att tydlig information gör patienten mer delaktig och förmildrar patientens 
upplevelse av kränkning. Andreasson och Skärsäter (2012) styrker att patienter kan uppleva 
tvångsvård som god om de bland annat ges information om vad som händer, samt att de kan 
uppleva sig respekterade om deras självbestämmande beaktas så långt det går. 
 
Här uppstår delade meningar mellan författarna om huruvida informanterna ger patienten 
valmöjlighet med ambition att beakta dennes självbestämmande eller ej. De är dock överrens 
om att ett respektfullt bemötande gentemot patienter är obligatoriskt i alla situationer eftersom 
det också detta bidrar till att skapa en god vårdrelation. I ett respektfullt bemötande inkluderas 
information och valmöjligheter. Det bör med det sagt inte nödvändigtvis anses att patientens 
självbestämmande beaktas enbart för att vederbörande får bestämma vilket ben injektionen 
ska ges. Å ena sidan kan det ses som en valmöjlighet mellan två tillvägagångssätt i en 
situation som redan har beslutats mot patientens vilja. Det kan alltså fortfarande uppfattas som 
ett paternalistiskt vårdande där det går att ifrågasätta huruvida patientens självbestämmande 
faktiskt beaktas. Å andra sidan är det patientens subjektiva upplevelse som står i fokus.  
 
Om en valmöjlighet i en tvångssituation kan få patienten att känna sig mer delaktig och bidra 
till att dennes integritet i större utsträckning respekteras så kan det bara ses som positivt. 
Sammantaget är det viktigt att som sjuksköterska ständigt vara medveten om sin makt och att 
tvångssituationer i grund och botten går emot patientens vilja. Här gäller det att reflektera 
över om valmöjlighet faktiskt ska ges och vilka konsekvenser det kan få för sjuksköterskan, 
patienten och situationen. Med detta sagt vill författarna understryka att patienten genom att 
känna delaktighet upplever ett mindre vårdlidande vilket kan bidra till att upprätthålla en så 
god vårdrelation som möjligt. 
 
I resultatet framkommer att det inte räknas som en tvångsinjektion, om inte patienten hålls 
fast vid ingreppet. Wallsten (2013) beskriver detta som informellt tvång. Det kan handla om 
att en patient går med på saker han eller hon inte hade gjort om inte hot om handgripligt tvång 
funnits. Hotet behöver inte vara verbalt uttryckt utan patienten kan uppleva sig tvingad enbart 
vid närvaro av auktoritär personal såsom sjuksköterskor och läkare. De menar vidare att 
sådana här situationer kan vara svåra att särskilja från icke tvingande situationer. Szmukler 
och Appelbaum (2008) graderar situationens omfattning av tvång enligt följande steg: 
övertalning (där för och- nackdelar vägs emot varandra), utnyttjande av den personliga 
relationen, lockbeten eller mutor, hot och slutligen handgripligt tvång. 
 
Detta väcker hos författarna frågan om vad som är tvång och vad som inte är det? 
Konsekvenserna skiljer sig åt mellan att hålla fast eller inte hålla fast patienten. Handgripligt 
tvång anses vara mest kränkande och att undvika fasthållning skulle få lindrigare 
konsekvenser. Frågan är om patientens upplevelse är densamma? Kan en situation utan 
handgripligt tvång ändå vara oönskat paternalistisk och tvingande? 
 
En situation där patienten i närvaro av auktoritär personal går med på behandling, skulle 
enligt Szmukler och Appelbaum (2008) kunna graderas som steg 1: övertalning. Samtidigt 
som Wallsten (2013) menar att en sådan här situation är informellt tvingande och kan 
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upplevas som hot eller tvång av patienten. Således kan det råda delade meningar om vad 
sjuksköterskan anser är tvångvård och vad som av patienten upplevs som tvång. Detta är i 
författarnas mening ett riskmoment. Sjuksköterskan anser kanske att de har löst en situation 
bra genom att inte behöva använda handgripligt tvång och att patientens vårdlidande 
minimerats genom att istället övertalas. Patientens upplevelse kan å andra sidan vara att bli 
tvingad med ett vårdlidande och en kränkt integritet som följd. Sjuksköterskan väljer alltså det 
tillvägagångssätt som antas få lindrigare konsekvenser för patienten och personalgruppen. I 
själva verket kan patientens upplevelse av tvång vara densamma vid informellt tvång som vid 
handgripligt tvång. 
 
