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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Psykiatrisk vård innehåller ofta begränsande och kontrollerande moment som för patienten 

kan upplevas som nedvärderande, i synnerhet de patienter som vårdas under tvång där 

utrymme för tvångsåtgärder förekommer som en del i behandlingen. Vid psykisk ohälsa 

följer ofta en känsla av skam, en känsla som också kan förstärka den psykiska ohälsan. För 

de personer som under lång tid kämpat mot skammen kan omvårdnaden behöva handla om 

att återupprätta personens känsla av värdighet. Men i den hierarkiska miljön som utgör 

sjukhuset kan just en asymmetrisk relation mellan patienten och vårdpersonal utgöra den 

första kränkningen av patientens värdighet. För att kunna förverkliga etiska ideal i 

omvårdnaden behövs mer kunskap om patienters upplevda verklighet.  

 

Syfte  

 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård. 

 

Metod  

 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Femton artiklar genomgick en 

kvalitetsgranskning, klassificerades och inkluderades i resultatet. 

 

Resultat 

 

I resultatet redovisas en bred bild av patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård. 

 

Slutsats 

 

Det finns indikationer på att patientens värdighet kränks under psykiatrisk slutenvård, i 

synnerhet genom bristande respekt i bemötandet. Det finns härav skäl att vidare utforska 

om vårdkulturen skapar en atmosfär av disciplinering och kontroll som inkräktar på den 

etiska hållningen i omvårdnaden. Vidare behöver patienters upplevelse av vad som utgör 

värdighet för dem och vilka situationer som riskerar att hota densamma utförligare 

undersökas. Härav dras slutsatsen att möjligheten att införa en konkret plan för hur etisk 

reflektion kan införas i det dagliga omvårdnadsarbetet bör undersökas.  

 

Nyckelord: Bemötande, Patientupplevelser, Psykiatrisk slutenvård, Värdighet  
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INLEDNING 

 

Som patient på sluten psykiatrisk vårdavdelning sker flertalet inskränkningar av frihet i 

syfte att ha kontroll över patienterna och skapa trygghet för såväl personal som patient 

(Salzmann-Erikson, 2015). Vid psykisk ohälsa följer ofta en känsla av skam, en känsla som 

också kan förstärka den psykiska ohälsan (Wiklund & Gustin, 2010). Vidare kan 

situationer uppstå mellan patient och vårdare där patienten känner sig reducerad till en 

sjukdom eller en del av ett patientkollektiv där personens identitet inte tas på allvar 

(Wiklund & Bergbom, 2017; Lindvall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad, 2011). 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) skriver i värdegrund för omvårdnad om vikten av 

visad respekt för den enskilda människans värdighet.  I egenskap av hälso- och 

sjukvårdspersonal arbetar sjuksköterskan även under HSL (SFS 2017: 30). Här beskrivs i 

kapitel 3 § 1 att “vården ska ges med respekt för alla människor lika värde och för den 

enskilda människans värdighet”. För att kunna förverkliga mänskliga ideal om människans 

värdighet behövs kunskap om patientens upplevelser och verklighet (Eriksson, 1995). Det 

behövs således mer kunskap om patienters upplevelse av att vårdas på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning för att hjälpa sjuksköterskan utveckla omvårdnadens kvalité.  

 

 

BAKGRUND 

 

Psykisk hälsa och ohälsa, definition och statistik  

 

Hälsa definieras enligt World Health Organization (WHO, 1986) som en persons sociala 

och personliga resurser och fysiska förmåga i sitt dagliga liv. Hälsan kan också styras av 

om hur en person upplever händelser under livet som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt (Antonovsky, 1991). Ur ett biomedicinskt perspektiv kan hälsa betraktas som 

frånvaro av sjukdom men det är ett otillfredsställande sätt att definiera den psykiska hälsan 

hos en människa (Wiklund Gustin, 2010). WHO (2001) beskriver psykisk hälsa som 

förmågan att använda sina resurser till att förverkliga sig själv, vara delaktig, bidra till 

samhället och hantera livets normala motgångar. Patienter som själva upplevt den 

psykiatriska vården beskriver hälsa i termer som meningsfullhet, självständighet och 

gemenskap (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003).  

 

Psykisk ohälsa definieras enligt folkhälsomyndigheten som ”en samlande beteckning för 

både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga 

symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”. Psykisk ohälsa finns 

representerat i alla åldersgrupper och är en av Sveriges stora folksjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016, s. 17). Bland barn och unga vuxna har psykisk ohälsa ökat 

kraftigt de senaste 10 åren, så mycket som mer än 100 procent bland barn 10 - 17 år och 

närmare 70 procent för unga vuxna 17 - 24 år (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Psykiatrins uppbyggnad 

 

Patienter med psykisk ohälsa vårdas i primärvården, på psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar dagtid, i den psykiatriska slutenvården, även kallat heldygnsvård 

samt i hemmet med hjälp av mobila team. Upplägget är utformat efter psykiatrireformen 
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som genomfördes 1995 i Sverige som i sin policy eftersträvar att patienterna ska ha 

möjlighet till valfrihet, integritet och självbestämmande. Sveriges kommuner ansvarar för 

att boende, sysselsättning, fritid och sociala behov tillgodoses och vårdorganisationen blir 

endast ansvarig för vård och behandling (Lindqvist,Rosenberg & Freden, 2011). 

 

Psykiatrisk slutenvård 

De patienter som uppvisar allvarliga symtom på psykiatriska diagnoser som exempelvis 

schizofreni, mani och personlighetsstörning som skulle kunna skada sig själv och andra 

och anses olämpliga att vårdas i den psykiatriska öppenvården, kan läggas in på 

psykiatriska intensivvårdsavdelningar (Brown & Bass, 2004). Salzmann-Erikson (2015) 

beskriver hur reglerna på dessa avdelningar begränsar patienternas frihet. Utgången är låst 

och patienterna kan inte komma och gå som de önskar, vissa ägodelar som är lagliga i 

samhället är förbjudna på avdelningen ex kameror, bälten och vassa föremål. Patienterna är 

inte heller tillåtna att vistas i alla utrymmen på avdelningen. Till de mer grövre 

inskränkningarna av en patients frihet hör rumsavskiljning, att patienten avskiljs från resten 

av avdelningen till ett separat rum, och bältesläggning, att patienten spänns fast på en säng 

med fempunktsbälte. 

 

Reglerna på avdelningen är utformade för att efter bästa förmåga säkerställa patienternas 

och personalens säkerhet samt att ge personalen kontroll över vart patienterna befinner sig 

och vad de gör (Salzmann-Erikson, 2015). Fördelar och nackdelar med att hålla utgången 

låst har studerats av Haglund, von Knorring och von Essen (2006) som visar på fördelar 

som ökad säkerhet, kontrollerad och säker vård och en lättnad för närstående med 

vetskapen att patienten tas om hand och inte kan avvika. Personalen uppgav nackdelar 

såsom mer jobb och upplevde sig delade i dubbla roller som både vårdare och vakt.  

 

Psykiatrisk omvårdnad  

Psykiatrisk vård har för avsikt att bedriva god vård enligt fem uppföljningsbara kriterier: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, inom rimlig tid och jämlik. 

Patientfokuserad god vård definieras som “att vården bygger på respekt för människors 

lika värde och den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet. 

Vården ska planeras och genomföras i samråd med patienten. Kommunikationen ska vara 

en integrerad del av all vård och behandling” (Socialstyrelsen, 2010, s.23). Psykiatrisk 

omvårdnad har som grund att alla människor har möjlighet att utvecklas och växa. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till säker, personcentrerad vård som 

stärker personens oberoende och självständighet. I psykiatrisk omvårdnad understryks en 

holistisk syn på hälsoprocesser och även de förhållanden och villkor som ger hälsan dess 

förutsättningar (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, 2014).  

  

I Psyk-VIPS (1999) står det att Sjuksköterskan tillsammans med mentalskötare bör utföra 

tvångsåtgärder i linje med de bärande begrepp som finns inom omvårdnadsvetenskapen. 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) ska syftet med tvångsvården vara att patienten utav 

fri vilja ska samarbeta i nödvändiga vårdmoment. Om det är möjligt att istället använda 

individuellt anpassad information och hjälpa patienten att utav fri vilja samarbeta i sin vård 

ska tvång inte användas. Om tvång detta till trots måste appliceras, ska det göras så 

skonsamt som är möjlig (Sandman & Kjellström, 2013).  
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Tvångsvård i psykiatrin  

 

Svensk psykiatri regleras i första hand av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30). 

HSL (SFS 2017:30) är alltid gällande för såväl somatisk som psykiatrisk vård. HSL 

tydliggör skyldigheten att erbjuda god vård på lika villkor som ska vara lättillgänglig, 

bygga på respekt på patientens självbestämmande och integritet, vara av god kvalitet och 

främja kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

 Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

I särskilda vårdas patienter under Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] (SFS 

1991:1128) samt Lagen om rättspsykiatrisk vård [LRV] (SFS 1991:1129). De sistnämnda 

lagarna utgör en begränsning och inskränkning av personens fri- och rättigheter. Det 

innebär att man inom vissa lagrum med specifika åtgärder samt begränsningar av frihet 

fråntas det annars lagstadgade rättigheterna som svensk medborgare under begränsad tid 

(Wallsten, 2013; SOSFS 2008:18).  LPT ger alltså lagligt stöd att utföra psykiatrisk 

tvångsvård under frihetsberövning (SFS 1991: 1128 18 §). I lagen specificeras de åtgärder 

som kan utföras under tvång i sluten psykiatrisk vård och är följande; fastspänning under 

begränsad tid vid omedelbar fara för att patienten skadar sig själv eller någon annan (SFS 

1991: 1128 19 §), hållas avskild om patienten uppvisar ett beteende som försvårar vården 

för dom andra patienterna (SFS 1991:1128 20§), beslut om inskränkning av elektronisk 

kommunikation (SFS 1991: 1128 20a §) och övervakning av alla försändelse, utom det i 

skrift (SFS 1991: 1128 22 §).  

 

Vårdintyg  

Ett beslut om tvångsintagning får inte ske utan vårdintyg som utfärdats av legitimerad 

läkare efter personlig undersökning av den aktuella patienten (SFS 1991:1128 4 §). 

Undersökning av patienten ska ske om det finns en skälig grund för det och i journalen 

måste det framgå vilka omständigheter som föranlett bedömningen för vårdintyg 

(Wallsten, 2013). Inom 24 timmar ska patienten genomgå en ytterligare bedömning och 

vårdintyget prövas av en läkare med specialistutbildning inom psykiatri som tjänstgör på 

en psykiatrisk sjukvårdsinrättning. Patienten kan efter det tvångsvårdas i upp till fyra 

veckor. Behöver tvångsvården förlängas måste specialistläkaren ge en motivering för 

skälen till detta vid en förhandling i Förvaltningsrätten och godtas skälen kan tvångsvården 

förlängas med fyra månader med start från datumet för intagningsbeslutet. Patienten har 

rätt till juridisk hjälp innan och under förhandlingen samt informeras om rätten till att 

överklaga förvaltningsrättens beslut så snart dennes tillstånd medger det (SFS 1991:1128).  

 

Socialstyrelsens riktlinjer 

Socialstyrelsen har utfärdat riktlinjer för tillämpningen av tvångsvård (SOSFS 2008:18). 

Här framgår tillämpning, ansvar, utförande och en sammanfattning av de lagar som berör 

psykiatrisk tvångsvård. Bland annat lyfts gott bemötande av vårdpersonal mot patienten 

vid tvångsåtgärder som särskilt viktigt. Socialstyrelsen instruerar också i riktlinjerna 2a § 

(SFS 1991:1128) att tvångsåtgärder inte ska användas om mindre ingripande kan vara ett 

bättre alternativ.  

