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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund  

Patienter inom den psykiatriska heldygnsvården återfaller lätt i destruktiva beteendemönster och 

fastnar i långvariga inläggningar. Många är inte delaktiga i sin egen vård och det förekommer 

inte sällan förutfattade meningar från vårdpersonalen. Brukarstyrda inläggningar är en till synes 

ny inläggningsmetod inom psykiatrisk hälso- och sjukvård i Sverige. Metoden möjliggör att 

psykiatriska patienter som utgör tung sjukhusbörda kan lägga in sig själva på avdelning under 

kortare perioder. Inläggning sker utifrån eget behov och patientkontraktets omfång och 

undanhåller patienten från att åka till akutmottagning. 

  

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter och effekter av brukarstyrda inläggningar för patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

Metod 

Studien genomfördes med en litteraturöversikt. Databassökning gjordes i CINAHL, PsycINFO 

och PubMed med inklusion av 15 vetenskapliga artiklar efter kvalitetsgranskning. Artiklarna 

presenterades efter en tematisk analys i resultatet. 

 

Resultat 

Implementeringssvårigheter uppstod då vårdpersonalen uppvisade osäkerhet med nya rutiner. 

Patienterna erhöll positiva erfarenheter vid stärkande vårdrelationer baserade på uppmuntran och 

vägledning från vårdpersonalen som släppte en stor del av ansvaret i att strukturera patientens 

vård. Patienterna blev mer delaktiga och engagerade vilket ökade känslan av hopp. Att tillåta 

patienten att själv ringa till avdelningen vid den egna upplevelsen av ohälsa gav trygghet i att 

alltid ha tillgång till andrum och närhet till krishantering. Intentsägande effekter påträffades 

gällande vårdtider. 

 

Slutsats 

Brukarstyrda inläggningar bidrar till en lättillgänglig vård med närhet till personligt stöd och 

krishantering. Att patienter med psykisk ohälsa tillåts att läggas in utifrån den egna upplevelsen 

av ohälsa ökar respekten för patientens autonomi och dennes förutsättningar att förbättra sin 

hälsa. 

 

 

Nyckelord: Autonomi, Omvårdnad, Psykisk hälsa, Sårbarhet, Vårdpersonal. 
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BAKGRUND 

 

Psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa definieras som en saknad av hälsorelaterad livskvalitet vilket kan uttrycka sig i 

form av brist på välbefinnande, dagliga aktiviteter och framträdande av symtom 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk ohälsa är ett problem som växer i samhället och räknas 

idag som ett folkhälsoproblem. Faktorer som kan påverka den psykiska hälsan och insjuknande 

är bland annat sociala/biologiska faktorer såsom en stressad livssituation, ekonomiska problem 

och/eller brist på socialt stöd. Psykisk ohälsa hänger inte sällan ihop med avsaknad av hopp. På 

1950-talet ansågs hopp vara endimensionellt, vilket innebar att det endast användes för att uppnå 

ett önskat mål. I takt med att forskningen gick framåt började hopp beskrivas som ett mer 

komplext och djupare begrepp (Skärsäter, 2014). Hopp beskrivs vara relaterat till människans 

livssyn, där hon behöver identifiera hopp för att kunna förstå meningen med sin existens. Det 

finns ingen konkret eller entydig syn på hopp, men det kan fungera som en energikälla för att 

fortsätta leva och lättare hantera förändringar (Harstäde, Blomberg, Benzein, & Östlund 2017). 

 

Förebyggande arbete 

Folkhälsomyndigheten (2016) arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

enligt följande områden; Främjande och förebyggande arbete; Tillgängliga tidiga insatser; 

Enskildas delaktighet och rättigheter; Särskilt utsatta grupper; ledning, styrning och organisation. 

Med dessa arbetsområden strävar de till att minska omfattningen av psykisk ohälsa i Sverige.  