För sjuksköterskan innebär detta i praktiken att behöva vara medveten om att övertalning i 
närvaro av auktoritär personal kan upplevas lika oönskat paternalistisk som en fasthållning. 
Författarna vill understryka att övertala patienten till att ta emot vård bör ses som det bästa av 
två dåliga alternativ. Kontentan är att oavsett om patienten övertalas eller hålls fast så uppstår 
ett vårdlidande. Däremot går det inte att förneka att fasthållning är mer traumatiskt och 
därmed ökar risken för att även ett livslidande uppstår. 
Beslutet om vad som är bäst för patienten går kanske varken att ta genom pliktetiska eller 
konsekvensetiska överväganden. Det kanske bara går att välja ett av flera dåliga alternativ och 
sen göra det bästa av konsekvenserna. 
 
Att överta en patients självbestämmande visar sig enligt resultatet inte enbart handla om 
tvångsåtgärder. Det kan också ta uttryck i form av att hindra patienten från att göra sådant 
som den i ett senare skede antas ångra, exempelvis irrationell byteshandel eller inköp av stora 
kvantiteter varor. Larquet, Coricelli, Opolczynski och Thibaut (2010) belyser att 
schizofrenipatienter, jämfört med en normalfungerande individ, har en försämrad förmåga att 
ta rationella beslut samt att se konsekvenser av sitt handlande och lära därav. 
 
Författarna anser att det här väcks ett konsekvensetiskt ansvar i vårdaren där makt kan och 
bör användas som ett hälsofrämjande verktyg. Det är alltså först och främst viktigt att göra en 
professionell bedömning om huruvida patienten är förmögen att se konsekvenserna av sitt 
handlande samt att begränsa om så inte är fallet. Bedömningen bör bestå av en medveten 
reflektion om att oönskad paternalism kränker patientens integritet och självbestämmande, 
samt att det å andra sidan faktiskt kan skydda patienten genom begränsning. Att begränsa 
patienten skulle kunna vara integritetskränkande i stunden men däremot göra gott i det långa 
loppet. Att å andra sidan inte begränsa skulle kanske innebära att beakta patientens 
självbestämmande men således också försämra situationen på sikt.   
 
Återigen uppstår en diskussion kring om det faktiskt går att hitta en pliktetiskt 
tillfredsställande väg. Den oförmåga patienten har att förutse konsekvenser av sitt agerande 
behöver övertas av sjuksköterskan för att patienten inte ska uppleva ett livslidande i senare 
skede. I samma stund som sjuksköterskan tar över patientens beslutsfattande uppstår en 
konflikt gentemot yrkets generella pliktetik. Författarna kommer än en gång till slutledningen 
att det inte går att enligt pliktetiska överväganden hitta ett korrekt beslut. Det går bara att välja 
mellan flera dåliga alternativ men i detta fallet styrker tidigare forskning att patienter med 
schizofreni har en försämrad förmåga att tänka rationellt. Detta borde kunna förstärka 
sjuksköterskans upplevelse av att det kan vara rätt att i stunden kränka patientens 
självbestämmande och integritet. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever problematik i att agera professionellt i alla 
situationer vilket medför risk att vårdrelationen bryts från patientens sida. Laugharne, Priebe, 
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McCabe, Garland och Cliffords (2012) visar att psykospatienter uppskattar vårdpersonal som 
har förmåga att anpassa sin nivå av maktutövande och paternalism efter hur patienten 
upplever sin sjukdom. Psykospatienten uppskattar en mer personlig relation som sträcker sig 
utanför det givna kompetensområdet (Hultqvist & Brenner Blomqvist, 2013). Dessutom visar 
Siegrist et al. (2015) att social kontakt lindrar psykospatientens upplevelse av negativa 
symtom.   
 