 

  

 

https://lagen.nu/1991:1128#P4S1
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Teoretisk ram - Värdighet 

 

Människans värdighet har genom tiderna blivit beskriven som något betydelsefullt även 

om dess filosofiska och teologiska definitioner varierat. Samtidens västerländska 

humanistiska människosyn anses stamma ur en kristen kulturgemenskap där människan är 

skapad i guds avbild med ett absolut värde (Edlund, 2002; Leget, 2012; 1 Mos 1:26-27, 

2015). Edlund (2002) beskriver i sin avhandling om begreppet värdighet, där dess väsen 

beskrivs som helighet, människovärde, frihet, ansvar, plikt och tjänande, tjänande somt 

innefattar en plikt att tjäna sin nästa.  I värdighetens väsen finns i den absoluta värdigheten 

som finns hos människan enkom för att hon är människa, den är omätbar och icke-

jämförbar. Edlund (2002) skapar en modell för abstraktion av människans värdighet som 

utgörs av en själslig, andlig och kroppslig dimension. I samtal med patienter beskrivs 

värdighet som att vara hederlig, vara en rättskaffens person, känna sig stolt, vara 

självständig och värdefull samt ha kontroll och kunna ta ansvar för sitt liv. Att känna sig 

betydelsefull och få vara någon gör att den egenupplevda värdigheten stärks och bekräftas. 

Att få vara någon innebär att bli sedd, bli trodd, bli lyssnad på och tagen på allvar (Edlund, 

2002).  

 

Edlund (2002) analyserar värdighetens semantik, etymologi och ontologi som förutom den 

absoluta värdigheten resulterar i den relativa värdigheten. Den relativa värdigheten utgör 

en gestaltning av den absoluta värdigheten och värden kopplat exempelvis kulturell 

kontext kommer till uttryck här och således också de värden som är essentiella för den 

absoluta värdigheten. Både den relativa och absoluta värdigheten finns i varje människa. 

Den relativa värdigheten är föränderlig och delas in i en inre etisk värdighet och en yttre 

estetisk värdighet. Den inre etiska värdigheten tar avstamp i den själsliga dimensionen och 

innehåller ideal och värderingar som man själv kan uppleva stolthet och självaktning 

genom att efterleva (Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013).  

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1995) beskriver också att häri ryms de moraliska 

värderingar en person internaliserat, människan blir en värdekälla som innehåller dessa 

värden. Inom den inre värdigheten finns upplevelsen av att inneha värdighet, den 

upplevelsen kan kränkas och återupprättas. Den yttre estetiska värdigheten får sin plats i 

den kroppsliga dimensionen och behandlar handlingar, attribut, estetiskt yttre och 

behärskning. Värdigheten får i den kroppsliga dimensionen central betydelse för att 

verkliggöra de värden som kan ge uttryck för den absoluta värdigheten. Häri ryms även ett 

värdigt handlande som visar på respekt för de rättigheter människan har (Eriksson, 1995). 

Eriksson (1995) anser att det yttersta syftet med vårdandets etik är att bekräfta människans 

absoluta värdighet, att denna värdighet ger henne rätt att bli bemött som en unik person. 

Eriksson beskriver också att för att kunna förverkliga det mänskliga idealet om människans 

värdighet behövs kunskap om patientens upplevelser och verklighet.  

 

Lögstrup (1997) beskriver i Det etiska kravet ansvarets betydelse för människans 

värdighet. Ansvaret är ömsesidigt och ett utlämnande, människan har ansvar att ta hand om 

varandra och visa omsorg. Det är ett etiskt krav som finns mellan människor där vi är 

beroende av varandra. Kravet som finns mellan människor i varje möte, varje relation är 

outtalat. Vidare skrivs det i Förenta Nationernas Allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter att “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har 

utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 
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gemenskap”. Deklarationen utgör ett universellt ramverk för arbetet med de mänskliga 

rättigheterna (Förenta Nationerna, 1948, s.3).  

 

I all vård och omvårdnad behövs bekräftandet av den enskilda människans värdighet 

(Wiklund Gustin, 2010). Inom sjuksköterskeprofessionen talar man om värdighet med stöd 

av begrepp som respekt, integritet, att få bemötas som unik och att inneha mänskliga 

rättigheter (Milton, 2008; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). I Värdegrund för 

Omvårdnad som publicerats av Svensk Sjuksköterskeförening (2016) förankras vidare 

respekten för det absoluta värdet hos människan oavsett yttre omständigheter. Visad 

respekt för värdigheten framhålls som essentiellt för ett möte präglat av omtanke. Det 

suveräna uttrycket för att ära en människas värdighet har beskrivits som uttryck av respekt. 

Respekten för människans värdighet anses fundamental för omvårdnaden och ska utan 

undantag implementeras i bemötandet (Gail & William, 1999; Milton, 2008; 2003).  

 

En persons värdighet riskerar att kränkas när relationen mellan två personer är 

asymmetrisk. Om en av personerna har mer makt och auktoritet är risken stor att den 

andres värdighet kommer att kränkas (Jacobson, 2009). I den hierarkiska miljön som utgör 

sjukhuset kan just en asymmetrisk relation mellan patienten och vårdpersonal utgöra den 

första kränkningen av patientens värdighet (Gustavsson, Wigerblad & Lindvall, 2014).  

När en person skrivs in på en slutenvårdsavdelning så kliver personen ut ur sin kända miljö 

där värdigheten enklare kan upprätthållas, till en främmande miljö där personen genast blir 

mer sårbar. För att upprätthålla personens värdighet krävs stöd av de som vårdar patienten 

(Sandman & Kjellström, 2013). En människas upplevelse av värdighet behöver 

nödvändigtvis inte kränkas under vårdtiden men situationer kan uppstå mellan patient och 

vårdare där patienten känner sig reducerad till en sjukdom eller en del av ett 

patientkollektiv där personens identitet inte tas på allvar (Lindvall, Boussaid, Kulzer & 

Wigerblad, 2011; Wiklund & Bergbom, 2017). Vid psykisk ohälsa följer ofta en känsla av 

skam, en känsla som också kan förstärka den psykiska ohälsan. Skammen kan innebära en 

internaliserad känsla av att tolka tillvaron utifrån utgångspunkten av att vara ovärdig. För 

de personer som under lång tid kämpat mot skammen kan omvårdnaden behöva handla om 

att återupprätta personens känsla av värdighet, alltså den relativa värdigheten (Wiklund 

Gustin, 2010).  

 

Respekt   

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) skriver i värdegrund för omvårdnad om vikten av 

visad respekt för den enskilda människans värdighet. Respekt är ett essentiellt koncept 

inom omvårdnad som behöver definieras från perspektivet av sjuksköterskan. Respekt kan 

ses som en etisk hållning i omvårdnad som erkänner värdighet, medfött människovärde, 

den unika personen och dennes självbestämmande. Hur respekt förmedlas till patienten är 

dock inte lika självklart även om ett bemötande och handlingar mot en person som speglar 

den etiska hållningen föreslås göra just det (Browne, 1993). Blennberger (2013) menar att 

respekt bygger på att se den andre som en människa, som behöver erkännande och 

bejakelse. Blennberger (2013) ser respekt som en del av en bemötandenorm för 

bemötandets etik, som utgörs av artighet och hänsyn. Att visa respekt kan göras genom 

visad hänsyn för människors villkor generellt, olika gruppers villkor och individens 

särskilda villkor uttryckt genom bemötandet. Detta kräver ett mått av empatisk lyhördhet 

och uppmärksamhet för att inte såra personen i mötet. Blennberger (2013) ser att respekt 

tangerar empati genom hänsynen och att en empatisk uppmärksamhet och lyhördhet leder 
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till en intellektuell samt emotionell förståelse för patientens situation vilket blir till hjälp i 

att visa respekt.  

 

Sjuksköterskans ansvar   

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att sjuksköterskan har det övergripande 

ansvaret för att leda omvårdnadsarbetet i sjukvården. En förutsättning för god omvårdnad 

beskrivs som en förtroendefull relation till patienten och dennes närstående. Den 

terapeutiska alliansen mellan sjuksköterska och patient i slutenvården anses som 

grundläggande för god psykiatrisk vård (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015). I 

egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal arbetar sjuksköterskan under HSL (SFS 2017: 

30). Här beskrivs i kapitel 3 § 1 att “vården ska ges med respekt för alla människor lika 

värde och för den enskilda människans värdighet”. Sjuksköterskan har sedermera ett etiskt 

ansvar som vidare beskrivs av Svensk Sjuksköterskeförening i International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2017).  

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av sitt arbete i psykiatrin 

 

Att ha engagemang gentemot patienten, upprätthålla säkerheten samt utbilda och stärka 

patienten är för sjuksköterskor viktiga aspekter av den psykiatriska omvårdnaden (Delaney 

& Johnson, 2014). Samtidigt finns beskrivningar om hur sjuksköterskan i sitt arbete med 

psykotiska patienter har uppvisat ett uppgiftsorienterat arbetssätt som objektifierade 

patienterna (Hellzèn, Norberg & Sandman, 1995). Sjuksköterskor har också beskrivit att de 

i många situationer tvingats agera på ett sätt som inte överensstämmer med deras 

värdegrund och skapade en känsla av otillräcklighet (Hällgren Granheim, Slotte, 

Markström Säfsten & Lindgren (2014). Sjuksköterskor har också berättat om upplevda 

moraliska besvär och svårigheter relaterat till bristande resurser. En konsekvens av de 

bristande resurserna beskrevs leda till bristande respekt och förlorad lust till arbetet 

(Austin, Bergum & Goldberg, 2003).  

 

För sjuksköterskor inom psykiatrisk vård finns det en upplevd diskrepans mellan ideal och 

verklighet som skapar frustration när de professionella värdena och idealen inte kan 

uppnås. I deras dagliga arbete uppstår flertalet etiska dilemman direkt skapade av vårdens 

utformning. Att som sjuksköterska veta vad som är god psykiatrisk omvårdnad utan att 

kunna implementera det utgör en stor utmaning i den psykiatriska vården (Hem & Heggen, 

2004).  

 

I en svensk studie (Lindvall et al., 2011) intervjuades 16 psykiatrisjuksköterskor med syftet 

att beskriva hur situationer relaterat till patientens värdighet upplevdes. I studien framkom 

att sjuksköterskorna visade att de tog stort ansvar för att bevara patientens värdighet, men 

det framkom också att en del hotade patientens värdighet antingen medvetet eller 

omedvetet. Sjuksköterskor har själva beskrivit situationer då de upplever att patientens 

värdighet kränks inom den psykiatriska slutenvården. Sjuksköterskor ansåg att patienters 

värdighet blev kränkt då de inte togs på allvar, ignorerades, exponeras, upplevde fysisk 

kränkning, blev offer för andras maktposition, blev förrådda och utsatta för förutfattade 

meningar (Gustavsson et al., 2014). Vidare beskriver sjuksköterskor att kroppslig 
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integritet, visad hänsyn för känslor, visad respekt, att ge tid och kontroll är något som 

bekräftar värdigheten hos patienten (Walsh & Kowanko, 2002).  

 

 

Problemformulering 

 

I all omvårdnad behövs bekräftande av den enskilda människans värdighet, i synnerhet i 

samband med psykisk ohälsa då en internaliserad självbild kan ge patienten en känsla av 

ett mindre värde . I samband med tvångsvård och tvångsåtgärder upplever sjuksköterskor 

etiska dilemman som rör patientens värdighet. Studier har också visat att sjuksköterskor är 

oeniga om tvångsåtgärder innebär etiska problem eller inte och ibland saknar kunskap om 

alternativ till tvångsåtgärder. Sjuksköterskor har visat sig hängivna till att upprätthålla 

patienters värdighet men kränkningar av patienters värdighet sker både medvetet och 

omedvetet inom psykiatrisk vård. I Värdegrund för omvårdnad (2017) tydliggörs 

sjuksköterskans ansvar att alltid oavsett yttre omständigheter påvisa respekt för den 

enskilda människans värdighet. Att bejaka och hjälpa till att upprätthålla patientens 

värdighet betraktas som ett etiskt krav som ställs på sjuksköterskan. För att kunna 

förverkliga idealet om upprätthållen värdighet under omvårdnad behövs mer kunskap om 

patientens upplevelser och verklighet. En litteraturstudie som belyser hur patienten själv 

upplever psykiatrisk slutenvård skulle kunna bidra till kunskapen om hur patienters 

värdighet kan främjas och upprätthållas av sjuksköterskan. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård.  