 

Sjuksköterkans professionella ansvar 

Sjuksköterskans centrala värden inkluderar respekt för patientens integritet och autonomi där 

hälsan är i fokus. Sjuksköterskans intention ska vara att förmedla rätten gällande informerat 

samtycke och patientens val i sin vård och behandling. Det förekommer situationer då patienten 

har svårt med att ta beslut på egen förmåga. Sjuksköterskans ansvar ligger då i att underlätta och 

främja patientens autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En person med svår psykisk 

ohälsa bör använda sig av psykiatrisk vård för återhämtning och tillfrisknande. En fungerande 

vård som lindrar kris och ångest bygger på erfarenhet kring hela individen, en holistisk syn och 

ett personcentrerat förhållningssätt (Picton et al., 2018). Fler samhällen tenderar att gå emot en 

mer specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård. Det skapar högre krav på sjuksköterskors 

arbete inom psykiatrin vilket kräver ett hälsofrämjande och kunskapsbaserat förhållningssätt för 

att stödja personer med psykisk ohälsa (Jönsson et al., 2014). Det är sjuksköterskans ansvar att 

uppdatera sig i ny forskning gällande medicin, omvårdnadsvetenskap och hälsofrämjande 

interventioner för att kunna ge en evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sårbarhet 

Begreppet utgör en betydande del av psykisk ohälsa då dessa personer lider av en överkänslighet 

mot flera yttre faktorer (Skärsäter, 2014). Enligt svensk sjuksköterskeförening definieras 

sårbarhet som följande; en framträdande känslighet vilket innebär att den sårbara är högst 

mottaglig och därav skör. Personen är ömtålig och utsatt av lidande. Sjuksköterskan besitter ett 

ansvar i att hjälpa den utsatta patienten att växa och uthärda sin sårbarhet, framförallt i svåra 

livssituationer och i samband med ohälsa. Sårbarhet kan delas in i; biologisk, social och kulturell 

sårbarhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Generellt för personer med psykisk ohälsa 
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och/eller emotionell instabilitet är att de lider av en social sårbarhet där följande faktorer ökar 

risken för insjuknande; missbruk, konfliktfyllda relationer, separationer, destruktivitet, 

obehandlade ångest- och förstämningssyndrom samt stress (Psykiatristöd, 2016).  

 

Psykiatriska diagnoser 

 

Schizofreni 

Diagnosen förekommer hos 0,45 procent av befolkningen. Schizofreni är uppdelad i fyra 

symtomtyper; positiva, negativa, kognitiva och affektiva symtom. Positiva symtom inkluderar 

hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar där tankar utspelar sig som röster. 

Negativa symtom utspelar begränsade känsloreaktioner och känslouttryck. Kognitiva symtom 

innebär bristande uppmärksamhet. Affektiva symtom träder fram i perioder med pendlande 

nedstämdhet och upprymdhet (Psykiatristöd, 2016). Fortsatt omvårdnad utanför den psykiatriska 

heldygnsvården, har visat sig resultera i positiva hälsoutfall för patienter med schizofreni. 

Fortsatt omvårdnad kan exempelvis innebära kontinuerliga hembesök av vårdpersonal och kan 

på ett effektivt sätt öka nivån av följsamhet, medvetenhet kring den egna psykiska hälsan, 

minska uppkomsten av symtom och förbättra patienternas livskvalitet (Ye, Guo, Song & Zheng, 

2017). 

 

Bipolär sjukdom 

Personer med bipolär sjukdom har vanligen återkommande perioder av mani och depressioner 

med förändrade stämningslägen. Vanligtvis uppstår friska perioder emellan. 

Behandlingsbehoven av sjukdomen skiljer sig åt mellan olika åldrar (Sousa-Sales, Oliveira, 

Coelho, Braga & Alves-e-souza, 2013). Riskfaktorer som påvisats för insjuknande inkluderar 

både ärftlighet och miljö. Faktorer som ökar risken för återfall inkluderar; låg följsamhet av 

behandling, stress, sömnbrist, missbruk, konfliktfyllda relationer. Uppskattningsvis  

besitter ca två procent av jordens befolkning bipolär sjukdom. Sjukdomen är vanligast bland män 

och bryter vanligen ut före 30-års ålder. Personerna har en ökad suicidrisk som uppskattas vara 

20 gånger större än hos den resterande befolkningen (Psykiatristöd, 2017).  