Här tydliggörs att sjuksköterskor kan behöva följa sin intuition, gå emot yrkets 
kompetensbeskrivning och kliva in i patientens privata sfär för att skapa en bättre 
vårdrelation. Problematik uppstår i att som sjuksköterska veta vart gränsen ska dras för att 
inte bli för privat. Yrkets pliktetik säger alltså att ett för privat bemötande kan skapa ett 
vårdlidande genom att kränka patientens integritet. Detta verkar inte gälla psykosvård då 
patienter ofta upplever motsatsen. Å ena sida innebär en för privat relation en problematisk 
upplevelse för sjuksköterskan. Å andra sidan upplever patienten den privata relationen som en 
god individanpassad vård. Således uppstår ett etiskt dilemma; följa yrkets etiska ramar med 
ett vårdlidande som konsekvens eller bryta mot riktlinjerna med konsekvensen att en bättre 
vårdrelation möjliggörs? 
 
Författarna menar med detta resonemang att sjuksköterskan ibland måste ifrågasätta de ramar 
och riktlinjer som enligt yrkeskompetensen vanligtvis borde följas. I praktiken kan det i 
psykosvård uppstå situationer där intuitionen kanske helt enkelt måste följas snarare än 
riktlinjer. Att sjuksköterskan då upplever detta som problematiskt är ett problem i sig. Det bör 
därför tillåtas att kliva utanför ramverket utan att känna att det är fel. Precis som i all vård är 
det dock patienten själv som bestämmer vart gränsen för integritetskränkning går. Det är 
sjuksköterskans plikt att vara följsam och anpassa vården därefter. Författarnas slutsats är att 
sjuksköterskan som i psykosvård väljer att gå den extra milen och möta patienten inte ska 
behöva uppleva detta som problematiskt. Snarare ska färdigheten att kunna skapa 
vårdrelationer, trots pliktetiska konflikter, ses som ett verktyg att vara stolt över. Med detta 
sagt menar inte författarna att sjuksköterskan mot alla odds ska bli så privat som patienten 
önskar. Han eller hon ska inte behöva gå längre än den egna integriteten tillåter. 
 
Resultatet visar att vårdpersonal kan behöva låta patientens psykos förvärras för att senare 
kunna vårda patienten under tvång. Detta då samtycke till behandling inte finns. Patienter kan 
då skrivas ut i väntan på att vårdpersonal ska få laglig befogenhet att tvångsinta dem. Buckley 
et al. (2007) menar att patienter som saknar sjukdomsinsikt tenderar att avsluta behandling i 
förtid och riskerar på så vis att åter insjukna och behöva sjukhusvård. Schennach et al. (2012) 
visar att mer än 50 % av schizofrenipatienter återinsjuknar och behöver ytterligare vård inom 
ett år efter utskrivning. Nielsen et al. (2008) belyser att sjuksköterskor har goda färdigheter i 
att bedöma om en patient är i ett psykotiskt tillstånd eller ej. Theodoridou et al. (2009) menar 
dock att det saknas tillförlitliga verktyg för att göra kontinuerliga bedömningar hur pass 
psykotisk patienten är i nuvarande stund. 
 
Vården behöver alltså i vissa fall låta patientens sjukdom förvärras. I dessa situationer beaktas 
patientens självbestämmande med förhoppningen om att patienten ska tillfriskna eller att 
tillståndet inte ska förvärras. Det görs dock med vetskap om makten att kunna tvångsinta 
patienten i ett senare skede. Hade patientens självbestämmande respekterats i samma 
utsträckning om maktförhållandet inte funnits? Ovanstående situation kan ses som ett 
beaktande av patientens självbestämmande men det kan också ses som en väg till behandling 
genom oönskad paternalism i senare skede. Att besluta om huruvida en psykospatient ska 
skrivas ut eller ej grundas dels i att bedöma patientens nuvarande tillstånd och hur kapabel 
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patienten är att klara sig själv. Det faktum att över 50 % av patienterna får ett återfall i sin 
sjukdom tyder i författarnas mening på att det finns utrymme för förbättring. Efter diskussion 
anser författarna, i enlighet med studerad vetenskap, att den huvudsakliga problematiken 
förmodligen ligger i att det saknas evidensbaserade verktyg för hur dessa bedömningar ska 
göras.  
 