 

 

Frågeställningar 

 

- Hur upplever patienten psykiatrisk slutenvård? 

 

- Hur påverkas patientens upplevelse av värdighet under psykiatrisk slutenvård? 

 

 

METOD 

 

Val av Metod 

 

För att besvara studiens syfte har studien genomförts som en litteraturöversikt med avsikt 

att få en övergripande bild av forskningsläget gällande patienters upplevelser. En 

litteraturöversikt innebär att metodiskt söka, kritiskt granska och sammanställa kunskap 

inom valt problemområde (Forsberg & Wengström, 2015). Polit och Beck (2017) beskriver 

en modell för utförandet av en litteraturstudie med nio steg, som den här 

litteraturöversikten gjordes utefter. Fördelen med att arbeta efter vald nio-stegs modell är 

att arbetet blir mer kontrollerbart samt reproducerbart.  

 

Steg 1. Formulera och förädla primära och sekundära frågeställningar 

Steg 2. Planera en sökstrategi för datainsamlingen 
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Steg 3. Söka, identifiera och välja ut potentiella primärkällor 

Steg 4. Översiktsläsning av valt källmaterial efter relevans samt urval 

Steg 5. Djupläsning av valda källor 

Steg 6. Sortering och kodning av valda källor 

Steg 7. Kritiskt utvärdera valt källmaterial 

Steg 8. Analysera källmaterialet och söka efter kategorier och teman 

Steg 9. Sammanställa resultat av databearbetningen  

(Polit & Beck, 2017). 

 

 

Urval  

 

I enlighet med steg två som presenteras av Polit och Beck (2017) ska inklusions- och 

exklusionskriterier etableras. Kriterierna ska skapas för att avgränsa den bibliografiska 

sökningen till relevanta studier för att besvara syftet. De etablerade kriterierna ska explicit 

redogöras för, så att en annan författare kan göra samma sökning och få samma resultat 

(Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterierna för den här litteraturstudien var: peer rewied artiklar, publicerade 

tidigast 2008, på engelska eller svenska och de ska utgöras av patienters upplevelser från 

psykiatriskslutenvård. En artikel som genomgått peer review har granskats av minst två 

sakkunniga experter på området. Normalt är dessa oberoende och behöver inte heller nå 

konsensus. Studien blir då granskad på både innehåll och metod. Peer reviewers ger sedan 

en rekommendation till tidskriften om huruvida den ska publiceras eller ej (Polit & Beck, 

2017). Detta inklusionskriterium valdes för att säkerställa kvaliteten på de studier vi tar 

med. Studier tidigast publicerade 2008: med hänsyn till den psykiatrireform som trädde i 

kraft 1995 efter beslut 1994 som föregicks av psykiatriutredningen SOU 1992:73, samt 

efter rådande direktiv från Sophiahemmets Högskola. Inklusionskriteriet “patientens 

upplevelse” valdes för att besvara syftet.  

Exklusionskriterierna valdes för att ytterligare snäva av urvalet med avstamp i 

inklusionskriterierna. Exklusionskriterierna var barnpsykiatri (patienter under 18 år), 

litteraturstudier och pilotstudier.  

 

 

Datainsamling 

 

Inklusions - och exklusionskriterierna låg till grund för en första övergripande sökning i 

databasen CINAHL. Syftet med en övergripande sökning var att få en överblick över 

forskningen på området som helhet samt att lättare välja ut relevanta sökord som var 

representativa för syftet (Wallengren & Henricson, 2012). Det slutgiltiga urvalet av sökord 

hämtades från vetenskapliga artiklar hörande till samma forskningsområde som denna 

litteraturöversikt. Sökorden blev således: human dignity, coercion, involuntary 

commitment, psychiatric patients, patient attitudes, psychiatric care, inpatients, client 

attitudes, psychiatric nursing och human rights. Sökorden användes till en början separat 

och sedan i olika kombinationer så relevant data kunde ringas in och avgränsas. Författarna 

tog också hjälp utav högskolans bibliotekarie för att få bättre förståelse för databasernas 

struktur och användandet av booleska operatorerna AND och OR. Efter avslutad 

databassökning gjordes sekundära sökningar i relevanta artiklars referenslistor, en så kallad 
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manuell sökning. Det är en effektiv datainsamlingsmetod och författarna riskerar därmed 

inte att missa relevant litteratur (Östlundh, 2012). Under denna manuella sökning 

påträffades fyra artiklar som passade inklusionskriterierna och inkluderades i resultatet. 

Valet av databasen CINAHL motiverades efter rekommendation i Polit och Beck (2017) då 

CINAHL omfattar i stort sett alla omvårdnadstidskrifter på det engelska språket. Efter att 

lämpliga sökord sammanställts (se tabell. 1) gjordes en andra mer riktad sökning i 

CINAHL men riktade sökningar gjordes också i databasen PubMed och efter handledning 

av bibliotekarie även i databasen PSYCHinfo.  

 

 

Manuell sökning:  

Förutom sökning i databaser kan det vara bra att söka manuellt vilket innebar att 

referenslistor till inkluderat material genomsöktes efter fler lämpliga artiklar (Karlsson, 

2012). Sammanlagt fyra artiklar inkluderades med hjälp av manuell sökning.  

 

Vid genomläsning av referenslistan till Looi, Engström och Sävenstedt (2015) var det 

refererat till Kontio, Joffe, Putkonen, Kuosmanen, Hane, Holi och Välimäki (2010) samt 

Katsakou, Rose, Amos, Bowers, McCabe, Oliver, Wykes och Priebe (2012). Dessa artiklar 

passade inklusionskriterierna och inkluderades i denna litteraturöversikt. 

 

Vid genomläsning av referenslistan till Molin, Graneheim och Lindgren (2016) valdes en 

artikel ut till resultatet. Johansson, Skärsäter och Danielson (2009). 

 

Vid genomläsning av referenslistan till Lorem, Hem och Molewijk (2015) var det refererat 

till Andreasson och Skärsäter (2012). Denna artikel passade inklusionskriterierna och 

inkluderades i denna litteraturöversikt.  

 

 

Databearbetning  

 

De sammanställda sökorden användes vid sökning i databaserna och träffarna bearbetades 

enligt steg 3 (fig. 1). Abstract lästes i de artiklar som ansågs potentiellt kunna innehålla 

relevanta resultat för det formulerade syftet. Artiklar vars abstract ledde till en 

genomläsning graderades efter Sophiahemmet Högskolas mall för vetenskaplig 

klassificering (se bilaga A) och inkluderades eller exkluderades sedan från studien. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna och klassificerades enligt låg 

(III), medel (II) eller hög (I) kvalitet. De artiklar som författarna bedömde inneha medel till 

hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Kvalitetsgranskningen innefattade bedömning 

av syfte, urval, datainsamling, dataanalys och resultat.  
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Tabell 1. Söktabell 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstr

akt 

Antal 

lästa 

artikl

ar 

Antal 

inklude

rade 

artiklar 

CINAHL 19-04-18  Human dignity (MH exact 

heading) AND Psychiatric 

patients (MH exact 

heading) 

 15  12  3  1 

CINAHL 19-04-18  Coercion AND Psychiatric 

patients 

 42 18  6  1 

 CINAHL 19-04-

18 

 Coercion (MH exact 

heading) AND Psychiatric 

care (MH exact heading) 

 20  14  5  2 

 CINAHL 19-04-

18 

 Involuntary commitment 

(MH exact heading) AND 

patient attitudes (MH exact 

heading) 

 32  13  0  0 

CINAHL 20-04-18 Psychiatric care (MH exact 

heading) AND Inpatients 

(MH exact heading) 

146 38 9 3 

PubMed 20-04-18 Psychiatric Nursing (MesH-

term) AND 

Inpatients/psychology 

(MesH-term) 

80 24 2 1 

PubMed 20-04-18 Human Rights (MesH-

term) AND Psychiatric 

nursing (MesH-term) 

100 22 0 0 

PubMed 20-04-18 Psychiatric nursing (MesH-

term) AND Involuntary 

treatment (MesH-term) 

111 18 1 0 

PSYCINFO 25-04-

18 

Client attitudes (Thesarius) 

AND Involuntary treatment 

(Thesarius) 

22 20 7 1 

PSYCINFO 26-04-

18 

Coercion (Thesarius) AND 

Client attitudes (Thesarius)  

36 9 2 2 

      

TOTALT 604   188  35  11 
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Dataanalys 

 

Vid genomförandet av dataanalysen användes Fribergs (2017) modell bestående av fyra 

delmoment som nedan kommer beskrivas i steg. Analysförfarandet har delats in i fyra steg 

för att tydliggöra processen för dataanalysen. Friberg beskriver att analysförfarandet ska 

betraktas som att flytta sig från helhet till delar för att sedan återgå till en ny helhet. I ett 

första steg lästes studierna flertalet gånger för att skapa förståelse för innehåll och 

sammanhang samt göra en reduktion av materialet. Författarna läste alla artiklar var för 

sig. I ett andra steg dokumenterades studierna i en matris avseende författare, år, land, titel, 

syfte, metod och resultat (Bilaga B). Studierna analyserades i ett tredje steg med hänsyn till 

likheter och skillnader i metod, analysgång och resultat. Detta steg utförde författarna var 

för sig. Slutligen sammanställdes innehållet i studiernas resultat i teman och kategorier. 

Detta delmoment gjorde författarna tillsammans och analysförfarandet beskrivs vidare 

nedan. Teman beskrivs som en meningsfull essens som representerar innehållet och en 

kategori är en samling av liknande data som arrangeras till samma plats för att möjliggöra 

det för författaren att beskriva karaktäristiken av temat (Friberg 2017).  

 

För att enkelt skapa överblick över materialet kondenserades innehållet i artiklarna till 

meningsenheter som speglade det centrala innehållet i artiklarna. Detta gjordes för att 

underlätta analysen bestående av jämförelser som skulle leda till teman och kategorier 

(Friberg, 2017).  Meningsenheterna skrevs ner på post-it lappar som kodades efter 

tillhörighet till artikel och placerades på en whiteboard. Post-it lapparna sorterades efter 

liknande innehåll vilket slutligen resulterade i fem grupper. I ett nästa steg gick var 

författare igenom respektive gruppering för revidering och omgruppering. Fem grupper 

kvarstod och blev därmed fem teman. I ett tredje steg sorterades var grupp upp i mindre 

enheter för att skapa kategorier. För att kontrollera att en rättvis bild återskapats av 

materialet från artiklarna gick var författare tillbaka till artiklarna för att se att den 

kondenserade meningsenheten var överensstämmande med det faktiska innehållet. 

Dataanalysen präglades av den integrativa ansatsen vilket innebar att datareduktionen som 

genomfördes i steg ett till fyra för att besvara syftet aspirerade mot en analys där 

jämförelser av meningsenheter resulterade i ett syntetiserat porträtt av det ursprungliga 

materialet. Friberg beskriver vidare att den integrativa ansatsen handlar om att identifiera 

underliggande mönster i data (Friberg, 2017).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

När människor är inblandade i forskning behöver en etisk hållning prägla hela arbetet för 

att säkerställa deltagarnas rättigheter (Polit & Beck, 2017). Det är således mycket viktig 

fråga inom forskningsetiken hur människor får behandlas inom ramen för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vid utförande av en litteraturstudie bör etiska överväganden 

göras gällande urval och presentation av resultat. I en litteraturstudie är området för 

undersökning tidigare dokumenterad kunskap, det innebär att de etiska frågorna ställs mot 

litteraturen istället för till personer. Vid urvalet av studier ska författarna till en 

litteraturstudie försäkra sig om att studien fått tillstånd från en etisk kommitté eller redogör 

noggrant för etiska överväganden. Alla artiklar som används i litteraturstudien ska också 

redovisas och även resultat som inte nödvändigtvis stödjer hypotesen ska redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2015). Enligt vetenskapsrådets (2017) dokument God 
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forskningssed (2017) är det inte tillåtet att förvanska, fabricera eller plagiera data. Analys 

av data ska göras opartiskt, objektivt, ärligt och tillförlitligt. Eventuella felkällor ska 

identifieras och diskuteras. 