 

Depression 

Vid en depression påverkas individens tankar, känslor och beteenden. Det finns tre nivåer som 

inkluderar; lindrig-, måttlig- och svår depression. Vid en lindrig depression förmår den utsatta 

sig att arbeta. Vid en svår depression är det vanligt förekommande med självmordstankar och det 

kan vara svårt att ta hand om sig själv. Depression innebär företrädesvis en känsla av att vara 

meningslös och kan leda till minskad livslust. Orsakerna är i regel en kombination av sårbarhet, 

psykologiska faktorer och miljöfaktorer. En förutsättning för god återhämtning från en svår 

depression är tillgången av en individanpassad behandling. Felbehandling kan orsaka förvärring 

av depressionen (Riksförbundet för social och mental hälsa [RSMH], u.å.). En effektiv 

behandlingsmetod vid depression har visat sig vara peer learning, där tankar om depressionen 

och livssituationen delas och bearbetas i grupp (O’Conner, Gum, Johnson, Cadet & Brown, 

2018). 

 

Ångestsyndrom 

Följande diagnoser ingår i ångestsyndrom; generaliserade ångestsyndrom, tvångssyndrom, 

paniksyndrom och posttraumatiska stressyndrom. Det kan vara svårt att urskilja diagnoserna då 
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de har liknande symtom. Ångest utlöses vid rädsla eller fara, vilket är kroppens sätt att försvara 

sig i situationer som känns ogenomförbara. Känslan av ångest kan vara svår att hantera vilket 

framkallar undvikande beteenden med tendens att undvika platser och situationer där ångesten 

tidigare utlösts, exempelvis i stora folksamlingar, kommunaltrafik och flygplan. Patienten följer 

vanligtvis bestämda mönster under sin behandling för att skapa känslan av kontroll och 

dominans över sitt liv (RSMH, u.å.). Ångest kan störa pedagogiska prestationer och 

arbetsförhållanden. Mindfulness har visat sig vara en effektiv strategi mot ångest då det har visat 

sig resultera i en markant förbättring (Mitchell, 2018). 

 

Personlighetsstörning 

En personlighetsstörning eller personlighetssyndrom kännetecknas psykiatriskt sett av ett 

återkommande mönster av tankar, känslor och beteenden som påtagligt avviker från vad som 

allmänt sett förväntas av personen i dess sociokulturella miljö. Personlighetsstörningar är i regel 

oflexibla och leder ofta till lidande och försämrad funktion inom sociala och yrkesmässiga 

sammanhang (Skärsäter, 2014).  

 

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom 

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är den vanligaste förekommande 

personlighetsstörningen bland psykiatrins patienter (Allgulander, 2014), och är förknippat med 

hög dödlighet till följd av suicid (Skärsäter, 2014). Ca 20–40 procent förekommer inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Karakteristiska drag inkluderar impulsivitet, aggression och emotionell 

reaktivitet (Psykiatristöd, 2016), med en allmänt sett dålig känsloreglering (Hope et al., 2018). 

Miljöfaktorer som ökar risken för insjuknande är vanligen missbruk, vanvård, fysiskt/sexuellt 

våld och konfliktfyllda relationer (Psykiatristöd, 2016). Separationer och avståndstaganden kan 

utlösa självskadebeteenden vilket kan sammanhänga med depression och en känsla av sönderfall. 

Betydande påfrestningar kan leda till psykossymtom (Allgulander, 2014). Forskning påvisar att 

sexuella trauman i barndomen kan betraktas som en icke-specifik riskfaktor för insjuknande av 

EIPS (Frías, Palma, Farriols & González, 2016). 

 

Ätstörning 

Ätstörningar omfattar ett antal diagnoser såsom de allmänt omtalade bulimia nervosa och 

anorexia nervosa. Faktorer med betydelse för insjuknande är; biologiska-, sociokulturella-, 

gruppfaktorer, familjefaktorer, stress och trauma. Övergripande är det mestadels kvinnor som 

lider av ätstörningar, vilket även gör det essentiellt att sjukvården inte missar de män som 

omfattas. Tidiga tecken på ätstörningar kan vara intensifierad motionering, minskat födointag 

eller konvertering till exempelvis vegetarisk kost (Psykiatristöd, 2017). Patienter med 

ätstörningar behandlas vanligen inom öppenvården. De svårt sjuka behandlas mer frekvent inom 

heldygnsvården på grund av sjukdomens sammanhängande problem och symtom vilka kräver 

mer avancerade åtgärder (Wolfe, Dunne & Kells, 2016). 