Författarna menar alltså inte att vårdpersonalen väljer att skriva ut patienten för att det skulle 
vara den enklaste vägen ut, de menar att det helt enkelt inte finns tillräcklig kunskap om 
sjukdomen för att göra ett konsekvensetiskt övervägande. Resultatet av att det inte går att göra 
tydliga evidensbaserade bedömningar av psykospatientens tillstånd är att patienten måste 
skrivas ut på chans. Detta ökar risken för ett sjukdomslidande. Författarna menar heller inte 
att personalen systematiskt skickar hem patienter i tid och otid. Dock gör avsaknaden av 
bedömningsverktyg att vårdpersonalen bedömer varje situation utifrån sin individuella 
kompetens. Detta medför att psykosvården riskerar att bli “tyckiatri” snarare än “psykiatri”. 
Författarna anser alltså att psykosvård behöver förnyade behandlingsstrategier och menar att 
det finns svårigheter och brister i bedömningen av huruvida en patient är kapabel till att vara 
självbestämmande eller ej. Förnyade behandlingsstrategier och bedömningsverktyg bör 
utvecklas genom vidare forskning. Först när det finns tillfredsställande evidensbaserade 
bedömningsverktyg kan psykosvården bli konsekvent, med en ökad patientsäkerhet som följd. 
 
Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka etisk problematik i vård av psykospatienter. Flera 
framstående problemområden framkom i resultatet, diskuterades mot tidigare forskning och 
resulterade i att författarna dragit följande huvudsakliga slutsatser.  
Tvångsvård är ett nödvändigt medel som medför garanterad etisk problematik. Att tvångsvård 
ej går att genomföra utan att kränka patientens rätt till självbestämmande och integritet, 
resulterar i att patienten oundvikligt drabbas av någon form av lidande. Resultatet är i sin 
helhet att etisk problematik kring tvångsvård ej går att eliminera. Sjuksköterskan bör därför 
professionellt förhålla sig till denna etiska problematik genom att vara medveten om sin 
paternalistiska makt i vårdrelationen. Dessutom bör varje enskild vårdsituation genomsyras av 
noggranna konsekvensetiska överväganden och följas av retroaktiva reflektioner i 
arbetsgruppen och med patienten. Tvångsvård och att som sjuksköterska vara tvingande 
medför ett val mellan att låta patienten drabbas av vård-, sjukdoms- och/eller livslidande. 
Sjuksköterskan kan dock vara trygg i att tvångsåtgärder generellt främjar patientens 
förutsättningar att nå god fysisk och psykisk hälsa i senare skede. Tvångssituationen kan 
dessutom genom respekt och valmöjligheter anpassas och genomföras så att patientens 
upplevelse av kränkning minimeras. 
 
Det som enligt sjuksköterskan anses vara oprofessionellt är i många fall professionellt 
individanpassad vård av psykospatienter. Känslan av att vara oprofessionell uppstår i 
konflikten mellan yrkets pliktetik och psykospatientens behov. Pliktetiken säger att ett för 
privat vårdande kränker patientens integritet. Patienten upplever att sjuksköterskans förmåga 
att vara privat skapar en god vårdrelation. Det bör alltså inom psykosvård anses professionellt 
att vid behov utmana yrkets pliktetik och ta sig an uppgifter som idag upplevs problematiska 
då de anses för privata. Patientens livsvärld måste dock centreras och sjuksköterskan behöver 
anpassa sig efter patientens behov och gränser. Denna slutsats leder författarna till förståelsen 
att vård av psykospatienter är mer etiskt komplicerad än vad de inledningsvis trodde. Det 
finns utrymme för vidare studier om huruvida okonventionellt privata vårdrelationer faktiskt 
fungerar hälsofrämjande på psykospatienter. En ansats att göra vårdrelationen evidensbaserat 
mer privat, skulle i författarnas mening kräva grundliga studier i vilka konsekvenser som kan 
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förväntas, negativa som positiva. Dessutom skulle det med säkerhet krävas ytterligare 
kompetensutveckling för psykosvårdens aktörer. Det etiska förhållningssätt som enligt 
författarnas studie gynnar sjuksköterskor i psykosvård behöver i stor utsträckning bli mer 
accepterat och evidensbaserat än vad det är idag.  
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INTERVJUGUIDE 
 
Huvudfråga: 
 
Beskriv etiska problem som du stött på i vården av psykospatienter? 