 

Författarna till denna litteraturstudie har båda arbetslivserfarenhet från psykiatrisk 

slutenvård i Sverige och har etiskt diskuterat vad detta innebär för studien. Diskussion om 

eventuell bias redovisas i metoddiskussionen.   

 

 

RESULTAT 

 

Inledning  

 

Resultatet av dataanalysen presenteras som fem teman; Att söka skydd och vila i en 

stigmatiserande miljö, Att förlora sig själv i en patroniserande vårdform, Personalens 

bemötande gör hela skillnaden, Patientens önskan om att få vara med samt Tvång, ett 

nödvändigt ont? Varje tema har tillhörande kategorier (se tabell 2). Studierna som ligger 

till grund för resultatet är utförda i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien samt Irland och 

är vetenskapligt skrivna artiklar publicerade i omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter.    

 

 

Tema Tillhörande kategorier 

Att söka skydd och vila i en 

stigmatiserande miljö 

Fysiska miljön 

Medpatienter 

Söka fristad 

Att förlora sig själv i en patroniserande 

vårdform  

Avsaknad av kontroll 

Reduceras 

Personalens bemötande gör hela 

skillnaden 

Interaktionen med personalen 

Patientens förslag 

Patientens önskan om att få vara med Information  

Delaktighet 

Tvång; ett nödvändigt ont? Konflikt  

Existentiellt  

 Tabell 2 

 

 

 

Att söka skydd och vila i en stigmatiserande miljö  

 

Fysiska miljön 

Patienterna upplevde att det fanns en distans mellan de själva och personalen och att 

avdelningen var en plats av osynliga regler och begränsningar som patienterna var tvungna 

att lära sig (Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna upplevde att personalen upprätthöll regler 

på avdelningen på ett sådant sätt att det saknades flexibilitet vilket upplevdes provocerande 
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för patienterna och ledde till en känsla av underlägsenhet. Patienterna var av åsikten att det 

behövdes regler men att flexibilitet var viktigt. Avskalad inredning, låsta dörrar, larm och 

bältessängar gav patienterna en känsla av otrygghet, att de var onormala och påminde dem 

om deras sjukdom vilket kunde få patienterna att må sämre (Johansson, Skärsäter & 

Danielson, 2009; Larsen & Terkelsen, 2013). Patienterna beskrev att vårdas på en 

slutenpsykiatrisk avdelning var händelsefattigt och som att bli satt i förvaring (Lilja & 

Hellzén, 2008; Molin, Graneheim & Lindgren, 2016; Skorpen, Rehnsfeldt & Thorsen, 

2015). Bristen på stimuli och den avskalade inredningen gav upplevelsen att bekvämlighet 

inte var något psykiatrin erbjöd vilket också bekräftades av personalens uttalanden om att 

patienterna inte skulle förvänta sig att trivas på avdelningen. Det upplevdes 

stigmatiserande för patienterna och gav känslan att psykiskt sjuka människor är mindre 

värda och har mindre rätt att få existera (Molin et al., 2016).  

 

 

Medpatienter 

Patienterna upplevde att medpatienter kunde vara ett stöd då deras närvaro gav möjlighet 

till umgänge, samtal och utbyte av erfarenheter (Johansson et al., 2009). Patienter beskriver 

att i avsaknad av stöd från personalen kunde ett kamratskap utvecklas patienter emellan. 

Detta kunde vara positivt och ge en känsla av gemenskap men kunde också bli en börda då 

patienterna blev tvungna att bära varandras problem utöver sina egna vilket kunde göra 

dem emotionellt sårbara (Molin et al., 2016; Stenhouse, 2011). Medpatienter kunde också 

skapa en påtvingad närhet som ibland inte gick att undvika (Johansson et al., 2009) 

 

 

Söka fristad 

Patienterna upplevde den psykiatriska slutenvården också som en trygg plats där de kunde 

få en chans att återhämta sig och vila sitt sinne (Lilja & Hellzén, 2008).  Den låsta 

avdelningsdörren upplevde patienterna som ett skydd mot sitt sjukliga beteende och risker 

utanför avdelningen, de var därmed skyddade från sig själva (Molin et al., 2016). 

Patienterna hade ett behov utav en stödjande miljö med rimliga regler, bekvämligheter och 

en vårdande atmosfär där de kunde känna sig som hemma (Andreasson & Skärsäter, 2012; 

Johansson et al., 2009; Skorpen, Thorsen, Forsberg & Rehnsfeldt, 2014). Patienterna 

behövde få sina behov av avskildhet tillgodosedda för att känna sig trygga men kunde 

också uppleva trygghet i samröre med personal de kände de kunde lita på. Patienterna 

upplevde också en känsla av säkerhet när de befriades från ensamt ansvar över sig själva 

och ansåg sig vara i behov av ingripande i någon form. Avskiljning och fastspänning 

kunde ge den känsla av trygghet och stillhet patienterna var i behov av. På det viset 

uppfattades även tvångsvård som en annan sorts säkerhet (Andreasson & Skärsäter, 2012; 

Kontio et al., 2012).  

 

 

Att förlora sig själv i en patroniserande vårdform  

 

Avsaknad av kontroll  

Patienterna beskrev en känsla av att sakna kontroll över tillvaron som en konsekvens av 

otillräcklig information, bristande inflytande och en upplevelse av att personalen hade all 

makt över patienterna (Katsakou et al., 2012; Lorem et al., 2015; Murphy, McGuinness, 

Bainbridge,Brosnan, Felzmann, Keys & Higgins, 2017; Norvoll & Pedersen, 2016). 
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Kontrollen från personalen beskrevs som något påtvingat som patienterna behövde uthärda 

och att den låsta avdelningen ingav en känsla av att konstant vara bevakad (Johansson et 

al., 2009). Både personalen och slutenpsykiatrin som vårdform ingav en känsla av 

underlägsenhet hos patienterna. Erfarenheter som patienter beskrev i sammanhanget av 

underlägsenhet var en känsla av att personalen tyckte sig veta bättre än patienter, en 

önskan att få bli sedd som en individ och att få bli lyssnad på (Skorpen et al., 2014). 

Patienterna beskrev också psykiatrin som förnedrande och en form av misshandel av själen 

där personalen negligerar åsikter och den status och makt som definierar personal i 

psykiatrin bidrar till en känsla av tvång (Nyttingnes et al. 2016). Patienterna beskrev också 

en upplevelse av att behöva underkasta sig den upplevde makten och auktoriteten, att ge 

efter för makten (Lorem et al., 2015; Murphy et al., 2017). Auktoriteten beskrevs som en 

allvetande makt baserad på ett medicinskt paradigm där väntan utgjorde en stor del av 

vistelsen på avdelningen. Patienterna beskrev att de behövde kämpa för att få en känsla av 

kontroll eller resignera genom adaption, något som också för en del blev en roll att spela 

inför personalen (Lilja & Hellzen, 2008). En uppfattning bland patienterna var att den 

psykiatriska vårdens primära uppgift var att förvara patienterna, neka dem önskningar och 

utföra rättelser av deras beteende i ett disciplinerande syfte (Looi et al., 2015). I situationer 

där patienterna upplevde bältesläggning eller rumsavskiljning kunde det också tolkas som 

en form av bestraffning och frihetsberövning (Kontio et al., 2010). Patienterna beskrev 

också erfarenheter av att tvingas ta emot medicinering med hot om utskrivning (Norvoll & 

Pedersen 2016).  

 

 

Reduceras  

Patienterna beskrev en upplevelse av att reduceras till en sjukdom till fördel för det 

medicinska paradigmet, där tvångsåtgärder i synnerhet beskrevs som avpersonifierade 

(Norvoll & Pedersen 2016). Den medicinska diagnosen beskrevs som något som 

devalverande deras person, tankar och inre liv. Diagnosen kunde även vara något som helt 

nedvärderade en persons liv och bedömningar av verkligheten. Den medicinska modellen 

beskrevs i pessimistiska termer där existentiella, moraliska och spirituella kriser inte kunde 

tas om hand. Inom ramen för upplevt tvång beskrevs begränsningar i att leva sitt liv i 

enighet med sina värderingar, önskningar och livsåskådning. Medicinering beskrevs också 

som något som reducerade deras förmåga att tänka, diskutera, kontrollera sin kropp och ta 

hand om sin hygien (Nyttingnes et al., 2016). Vidare fanns beskrivningar om att inte bli 

sedd som en lidande människa eller att bli hörd och hur det påverkade upplevelsen av 

människovärdet negativt. När patienter beskrev personal de uppskattade ingick ett 

bemötande som såg dem som en vanlig person och inte en diagnos (Larsen & Terkelsen, 

2014). Patienterna upplevde att deras friska sida inte blev ordentligt erkänd i mötet med 

personal (Andreasson & Skärsäter, 2012). Patienterna framförde också en önskan om att 

inte bli bemött och betraktad som en våldsam och farlig person i samband med 

bältesläggning eller avskiljning. Det var viktigt att personalen kunde bidra med mänsklig 

närvaro och kommunikation för att det skulle upplevas humant. (Kontio et al., 2011).  
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Personalens bemötande gör hela skillnaden 

 

Interaktionen med personalen 

Interaktioner med personalen var en central del av vardagslivet på avdelningen för 

patienterna. Personalens bemötande varierade och patienterna beskrev personalen ofta som 

distanserad, otillgänglig, misstänksam och respektlös men också medkännande, förstående, 

stödjande och inkännande (Looi et al., 2015; Johansson et al., 2009; Murphy et al., 2017; 

Molin et al., 2016; Stenhouse, 2011).  

 

Patienterna beskrev hur de kände sig osynliga för personalen, eller att personalen gjorde 

sig osynliga för patienterna genom att arbeta i stängda utrymmen dit patienterna ej hade 

tillträde. Patienterna beskrev hur personalen också kunde vara frånvarande även fast de var 

fysiskt närvarande genom att gå snabbt i korridoren, hänvisa patienten till någon annan 

eller göra sig otillgänglig genom mobilanvändning (Molin et al., 2016). Patienterna kände 

att personalen inte var intresserad av att förstå patientens problem utan möten mellan 

patient och personal handlade mer ofta om kontroll än om kommunikation. Patienterna 

upplevde att personalen inte lyssnade på vad de hade att säga och kunde behandla dem som 

barn trots att de var vuxna. Personalens bemötande ledde till känslor av maktlöshet, 

otrygghet, övergivenhet och att patienterna kände sig nedvärderade (Looi et al., 2015; 

Molin et al., 2016; Norvoll & Pedersen, 2016; Skorpen et al., 2014).  

 

Patienterna upplevde att personalen inte var på deras sida och att vissa i personalen var 

ovänliga och respektlösa mot dem (Andreasson & Skärsäter, 2012). Personalen kunde säga 

att patienter var inlagda för ofta, att vissa patienter var bortskämda och inte förtjänade att 

vara på avdelningen utan upptog någon annan mer behövandes plats och att patienterna 

inte skulle kunna återhämta sig. Patienterna kände sig misstrodda och att de var tvungna att 

uppföra sig för att inte bli uppfattade som “jobbiga” och utskrivna mot sin vilja (Looi et al., 

2015; Molin et al., 2016).  

 

Patienter som hade erfarenheter av tvångsåtgärder beskrev att personalens ovilja att lyssna 

på dem och personalens patroniserande förhållningssätt ledde till att patienterna använde 

copingstrategier såsom självskadebeteende eller sparka i dörrar för att döva ångesten. 

Personalens reaktion blev då oftast tvångsåtgärder. Patienterna upplevde en atmosfär av 

misstro och att det räckte med en misstanke om att en patient skulle skada sig själv för att 

tvångsåtgärder skulle vidtas. Detta upplevdes som en bestraffning och kunde leda till att 

patienterna dolde sitt självskadebeteende (Looi et al., 2015). Patienterna beskrev missnöje 

med hur personalen utförde tvångsåtgärder som kunde vara helt utan information om 

varför, innefatta fysiskt våld och användande av hårda ord. Detta upplevdes av patienterna 

som ett maktmissbruk (Kontio et al., 2011; Lorem et al., 2015; Molin et al., 2016).  

 

Patienterna tyckte om när personalen uppträdde normalt och behandlade dem som normala 

människor och lyssnade på vad de hade att säga (Skorpen et al., 2015). Patienterna kände 

sig omhändertagna och ombesörjda när personalen deltog i sociala sammanhang och i 

fritidsaktiviteter (Stenhouse, 2011). När patienterna upplevde att personalen var på deras 

sida, engagerade, stödjande och pålitliga kände patienterna sig också trygga. Att interagera 

med personalen under dessa förutsättningar fick patienterna att må bättre och blev 

distraherade bort från symtom relaterat till sitt sjukdomstillstånd (Andreasson & Skärsäter, 
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2012). Även små saker som att personalen sa “godmorgon” eller erbjöd patienterna något 

att äta gjorde stor skillnad för patienterna i hur de uppfattade personalen. Sådana artiga 

småsaker var en del av något större, en känsla av värdighet i personalens bemötande 

gentemot patienterna (Skorpen et al., 2015).       

 

 

Patientens förslag 

Patienterna beskrev en önskan om att bli förstådda och bekräftade av personalen. De ville 

få ett öppet bemötande och att personalen skulle försöka tyda patientens signaler och se 

personen med behov bakom symtomen istället för att försöka korrigera dennes symtom. 

Patienterna ville ha en tillitsfull relation med personalen som byggde på ömsesidig 

ärlighet. Med en sådan relation på plats kunde patienter känna sig säkra och öppna sig och 

prata om sina problem och att de behövde hjälp (Looi et al., 2015; Johansson et al., 2009). 

Patienterna önskade att bli bemötta som en människa (Johansson et al., 2009; Larsen et al., 

2014; Skorpen et al., 2014). Om personalen visade ödmjukhet, var självuppoffrande och 

bemötte patienterna med respekt stärktes då patienternas upplevelse av integritet 

(Johansson et al., 2009). Patienterna beskrev att få bli bemött med respekt, som en jämlik 

samt att bli tagen på allvar var något man önskade mer av (Molin et al., 2016). Patienter 

tyckte att alla var lika värda och att personalen hade en viktig roll gällande att få patienter 

att känna sig värdefulla och att ett negativt bemötande påverkade deras självkänsla 

(Skorpen et al., 2014). Patienter beskriver att god vård var när personalen uppträdde 

pålitligt, uppmärksamt och brydde sig (Andreasson & Skärsäter 2012). Vikten av vanligt 

umgänge lyftes också fram som positivt och något man önskade mer av (Stenhouse, 2011).  

 

Patienter beskriver att under tvångsåtgärder var det viktigt med mänsklig närvaro och 

kommunikation för att det skulle upplevas humant. Det var viktigt för patienterna att bli 

sedd som en jämlik människa bemött med respekt och inte som en aggressiv farlig person 

(Kontio et al., 2011)   

 

 

Patientens önskan om att få vara med 

 

Information 

I samband med tvångsvård beskrev patienter en önskan om skräddarsydd information om 

deras sjukdom och vad för behandlingsalternativ som var möjliga. Informationen ansågs 

även behöva ges vid rätt tidpunkt för att inte orsaka oro (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

Patienter upplevde att de inte fått tillräcklig information om varför de lagts in under tvång, 

deras juridiska rättigheter och behandlingsprocessen (Murphy et al., 2017; Katsakou et al., 

2011; Lorem et al., 2015). Vid upplevelser av bältesläggning och rumsavskiljning förekom 

samma upplevelse av att inte fått information om varför, behandling och planer för 

behandling och vård (Kontio et al., 2011). Vid tvångsmedicinering fanns också 

upplevelsen av att inte fått information om varför tvång använts (Larsen & Terkelsen, 

2014; Molin et al., 2016).  

 

 

Delaktighet 

Patienter upplevde att de inte fick vara delaktiga i sin vård och önskade sig att få bli en 

aktiv deltagare i den (Kontio et al., 2011;). Deltagandet beskrevs som viktigt för att själva 
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kunna reflektera över sin vård och situation, en kontaktperson att prata om framtida 

alternativ i behandling efterfrågades (Murphy et al., 2017; Andreasson & Skärsäter, 2012). 

Patienterna beskrev att de behövde “bråka” till sig inflytande i sin egen vård och att de 

upplevde en beroendeställning på grund av bristande valmöjligheter och delaktighet 

(Johansson et al., 2009). Engagerad och undersökande hållning i kommunikationen samt 

gemensamma beslut skapade däremot en känsla av delaktighet i den egna vården hos 

patienter (Molin et al., 2016).   

 

 

Tvång; ett nödvändigt ont? 

 

Konflikt 

I beskrivningarna av patienters upplevelser och erfarenheter av tvång framkom olika 

uppfattningar om dess nödvändighet. Vissa patienter beskrev att tvångsvården var 

nödvändig i relation till graden av svårighet av den psykiska ohälsan just då (Katasakou et 

al. 2011; Skorpen et al., 2014). En del beskrev tvångsinläggningen som onödigt invasiv 

intervention och att det snarare gjorde situationen värre (Katasakou et al., 2011; Murphy et 

al., 2017). Även efter utskrivning kunde minnet av tvång kvarstå hos patienter och de 

beskrev hur de levde i en konstant rädsla att de närsomhelst kunde förlora sin frihet och bli 

tvångsinlagda återigen (Murphy et al., 2017). Samtidigt förekom det också beskrivningar 

hos patienterna där tvång kändes som omsorg och gav en möjlighet till återhämtning 

(Andreasson & Skärsäter, 2012; Lorem et al., 2015). Tvångsvården och tvångsåtgärderna 

beskrevs inneha god terapeutisk potential (Lorem et al., 2015). Patienter beskrev en känsla 

av rädsla och ensamhet i samband med tvång och att sjuksköterskorna var otrevliga och 

hårda i bemötandet medan andra beskrev det som en lugn och trygg plats för vila. Patienter 

beskrev tillvaron i bältesläggning och avskiljning som meningslös och påfrestande då de 

saknade något att få tiden att gå med (Kontio et al., 2010). Patienter beskrev också att i de 

fall de gjort motstånd mot tvånget handlade det inte om att inte vilja ha hjälp, utan snarare 

motsätta sig vad för hjälp som erbjudits. Dessa patienter hade hellre erbjudits psykoterapi, 

stöd eller en meningsfull aktivitet (Norvoll et al., 2016). Patienter beskrev ytterligare 

alternativ till tvångsåtgärder som kommunikation, att bli lyssnad på och tillit (Andreasson 

& Skärsäter, 2012; Looi et al., 2015). 

 

 

 

Existentiellt 

I beskrivningarna om att genomgå tvångsvård med tvångsåtgärder framkom existentiella 

beaktanden och erfarenheter. Patienter beskrev genomgånget tvång som en traumatiserande 

upplevelse där patienter känt att de fått kämpa för sitt liv (Looi et al., 2015; Norvoll et al., 

2016). Tvångsvården beskrevs som något som begränsade möjligheten att leva utefter egna 

värderingar eller att fullfölja en normal social roll som att vara en mamma eller gå till 

skolan. Tvång beskrevs av vissa patienter som en övergripande avhumaniserande åtgärd 

som gav konsekvensen av ett förlorat jag. Patienterna beskrev upplevelsen av att 

tvångsåtgärder påverkat deras liv negativt långsiktigt (Norvoll et al., 2015). Samtidigt 

fanns beskrivna upplevelser om att tiden som inskriven under tvång var djupt meningsfull 

(Lorem et al., 2015).  



 

  

 

 

 

   

21 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   

 

I resultatet besvaras syftet om hur patienter upplever slutenpsykiatrisk vård. Det 

framkommer en bredd i resultatet som täcker in stora delar av vad som utgör den 

psykiatriska slutenvården. Upplevelser av miljön, maktförhållanden, information, 

delaktighet, tvångsvård, tvångsåtgärder, medicinering och bemötande framkommer som 

delar i resultatet. Det framkommer dock inte lika mycket om upplevelsen av 

läkarkontakten eller relationen till anhöriga under vistelsen inom sluten psykiatrisk vård. 

Nedan kommer resultatet bland annat att ställas i relation till det valda teoretiska 

ramverket, innebörden av begreppet värdighet appliceras ergo på resultatet.  

 

 

Vad som utgör värdighet hos patienterna 

Syfte med litteraturstudien var att undersöka hur patienten upplevde den psykiatriska 

slutenvården med en frågeställning om den upplevda värdigheten. Vi fann att fyra av 

femton inkluderade artiklar explicit uttryckte sig med ordet värdighet i titeln eller syftet. 

Nio av artiklarnas resultat omnämner värdighet en eller flera gånger men med ord eller 

uttryck som kan relateras till värdighet. Uttrycken som förekommer är: humant, bli 

behandlad som människa, reducerad till sjukdom, förnedrande, avhumanisering, förlorat 

jag, bemötande påverkar upplevelsen av värdighet, bli bemött som en medmänniska och 

självkänsla. I HSL (SFS 2017: 30) beskrivs i kapitel 3 § 1 att “vården ska ges med respekt 

för alla människor lika värde och för den enskilda människans värdighet”. Respekt är 

således nära förknippat med värdighet och kan ses som ett uttryck för upprätthållandet och 

bekräftelsen av en annan persons värdighet uttryck i bemötande och handling (Browne, 

1993). Bristande respekt i bemötande förekommer explicit uttryckt i tre av våra artiklars 

resultat. Följaktligen borde risken för hotad värdighet kunna rymmas i ett möte med 

bristande respekt. Men varför pratar patienter så sällan om ordet värdighet? Ett uttryckt 

behov om till exempel värdigt bemötande verkar istället uttryckas i ord som till exempel 

respekt, reducerat jag och självkänsla. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1995) 

beskriver att i den inre estetiska värdigheten ryms de värderingar en person internaliserat, 

människan blir en värdekälla som innehåller dessa värden. Inom den inre värdigheten finns 

upplevelsen av att inneha värdighet, den upplevelsen kan kränkas och återupprättas. 

Internaliseringen sker från den omgivande sociokulturella kontext en person befinner sig i; 

hur en persons relativa värdighet kommer till uttryck och definieras speglar alltså 

personens sammanhang (Edlund, 2002). Ergo kan antagandet göras att användandet av 

andra ord än värdighet handlar om uttrycket av vad som utgör personens relativa värdighet. 

Människovärde, förlorat jag, avhumanisering, självkänsla och respekt kan i det ljuset ses 

som en spegling av en europeisk sociokulturell kollektiv betydelse av begreppet.  