•   Resonera kring nämnt problem. 
 

Samtalshållpunkter: 
 

•   Hur medveten är du om dina tankar och ditt agerande i ditt arbete (etik)? 
o   I vårdande stund? 
o   Retroaktivt? 

 

•   Hur beaktar du patientens rätt till självbestämmande vid utformning av vård? 
o   Vid oförmåga att ta egna beslut? 
o   Vid paranoia eller vanföreställningar? 
o   Om du anser att patienten behöver vård som denne ej vill ha? 
o   Om patienten saknar sjukdomsinsikt? 

 

•   Hur undviker du att kränka patientens integritet? 
o   Om dennes verklighetsuppfattning präglas av vanföreställningar och således 

skiljer sig från din? 
o   Om patienten saknar sjukdomsinsikt? 
o   Om patienten ej vill ta emot vård? 
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Stödfrågor: 

 
•   Vilka symptom ser du mest frekvent bland psykospatienterna på din avdelning? 

o   Hur bemöter dessa symptom? 
 

•   Vad är karaktäristiskt för vård av psykospatienter? 
o   Tvångsvård?  
o   Läkemedel?  
o   Symptom? 
o   Etiskt utmanande? 

 

•   Hur utformas vården av patient med psykossjukdom, exempelvis vid avsaknad av 
sjukdomsinsikt eller oförmåga att ta egna beslut? 

o   Standardiserad mall? 
o   Individanpassad? 
o   Symptomanpassad? 
o   Situation till situation? 

 

•   Vad kännetecknar god omvårdnad enligt dig? 
o   Gäller detta generellt eller vid just psykosvård? 

 

•   Hur kommer det sig att du jobbar på en psykosavdelning? 
o   Intresse? 
o   Slump? 
o   Tillgänglighet? 

 

Avslutande frågor: 
 

•   Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
 

•   Hur länge har du arbetat på denna avdelningen? 
 

•   Hur gammal är du? 
 

•   Finns det någonting du tycker vi glömt att diskutera? Någonting som vi borde ta upp? 
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Missiv 
2015-11-11 

Hej *****! 
 
Vi är två studenter som läser sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. I höst 
påbörjade vi termin 5, vilket innebär sista året och därmed även vår kanditatuppsats. Vi 
bestämde oss tidigt för att vi ville göra en intervjustudie och inrikta oss på psykiatrin. 
Anledningen till detta är att vi fick ett ökat intresse för psykiatrin i samband med vår tidigare 
praktik. Något som särskilt intresserade oss var de etiska frågor och diskussioner som kunde 
bli aktuella, särskilt vid vård av psykospatienter. Det utgjorde grund för en 
problemformulering och blev ett ämne vi ville studera i vår kanditatuppsats. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka etiska problem du som sjuksköterska kan stöta på 
vid vård av psykospatienter. För att göra detta ämnar vi göra fem stycken intervjuer med 
sjuksköterskor som jobbar med psykospatienter. Metodvalet grundas i att vi har som ambition 
att få en beskrivande bild av hur verkligheten kan se ut. Urvalet av informanter, dvs. du som 
sjuksköterska på psykosavdelning, grundas i förhoppningen att du har en god insikt i den 
problematik vi vill undersöka.  
 
Informationen vi får ut av intervjun med dig kommer endast användas i forskningssyfte och 
kommer således inte att nyttjas i andra avseenden. Vi vill understryka att din medverkan är 
helt frivillig och att du när som helst har rätt att avbryta intervjun och tacka nej till fortsatt 
deltagande. Vi vill även vara tydliga med att personuppgifter eller uppgifter som kan härledas 
till dig kommer att behandlas med konfidentialitet och sekretess. 
 