 

 

Värdighet  

Jacobsson (2009) beskriver att den hierarkiska miljö som utgör sjukhuset formar det första 

hotet mot patientens värdighet genom den asymmetriska relation som kan uppstå mellan 

sjukvårdspersonal och patienten. I relationer mellan två personer där en innehar mer makt 

och auktoritet finns potential att värdigheten kränks hos den andre (Jakobsson, 2009). I 
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resultatet beskriver patienter en relation till personalen som utgörs av ett underläge där 

personalen utövar kontroll och makt över deras situation. Att behöva kämpa för att få 

kontroll över sin situation, inte bli sedd och att inte bli lyssnad på relaterades till en känsla 

av underlägsenhet. En uppfattning bland patienterna var att psykiatrins främsta uppgift var 

att förvara dem, neka dem önskningar och utföra rättelser av deras beteende i ett 

disciplinerande syfte. Att uppleva kontroll har av andra patienter utgjort en del av den 

självupplevda värdigheten (Edlund, 2002). Att patienterna upplever sig kontrollerade och 

disciplinerade kan tolkas som ett uttryck för paternalism vilket kan utgöra en begränsning 

för patienterna att leva utefter sina egna värden. Den relativa värdigheten delas av Edlund 

(2002) in i en yttre estetisk värdighet och en inre etisk värdighet. Den inre estetiska 

värdigheten utgörs av själen och innehåller ideal och värderingar som en person kan 

uppleva stolthet i att leva utefter (Edlund, Lindwall, von Post & Lindström, 2013). I 

samband med tvång beskrev patienter en känsla av att bli avpersonifierade, ett förlorat jag, 

reduceras till en sjukdom och en upplevd begränsning att leva sitt liv utefter sina 

värderingar, önskningar och sin livsåskådning. Vidare beskrevs medicineringens 

konsekvenser utgöras av en reducerad förmåga att tänka och kontrollera sin kropp. Av 

detta görs tolkningen att patienter upplever kränkningar relaterat till den relativa 

värdigheten, i synnerhet i samband med tvång.  

 

Att inte bli sedd, inte bli hörd och lyssnad på var återkommande beskrivningar från 

upplevelsen av psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Bristande respekt i bemötandet var 

framträdande i beskrivningarna och bemötandet hade stor betydelse för patienters 

upplevelse av sin självkänsla och värde. Ett dåligt bemötande fick konsekvenser för 

patienters upplevelse av att bli sedd som en jämlik samt en människa. Respekt bygger på 

att se en annan människa som en människa just som en själv, denne människa behöver 

erkännande och bejakelse (Blennberger, 2013). Respekt blir således nära kopplat till 

värdighet. Patienter beskrev vidare att personalen inte verkade intresserad av att förstå 

patientens problem och mötet dem emellan snarare verkade vilja handla om kontroll än om 

kommunikation. Detta bemötande resulterade i känslor av maktlöshet och en känsla av 

mindre värde. Filosofen Martin Buber skiljer mellan Jag-Det-relation och Jag-Du-relation 

gällande det mellanmänskliga mötet. I en Jag-Du-relation blir personen mött som ett 

subjekt, en människa där dialog, ömsesidighet och gemenskap är centralt (Buber, 1990, 

refererat i Håkansson, 2018). Man kan anta att patienter i psykiatrisk slutenvård verkar ha 

saknat ett bemötande präglat av respekt, eller en Jag-Du-relation. I en relation där patienten 

blir bemött som objekt, utan respekt eller hänsyn till värdigheten, kan man ponera att 

upplevelsen av “att bli inte bli bemött som en människa” uppkommer.  

 

För att utveckla förståelsen för begreppet värdighet inom kontexten psykiatrisk omvårdnad 

behövs mer forskning på patientens upplevelse av värdighetsbegreppets innehåll samt 

situationer där den relativa värdigheten kränks. I den här litteraturstudien framkommer 

indikationer på att patientens värdighet kränks under vistelsen på psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning, i synnerhet i bemötandet. En utökad kunskap om vad värdighet 

innebär för patienten i den psykiatriska vården skulle innebära ett bättre utgångsläge för 

sjuksköterskan att implementera respekt för värdigheten i omvårdnaden. Dels i det direkta 

mötet med patienten och dels genom ledarskap på avdelningen.  
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Behov som psykiatrin inte möter?  

Inom sluten psykiatrisk vård råder ett dominerande medicinskt paradigm, vilket även 

patienterna påpekar (Jormfeldt & Svedberg, 2010). Detta paradigm anses kunna orsaka att 

allmänmänskliga problem betraktas som medicinska tillstånd och det som avviker från 

normen sjukdomsförklaras (Wade & Halligan, 2007). I analysen framkom uttryckta behov 

som inte förväntades vid analysens början. Patienterna beskrev att de upplevt sig 

reducerade till en diagnos till fördel för det medicinska synsättet och att moraliska, 

existentiella och spirituella kriser inte kunde tas om hand. Omvårdnad har traditionellt lyfts 

fram som en holistisk disciplin som tar tillvara på hela människan men det finns också av 

naturliga skäl starka influenser från det biomedicinska perspektivet. Den här 

patientupplevelsen väcker tanken om ett holistiskt-existentiellt perspektiv på hälsa och 

ohälsa som presenteras av Berg och Sarvimäki (2003). Inom holistisk-existentiell 

omvårdnad beskrivs det att det medicinska paradigmet har en dominerande roll inom 

hälso- och sjukvård. Ett holistiskt-existentiellt paradigm fokuserar på hur personen 

upplever sin situation eller sjukdom som en upplevd erfarenhet, inte patologiska processer, 

vilket kan utgöra ett komplement. En person betraktas som unik, autonom och spirituell i 

sitt varande. Koslander, Barbosa da Silva och Roxberg (2009) definierar existentiella 

behov som rent samvete, att komma över förtvivlan och skuld samt att lidandet kan hjälpa 

någon att finna mening. Spirituella behov beskrivs som behov av mening, syfte och 

värdighet (Taylor, 2002, refererat i Koslander et al, 2009). När patienter uttrycker ett 

behov av moraliskt och spirituellt stöd kan ett holistiskt-existentiellt perspektiv vara 

behjälpligt för sjuksköterskan.  Eriksson (2016) presenterar i sin avhandling vårdgivare och 

vårdtagares erfarenhet av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell 

ansats. Patienter beskriver här att reflektion kring de existentiella frågorna är avgörande för 

möjligheten att komma vidare ur utmattningen. Existentiell reflektion gav möjlighet till 

självkännedom och tillgång till förlorade resurser. Fokuset på resurser gjorde den 

existentiella krisen till en möjlighet för utveckling istället för att söka mening i diagnosen. 

Eriksson (2016) föreslår en diskussion om hur existentiella frågor vidare kan 

implementeras i hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete.  I resultatet framkommer 

röster från patienter om mer stöd i dessa frågor varför ett holistiskt-existentiellt perspektiv 

möjligen kan vara av nytta som en del i den psykiatriska omvårdnaden, i likhet med det 

Eriksson (2016) föreslår.  

 

 

Bemötande, vårdkultur och sjuksköterskans ansvar  

I all vård och omvårdnad behövs bekräftandet av den enskilda människans värdighet. Vid 

psykisk ohälsa följer ofta en känsla av skam, en känsla som också kan förstärka den 

psykiska ohälsan. Skammen kan innebära en internaliserad känsla av att tolka tillvaron 

utifrån utgångspunkten av att vara ovärdig (Wiklund Gustin, 2010). I värdegrund för 

omvårdnad beskrivs att sjuksköterskan ska vara medveten om vad det innebär för en 

person att vara beroende av vård och den utsatthet som följer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). De beskrivna moraliska besvär sjuksköterskor beskriver som 

resultat av resursbrist samt diskrepansen mellan ideal och verkligheten verkar i jämförelse 

med den här litteraturstudiens resultat bli bekräftat (Austin et al., 2003; Hem et al., 2004). 

Sjuksköterskor förefaller ha en god bild av vad värdighet kan innebära för patienten och 

vad god psykiatrisk omvårdnad kan vara (Gustavsson et al., 2014). Något verkar dock 

fallera när en dominerande del av patienterna berättar om respektlöst bemötande, auktoritär 

personal som utövar makt, reduceras från person till diagnos, bristande information och 
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delaktighet. Användandet av tvångsvård diskuteras i form av nödvändighet bland 

patienterna där åsikterna skiljer sig åt. Likaså verkar den emotionella upplevelsen skilja sig 

åt där vissa upplever ett trauma vid tvång och andra en trygghet vid fastspänning. Vad som 

verkar kunna utgöra skillnaden är bemötandet, då patienter i resultatet efterfrågar mer 

kommunikation, information och mänsklig närvaro i samband med tvångsåtgärder.  

 

Sjuksköterskor har hänvisat till bland annat resursbrist som förklaring till oförmågan att 

implementera idealen till verkligheten inom psykiatrisk vård (Austin et al., 2003). 

Psykiatrisk vård har en särskild tonvikt vid säkerhet som inbegriper skydd för patienter och 

personal (Sands, Elsom, Gerdtz & Khaw, 2012). Personalens val av ingripande mot 

patienter inom psykiatrisk vård styrs av resonemang om skydd för personalen, skydd för 

patienten, att handla enligt rutin eller i disciplinerande syfte. Det disciplinerade 

resonemanget skapade en distans till patienten genom att ignorera beteende eller hota om 

konsekvenser eller utföra tvångsåtgärder i direkt bestraffande syfte (Looi, Sävenstedt & 

Zingmark, 2014). Av detta kan diskuteras om den här typen av resonemang skapar en 

vårdkultur alltför präglad av rutin, säkerhet, disciplin och distans till patienterna. Varför 

patienter härav beskriver ett bemötande som upplevs som maktutövande och respektlöst. 

Förmoda att det respektlösa bemötandet stammar ur en stark vårdkultur präglad av säkerhet 

och disciplinering som hotar att kränka värdigheten hos patienten, finns goda skäl att 

vidare utforska personalens attityd till psykiatrisk omvårdnad. Sjögren (2010) beskriver att 

vårdkulturen inom psykiatrisk vård har ansvar att bidra med vårdande av maktlösa 

patienter. Vårdkulturen bärs upp av varje enskild person i teamet och den enskildes 

självkännedom och självrannsakan blir avgörande för bemötandets och kommunikationens 

etik. Samtidigt behövs stöd till vårdaren, om en vårdare blir övergiven, utan möjlighet till 

stöd, reflektion och ledarskap finns större risk att makt utövas mot patienten (Sjögren, 

2010). Kan det då utgöra en fråga om ett större behov av ledarskap och stöd präglat av 

etiskt reflekterande? I sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska paradigm ingår 

ledarskap och en etisk hållning som räknar in patientens beroende och utsatthet. Ett 

tydliggörande av sjuksköterskans etiska ansvar och ledarskapsansvar med explicita 

praktiska implementeringar skulle kunna utgöra en hjälp i det kliniska arbetet för att 

möjliggöra ett etiskt genomsyrat arbete i psykiatrisk vård.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård och 

försöka omsätta resultatet till praktiskt omvårdnadsarbete (Friberg, 2017) Metoden som 

användes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) för att med grund i litteraturen 

skapa kunskap om det valda problemet. Utförandet av en litteraturöversikt var en lämplig 

metod för att besvara syftet med så mycket kvalitativa data som möjligt för ökad 

tillförlitlighet. Syftet besvarades genom att analysera 15 kvalitativa studier med inriktning 

på patientens upplevelse. Att besvara syftet med en intervjustudie hade varit en olämplig 

metod då det relativt breda syftet hade krävt ett stort antal intervjudeltagare från olika 

slutenpsykiatriska avdelningar samt krävt en etisk ansökan (Danielson, 2012) vilket det 

inte finns utrymme för i kursens begränsade tidsram.  
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Styrkor och svagheter  

Styrkorna med litteraturöversikt som vald metod jämfört med en egen utförd intervjustudie 

var att syftet besvarades med hjälp av 15 kvalitativa studier med sammantaget över 300 

deltagare i fem länder. Detta gav en mer differentierad bild av patientens upplevelse 

jämfört med en egen utförd intervjustudie med ett fåtal deltagare. De inkluderade artiklarna 

var alla europeiska vilket skulle kunna stärka trovärdigheten då det är ett rimligt antagande 

att dessa länders psykiatriska vård möjligtvis har stora likheter. Denna litteraturöversikts 

begränsning blir därmed att den inte beskriver en global bild av patienters upplevelser i 

psykiatrisk slutenvård utan endast i dessa fem inkluderade länder. I ett försök att 

säkerställa den vetenskapliga trovärdigheten gjordes alla sökningar i CINAHL och 

PSYCINFO med “peer reviewed” som sökkriterium. Detta sökkriterium finns ej att tillgå i 

PUBMED och de artiklar som inkluderades från den sökningen var därför tvungna att vara 

publicerade i etablerade omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter. Databearbetning och 

dataanalys utfördes av båda författarna tillsammans. Båda författarna har tidigare 

arbetslivserfarenheter från den slutenpsykiatriska vården och därför diskuterades varje 

fynd författarna sinsemellan för att utröna eventuell förvrängning utifrån egna erfarenheter. 