Totalt tidsåtgång beräknas till en timme, varav själva intervjun kommer utgöra ungefär 30 till 
40 minuter. Övrig tid räknas till förtydligande av syfte, metod och för att svara på eventuella 
frågor. Intervjun kan utföras på en plats enligt ditt önskemål. Alternativt, om det passar dig 
bättre, föreslår vi en lokal eller ett rum. Om intervjun äger rum under din arbetstid, kan vi 
med fördel träffas i ett rum i anslutning till din avdelning. I annat fall kan vi träffas i 
hemmiljö eller på annan plats med begränsad risk för störande moment, huvudsaken är att det 
passar dig. 
 
Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss via mail. Om 
intresse skulle finnas får du som informant självfallet ta del av vår färdigställda 
kandidatuppsats. Stort tack för din medverkan! 
 
Emil Saari  mail: es222xt@student.lnu.se mobil: 072-2351335 
Jonas Wallentin  mail: jwash09@student.lnu.se mobil: 076-6333374 
 
Handledare: 

Eva Nilsson  mail: eva.nilsson@lnu.se 
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Missiv 

2015-11-06 
 
Hej *****, 
vi är två studenter som läser sista året av sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Nu har utformningen av vår kandidatuppsats inletts. 
Vi har varit i kontakt med dig tidigare i höst, då du varit behjälplig med att knyta kontakt med 
ett antal informanter. Detta tackar vi för, du har varit till stor hjälp! 
Det här är ett formellt brev, där vi tydliggör syftet med vår studie och hur det kommer sig att 
vi valt detta ämne. Dessutom försäkrar vi dig härmed om att vi kommer ta 
Helsingforsdeklarationens etiska krav angående information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande i beaktande då vi tar kontakt med och då vi genomför intervjuer med utvalda 
informanter.  
 
Under termin 4 hade vi nöjet att genomföra fem veckors ULVE-praktik inom psykiatrin och 
det var här intresset för psykosvård väcktes. Vi kunde under dessa veckor iaktta en rad svåra 
situationer, där sjuksköterskans etiska hållning sattes på prov. Att beakta individens integritet 
och rätt till självbestämmande, är någonting vi generellt ser som en stor utmaning. Vid vård 
av psykospatienter upptäckte vi att denna utmaning kan tyckas ännu större, exempelvis då 
patienten uppvisar symptom såsom vanföreställningar, avsaknad av sjukdomsinsikt eller 
oförmåga att ta egna beslut.  
 
Syftet med vår studie är att undersöka etiska problem som en sjuksköterska kan stöta på vid 
vård av psykospatienter. Som metod har vi valt att genomföra fem stycken intervjuer med 
sjuksköterskor som jobbar med psykospatienter. Metodvalet grundas i att vi har som ambition 
att skapa en beskrivande bild av hur verkligheten kan se ut. Anledningen till att vi sökt 
informanter på avdelningar där psykospatienter vårdas, är att vi hoppas dessa sjuksköterskor 
har god insikt i den problematik vi vill undersöka. 
 
Dessa intervjuer kommer äga rum på en plats i första hand vald av informanten själv, i andra 
hand på en plats vald av oss studenter. Beräknad tidsåtgång är 60 minuter per intervju. 
 
Vi har varit i kontakt med de informanter du uppgav och de har alla tackat ja till att ställa upp. 
Återigen, stort tack för din hjälp! 
 
Om du har några frågor eller synpunkter, var vänlig kontakta oss på: 
 
Jonas Wallentin  mail: jwash09@student.lnu.se  mobil: 076-6333374 
Emil Saari   mail: es222xt@student.lnu.se  mobil: 072-2351335 
 
Handledare: 
 
Eva Nilsson   mail: eva.nilsson@lnu.se 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 
Projekttitel: Etisk problematik vid vård av psykospatienter – ett sjuksköterskeperspektiv 

 

 
Projektledare: Emil Saari och Jonas Wallentin 
  

 Handledare: Eva Nilsson  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  x 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  x 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  x 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 
6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   

 