För att säkerställa vetenskaplig förankring gick var författare tillbaka till fyndets 

grundkälla innan det inkluderades i resultatet.  

 

Svagheterna med denna litteraturöversikt kan dels vara att båda författarna inte tidigare har 

erfarenhet av att utföra en litteraturöversikt. Det är möjligt att sökorden eller 

kombinationer av sökord som användes till att söka relevanta artiklar inte var helt 

optimala. Många av träffarna i databaserna var inom vårt problemområde men inte ur ett 

patientperspektiv. Detta gjorde datainsamlingen mer tidskrävande än beräknat. Syftet 

ändrades efter att datainsamlingen var fullbordad men bör inte ha påverkat resultatet i 

större grad då inklusionskriterierna fortfarande var desamma.  

 

Det går också att göra antagandet att det kan finnas variationer på hur slutenpsykiatrisk 

vård implementeras i de länder som är representerade i resultatet. Detta kan ha påverkat 

patienternas beskrivna upplevelse av psykiatrisk slutenvård beroende på i vilket land de 

vårdats i. Hade inklusionskriterierna endast omfattat frivilligt vårdade patienter eller om 

bara vissa psykiatriska diagnoser hade inkluderats så är det möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut. Det är därför författarnas åsikt att resultatet i denna litteraturöversikt endast 

är överförbart på en större blandad grupp patienter.   

 

 

Slutsats  

 

Utifrån resultat kan man dra slutsatsen att det finns indikationer på att patientens värdighet  

kränks under psykiatrisk slutenvård, i synnerhet genom bristande respekt i bemötandet. 

Patienter upplever bristande respekt i bemötandet och frågor väcks om vad det kan bero på. 

Det finns härav skäl att vidare utforska om vårdkulturen skapar en atmosfär av 

disciplinering och kontroll som inkräktar på den etiska hållningen i omvårdnaden. Vidare 

behöver patienters upplevelse av vad som utgör värdighet för dem och vilka situationer 

som riskerar att hota densamma utförligare undersökas. Härav dras också slutsatsen att en 

konkretisering av hur en etisk reflektion explicit kan införas i det dagliga arbetet inom 

psykiatrisk slutenvård verkar behövas. Fortsatt verkar patientens upplevelse av delaktighet 

och information om sin situation brista. Mer kunskap behövs om hur sjuksköterskan kan 
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öka upplevelsen av inflytande och delaktighet för patienten i dennes psykiatriska vård, i 

synnerhet bland de som vårdas mot sin vilja.   

 

 

Fortsatta studier 

 

Författarna till denna litteraturstudie rekommenderar fortsatt forskning på hur patienter 

upplever psykiatrisk slutenvård och i synnerhet patienters upplevelse av värdighet. Då 

resultatet visar på skillnader mellan patienters förväntan av personalens bemötande och 

patienternas upplevelse av det faktiska bemötandet rekommenderas fortsatt forskning på 

vad personalen anser är ett gott och värdigt bemötande för att om möjligt upptäcka 

skillnader i perspektiv. Forskningsunderlaget på vad sjuksköterskor anser är god 

psykiatrisk omvårdnad är relativt omfattande jämfört med icke-legitimerade yrkesgrupper. 

Icke-legitimerade yrkesgrupper inom psykiatrin är oftast de som patienten har allra mest 

kontakt med och därför rekommenderas forskning på vad denna grupp anser är god 

psykiatrisk omvårdnad.   

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

För att kunna förverkliga idealet om upprätthållen värdighet under omvårdnad behövs mer 

kunskap om patientens upplevelser och verklighet (Eriksson 1995) Patientens upplevelse 

av psykiatrisk slutenvård är enligt resultatet av denna litteraturstudie nära kopplat till 

personalens förmåga att bemöta patienterna. Slutsatser från denna litteraturstudie kan 

användas av all personal som arbetar inom den slutenpsykiatriska vården i förhoppning att 

bättre kunna möta patienters behov gällande bemötande och en upprätthållen värdighet.  
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Andreasson, E., & 
Skärsäter, I. (2012). 
Sverige 
 

Patients treated for 
psychosis and their 
perceptions of care 
in compulsory 
treatment: basis for 
an action plan 

Att beskriva 
patienters 
uppfattning och 
upplevelser av 
tvångsvård. 

Design: kvalitativ 
fenomenografisk 
ansats 
Urval: 
inklusionskriterier: 
ha vårdats under 
tvång, 
diagnostiserad med 
psykossjukdom 
enligt International 
Classification of 
Diseases (ICD-10), 
tala och förstå 
svenska. Urval 
gjordes även utefter 
patientens symtom 
och kognitiva 
funktion.  
Datainsamling: 
Intervju med fem 
öppna frågor 
Analys: Systematisk 
analys där 
meningsfulla delar 
och subkategorier 
identifierades. 

n= 12 
(0) 
 

Två huvudkategorier framkom: 
att få motta behövt stöd och att 
motta respektfull vård. I 
resultatet framkom en önskan 
hos patienterna om att bli sedd 
som en människa och person, 
att få bli tagen seriöst och 
bemött med respekt. 
Patienterna uttryckte också en 
önskan om att mer fokus skulle 
ligga på deras friska sida. 

K = II. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Ejneborn Looi, G.M., 
Engström, Å., & 
Sävenstedt, S. 
(2015) 
Sverige 
 

A Self-Destructive 
Care: Self-Reports of 
People Who 
Experienced 
Coercive Measures 
and their 
Suggestions for 
Alternatives 

Att beskriva hur 
personer med 
självskadebteende 
uppfattar alternativ 
till tvångsåtgärder i 
relation till deras 
faktiska upplevelser 
av psykiatrisk 
tvångsvård. 

Design: appellerar 
en kvalitativ ansats 
Urval: Annonsering 
via sociala medier 
efter 
patienter med 
erfarenhet av 
självskadebeteende 
och psykiatrisk 
slutenvård, över 18 
år. 
Datainsamling: 
Deltagarna ombads 
att skriva en rapport 
av deras upplevelser 
och förslag på 
alternativa åtgärder 
till tvång på svenska 
eller engelska via ett 
elektroniskt 
formulär. 
Analys: systematisk 
analys för kvalitativ 
innehållsanalys 

n=19 
(0) 
 

I resultatet framkom en önskan 
om bekräftelse och förståelse 
istället för försummelse, 
ömsesidig relation istället för 
misstro och professionalitet 
istället för kontraproduktiv 
vård. I upplevelsen av att inte bli 
betrodd ingick också att uppleva 
sig bemött med bristande respekt 
och att bli ifrågasatt. Den 
bristande professionaliteten 
utgjordes av upplevelsen att 
vara “i förvar”, bli nekad 
önskemål och bli tillrättavisad. 

K= I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

    

36 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Johansson, I.M., 
Skärsäter, I. & 
Danielsson, E. 
(2009).  
Sverige 
 

The meaning of care 
on a locked 
psychiatric ward: 
Patients’ experience 

Att klargöra 
betydelsen av 
omvårdnad för 
patienter på en 
akutpsykiatrisk 
avdelning 

Design: Kvalitativ 
analys 
Urval: variations 
kriterium baserat på 
kön, ålder, diagnos, 
tid på sjukhuset och 
juridisk status. 
Datainsamling: 
Intervjuer 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys 

n = 10 
(2) 
 

I resultatet framkom två teman 
med tre respektive två 
kategorier. Första temat 
“Lindring från lidande” hade 
kategorierna: “bli stärkt”, “få 
stöd” och “en plats för tillflykt”. 
Andra temat “Att bli utsatt för 
stress” hade kategorierna: “vara 
beroende”, “vara 
fångad”.  Patienterna upplevde 
sitt lidande lindrat då deras 
integritet stärktes genom 
respektfullt bemötande som 
bekräftade dom som människor 
och fick uppmärksamhet av 
personalen. Självbestämmandet 
stärktes då vid deltagande i 
vården och då de gavs ansvar. 
En del patienter upplevde 
vistelsen som stressande 
relaterat till att vara fångad och 
beroende. 

K=I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Katsakou, C., Rose, 
D., Amos, D., Bowers, 
L., McCabe, R., 
Oliver, D., Wykes, T., 
& Priebe, S.  
( 2011) 
Storbritannien  
 

Psychiatric patients’ 
views on why their 
involuntary 
hospitalization was 
right or wrong: a 
qualitative study 

Utforska tvångsvård 
patienters återblick 
på om deras 
inläggning var rätt 
eller fel 

Design 
Tematisk 
intervjustudie  
Urval 
Utvalda deltagare 
hämtades ur urvalet 
till en mer 
omfattande studie  
Datainsamling  
Deltagarna 
intervjuades i sitt 
hem 30–90 min 
Analys 
Intervjuerna 
transkriberades och 
delades upp i 3 
grupper, positiv, 
ambivalent samt 
negativ.  
 

n= 69 
(10) 
 

De flesta deltagarna var av 
åsikten att de var psykiskt sjuka 
vid inläggning, trots det var 
deltagarna delade i attityd till 
tvångsinläggning. Tre grupper 
identifierades: De som tyckte att 
det var rättfärdigat, de som 
tyckte att det var orättfärdigt 
samt de som var ambivalenta i 
sin attityd. Teman som alla de 
tre grupperna delade var; 
rättfärdigad inskränkning av 
autonomi, tvångsåtgärder, 
behov av tvångsåtgärder, känsla 
av säkerhet på avdelningen, 
behov av frivillig behandling 
samt känslan av att inte vara i 
kontroll. 

K = I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Kontio, R., Joffe, 
G., Putkonen, H., 
Kuosmanen, L., 
Hane, K., Holi, M., 
& Välimäki, M. 
(2010) 
Finland 
 

Seclusion and 
Restraint in 
Psychiatry: 
Patients’ 
Experiences and 
Practical 
Suggestions on 
How to Improve 
Practices and Use 
Alternatives 

Att utforska patienters 
upplevelse av tvång, 
deras förslag till 
förbättring av 
avskiljning/fastspänning 
och alternativ till dessa. 

Design: Intervjuer 
Urval: Patienter som 
upplevt 
avskiljning/fastspänning 
under tiden för studien, 
18–65 år, tala och förstå 
finska, gav informerat 
samtycke. 
Exklusionskriterierna 
var: oförmåga att 
kommunicera 
resonabelt.  
Datainsamling: 
Analys: Induktiv 
innehållsanalys 

n= 30 
(1) 
 

Resultatet från intervjuerna 
framkom det att patienterna 
upplevde otillräcklig 
uppmärksamhet under 
processerna för 
avskiljning/fastspänning. 
Förbättringarna som 
föreslogs rörde human 
behandling och empatisk 
relation mellan patienter och 
personal. Man önskade artigt 
och humant bemötande från 
personalen. 

K=I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Larsen, I.B. & 
Terkelsen, T.B. 
(2014) 
Norge 
 

Coercion in a locked 
psychiatric ward: 
Perspectives of 
patients and staff 

Att undersöka hur 
patienter och 
personal upplever 
tvång. 

Design: Observation 
av deltagarna samt 
intervjuer 
Urval: Sammanlagt 
12 patienter deltog 
(nio män och tre 
kvinnor). 
Diagnoserna var 
varierande och 
deras uppfattning 
om vården var 
frivillig varierade.  
Datainsamling: 
Etnografisk 
fältarbete i form av 
observation, 
konversation eller 
planerad intervju.  
Analys: 
Fenomenologisk 
ansats 

n= 12 patienter 22 
anställda 

I resultatet framkom fyra 
teman: “Tvång och 
avdelningsregler”, ““Tvång som 
något nödvändigt”, “Betydelsen 
av materiell omgivning” samt 
“Att bli behandlad som en 
människa”. Rigida regler utan 
flexibilitet kunde upplevas som 
förnedrande. Patienter 
bejakade även nödvändigheten 
av tvång i vissa fall. Beträffande 
miljön ansågs den få en patient 
att känna sig liten och även om 
den var trevlig symboliserade 
den restriktioner och kontroll. 
Att få bli bemött som en vanlig 
person, en människa och inte 
som en diagnos uttrycktes. 

K=II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Lilja, L., & Hellzèn, 
O. (2008) 
Sverige 
 

Former patients’ 
experience of 
psychiatric care: A 
qualitative 
investigation 

Att utöka kunskapen 
av hur patienter inom 
slutenpsykiatriskvård 
har upplevt sin tid 
som inskriven på 
avdelning. 

Design: Kvalitativ 
studie 
Urval: tio personer, 
tre män och sju 
kvinnor. Patienterna 
som valdes ut hade 
alla skrivits ut från 
slutenvården och 
var akut 
färdigbehandlade. 
Varierande 
diagnoser. 
Datainsamling: 
Intervjuer 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys där 
både manifest och 
latent innehåll 
eftersöktes. 

n= 10 
(0) 
 

Fem teman identifierades 
genom intervjuerna: “att bli 
sedd som en sjukdom”, 
“försöka få en känsla av 
kontroll i en skrämmande och 
främmande kontext”, “att ge 
efter för en undertryckande 
vård”, “möta en allsmäktig 
mästare” och “vård som ett ljus 
i mörkret”. 

K = I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Lorem, G.F., Hem, 
M.H., & Molewijk B. 
(2015) 

Good coercion: 
Patients’ moral 
evaluation of 
coercion in mental 
health care 

Att diskutera 
patienters 
moraliska 
utvärdering av 
upplevda 
tvångsåtgärder 
samt utforska vad 
patienters anser 
vara bra tvång. 

Design: Kvalitativ 
metod  
Urval: Inget urval 
specificerat 
Datainsamling: 
Observation av 
deltagare under sju 
månader, totalt 213 
timmar. Individuella 
intervjuer med fem 
patienter, totalt fyra 
intervjuer per 
patient. Samt en 
fokusgrupp.  
Analys: Intuitiv och 
strukturerad 
analysmetod där 
kategorier skapades 

n= 5 Tre huvudkategorier 
identifierades: “samtycka och 
acceptera”, “Kämpa och stå 
emot” samt “resignera”. I 
intervjuerna framkom att 
patienter upplevde sig 
omhändertagna i samband med 
tvång, att skapa mening av det 
som hänt och en upplevelse av 
att personalen är 
medmänniskor. Patienter 
uttryckte också en önskan om 
att få någon form av inflytande 
även under tvångsvård, 
speciellt då personliga 
rättigheter va hotade. Att 
förlora autonomi beskrivs som 
ett sätt att inte bli tagen seriöst 
som person. 

K=II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Molin, J., 
Graneheim, U.H., & 
Lindgren, B-M. 
(2016) 
Sverige 
 

Quality of 
interactions 
influences everyday 
life in psychiatric 
inpatient care; 
patients’ 
perspectives 

Utforska patienters 
erfarenhet av 
vardagsliv i 
psykiatrisk 
slutenvård 

Design 
Kvalitativ 
intervjustudie  
Urval 
Vuxna deltagare 
med erfarenheter 
från psykiatrisk 
slutenvård mellan 
åren 2011–2015. 
Sex av deltagarna 
vårdades inom 
slutenvården vid 
tidpunkten för 
intervjun. 
Datainsamling:  
Intervjuer 
Analys 
Tematisk 

n= 16 
(0) 
 

Analysen resulterade i ett 
huvudtema; “Kvaliteten på 
bemötandet influerar 
vardagslivet” med tre 
kategorier; “Personalen gör 
hela skillnaden”, “Ett sökande 
efter skydd i en stigmatiserande 
miljö”  
“Att handskas med en 
förvirrande vårdform”  

K II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Murphy, R., 
McGuinness, D., 
Bainbridge, E., 
Brosnan, L., 
Felzmann, H., Keys, 
M., Murphy, K., 
Hallahan, B., 
McDonald, C., & 
Higgins, A.  
2017 
Irland 
 

Service Users’ 
Experiences of 
Involuntary 
Hospital Admission 
Under the Mental 
Helath Act 2001 in 
the Republic of 
Ireland 

Att utforska 
individers 
erfarenheter av 
tvångsinläggning 
under the “mental 
health act” (2001) i 
Irland 

Design 
Kvalitativ 
intervjustudie 
Urval 
Deltagarna 
rekryterades från 
ett större urval 
hämtad från en 
annan studie för att 
få maximerad 
variation av 
deltagare.  
Datainsamling 
Semi-strukturerade 
ljudinspelade 
intervjuer.  
Analys 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades 
tematiskt.  
 

n= 50 
(0) 
 

Analysen resulterade i fyra 
teman: “Att känna sig fångad 
och tvingad”  
“Brist på informativt och 
emotionellt stöd”  
“Trauma relaterat till 
tvångsinläggning”  
Personcentrerade möten  
 

K=I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Norvoll, R., & 
Pedersen, R.  
2016 
Norge 
 

Exploring the views 
of people with 
mental health 
problems on the 
concept of coercion: 
Towards a broader 
socio-ethical 
perspective. 

Öka kunskap och 
förståelse om 
tvångsvård utifrån 
perspektivet av 
personer som själv 
upplevt tvångsvård. 

Design: Kvalitativ 
studie  
Urval: 24 personer, 22 
- 60 år gamla som 
upplevt tvångsvård. 
Varierande diagnoser. 
Datainsamling: 
Tre 
fokusgruppsintervjuer 
med fem 
kompletterande 
individuella intervjuer  
Analys: Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades 
tematiskt 

n: =24 
(0) 
 

Deltagarnas upplevelse av 
tvångsvård beskrevs som ett 
berövande av deras frihet 
vilket innebar både berövande 
av deras självbestämmande 
och personlig integritet. 
Upplevelsen av maktlöshet 
ledde till en känsla av utsatthet 
och ångest. Vissa av deltagarna 
beskrev tvångsvård som en 
helomfattande 
avhumanisering och en förlust 
av jaget. 

K II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Nyttingnes, O., 
Ruud, T., & Rugkåsa, 
J. (2016). 
Norge 
 

It’s unbelievably 
humiliating’ 
-  Patients’ 
expressions of 
negative effects of 
coercion in mental 
health care 

Att få en bättre 
förståelse för den 
kritik vissa 
patienter riktat mot 
tvångsåtgärder för 
att förstå effekten 
av tvång. 

Design: kvalitativ 
Urval: Inbjudan via 
Norwegian Council 
of Mental Health. 
Ungefär 100 
personer deltog 
totalt.  
Datainsamling: 
Totalt 15 
heldagsseminarium 
mellan 2006–2009, 
varierat 
deltagarantal på 
varje seminarium 
(ca 10-35 personer). 
Analys: Tematisk 
analys 
 

n= ca 100 I resultatet framkom fem 
huvudteman från seminariers 
diskussioner: “uttryck om 
psykiatri som misshandel och 
krig”, “En oönskad medicinsk 
modell”, “Påtryckningar och 
tvång att ta mediciner”, 
“Personal bortser från 
klagomål” och “Mindre 
incidenter av tvång”. Flera 
patienter beskrev vården och 
tvångsvården som 
förnedrande, att vara i krig och 
uppleva misshandel. Några 
påpekade att diagnosen 
nedvärderade deras tankar och 
inre liv. 

K=II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Skorpen, F., 
Rehnsfeldt, A., & 
Thorsen, A.A.  
(2015) 
Norge 
 

The Significance of 
small things for 
dignity in 
psychiatric care 

Utforska patienters 
och anhörigas 
erfarenhet av hur 
patientens 
värdighet tas om 
hand på en 
psykiatrisk 
avdelning för att se 
om det finns 
återkommande 
upplevelser. 

Design: 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 
Urval: Patienter och 
anhöriga till 
patienter som 
upplevt psykos 
minst en gång.  
Datainsamling: 
Intervjuer med sex 
patienter och fem 
anhöriga. 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades och 
indelades i teman 
och subteman. 

n= 6 patienter och 5 
anhöriga 
(0) 
 

Analysen av intervjuerna 
resulterade i ett huvudsakligt 
tema: “Betydelsen av dom små 
sakerna för att uppleva 
värdighet”. Fyra subteman 
identifierades: “Att vara 
medveten om dom små 
sakerna”, “Vara uppmärksam 
på vad man säger”, “att bli 
mött” och “uppmärksamhet på 
den personliga kemin”. 
Patienter delgav upplevelser av 
att bli omnämnd “som i 
förvaring” och att det hotade 
värdigheten. “Att bli mött” 
innehåll erfarenheten att inte få 
bli sedd som en lidande 
människa, inte bli betraktad 
som en patient och att det 
relaterar till värdigheten. 

K=I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Skorpen, F., 
Thorsen, A.A., 
Forsberg, C., & 
Rehnsfeldt, A.W.  
(2014) 
Norge  
 

Suffering related to 
dignity among 
patients at a 
psychiatric hospital 

Fördjupa 
förståelsen om 
patienters 
subjektiva 
erfarenheter i 
psykiatrisk vård 
avseende värdighet. 

Design 
Mixad metod med 
både kvantitativ och 
kvalitativa data (Q-
metod) 
Urval 
Rekryterades av 
chefssjuksköterskor 
på avdelningarna.  
Datainsamling 
Deltagarna fick 
uppskatta 51 teser 
efter +5 (håller med 
fullständigt) till -5 
(håller inte alls 
med). Efter att alla 
51 teser skattats 
följde en 
kompletterande 
kvalitativ intervju.  
Analys 
I enlighet med Q-
metodologisk 
sjustegsmetod. .  
 

n= 15 
(0) 
 

Analysen gav upphov till fyra 
teman; “Att bli bemött som en 
medmänniska”, “Upplevelsen 
av värdighet trots lidande”, 
“Lidande relaterat till upplevd 
underlägsenhet”. “Lidande och 
en kamp för ens egen 
värdighet”,  

K=I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 
Kvalitet 

Stenhouse, R. C. 
(2011) 
Storbritannien  
 

“ They all said you 
could come and 
speak to us”; 
patients’ 
expectations and 
experiences of help 
on an acute 
psychiatric 
inpatient ward 

Utforska patientens 
erfarenhet av att 
vara inlagd på en 
akutpsykiatrisk 
avdelning   

Design: 
Kvalitativ 
intervjustudie  
Urval: 
Patienter som 
adekvat kunde ge 
informerat 
samtycke, varit 
inlagda mer än en 
vecka,  
Datainsamling 
Deltagarna 
intervjuades två 
veckor efter 
utskrivning samt 
sex veckor efter 
utskrivning 
Analys 
Intervjuerna 
transkriberades och 
indelades i teman.  
 

n= 15 
(2) 
 

Analysen av intervjuerna 
resulterade i tre huvudteman; 
“hjälp, säkerhet och inflytande” 
Författaren väljer dock att 
presentera endast ett av dessa i 
artikeln, temat hjälp. 
Deltagarna i studien upplevde 
att sjuksköterskorna inte hade 
tid för patienterna vilket ledde 
till känslor av skuld och 
frustration. 

K=II 

 