 

Självskadebeteende 

 

Självskadebeteende är en vanligt förekommande orsak till att patienter med svår ångest och 

emotionell instabilitet söker sig till vården (Eckerström & Perseius, 2016). Non-suicidal self-

injury (NSSI) är ett begrepp som skildrar självskadebeteende där avsikten inte är att dö. Det är 

ett impulsivt och destruktivt beteende där individen skär, rispar eller bränner sig i huden för att 
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tillfälligt lindra den psykiska smärta som plågar denne. Vid upprepade självskador styrs i regel 

individen av ett beroende av att skada sig då denne upplever det som något konstruktivt, det vill 

säga ett sätt att hantera den psykiska smärtan (Zetterqvist, Lundh, Dahlström & Svedin, 2013). 

Det bör tillkännagöras att suicidalitet och självskadebeteende är två olika tillstånd med olika 

syften men att självskadebeteende ökar risken för att dö av suicid (Lindgren, 2014).  

 

En stor problematik kring självskadande patienter är att det i regel endast är de allvarligare fallen 

som leder till inläggning (Socialstyrelsen, 2013). I praktiken leder detta till att skadan redan har 

skett när patienterna läggs in till heldygnsvården, vilket är ineffektivt då primär och sekundär 

prevention (Förebyggande åtgärder på folkhälsonivå respektive när tecken på sjukdom uppvisas) 

bevisligen kräver mindre resurser än tertiär prevention (Förebyggande av komplikationer av en 

redan försigkommen sjukdom). Detta bidrar till att individer självskadar för att få bli inlagda. 

Dessutom har majoriteten av de inlagda inom psykiatrisk heldygnsvård tidigare gjort ett eller 

flera suicidförsök och risken för att dö av suicid hos dessa uppskattas vara 10 procent. Många av 

inläggningarna sker alltså till följd av att patienten har försökt begå suicid eller självskadat 

(Skärsäter, 2014; Stockholms Läns Sjukvårdsområde [SLSO], 2018). Då självskadebeteende i 

regel ingår i episoder av självskadande, bör en personcentrerad vård ta hänsyn till att dessa 

personer kan behöva snabbt stöd, i flera omgångar under perioder (Bjureberg et al., 2018). 

 

Omhändertagande vid traditionell inläggning  

 

En traditionell inläggning innebär att patienten åker till en akutmottagning och blir inskriven. Det 

kan vara en stor påfrestning att behöva åka till en psykiatrisk akutmottagning. En stor variation 

på patientgrupper råder och det upplevs av många som en otrygg miljö (Vanhainen, 2018). Då 

personer med psykiatriska diagnoser lider av en utmärkande sårbarhet är dessa särskilt känsliga 

mot yttre påfrestningar. När de då befinner sig i ett läge av kaos och kris kan det vara avgörande 

att de är i en trygg miljö och får ett tryggt omhändertagande (Skärsäter, 2014). I samband med 

inläggning rekommenderas ett antal behandlingsmetoder. För patienter med exempelvis EIPS är 

den generella rekommendationen i första hand psykoterapi såsom dialektisk beteendeterapi. För 

kortvariga självskadebeteenden, psykoser och aggressivitet används i stor utsträckning valproat, 

antipsykosmedel, lamotrigin och andra tillfälliga medicinska behandlingar (Allgulander, 2014).  

 

Det finns en generellt sett negativ attityd gentemot flera patientgrupper inom psykiatrin hos 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal då patienterna anses vara svårhanterliga. Ett problem hos 

vårdpersonalen har legat i deras motvillighet att vårda dessa patienter och rädslan i att de ska 

begå självmord vilket företrädesvis återspeglats till patienterna. Bristande kunskap om den 

överkänslighet som hänger samman med EIPS och andra psykiatriska diagnoser är också ett 

problem. Kunskapsluckan utgör ett hinder för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad då 

patienterna inte blir behandlade utifrån deras behov och deras sårbarhet inte beaktas. Det har en 

negativ påverkan på deras förutsättningar att förbättra den egna hälsan (Howe, 2013). Då det 

historiskt sett funnits en bristande kunskap och enighet gällande förhållningssättet till patienters 

autonomi, befaras nivån av jämlikhet inom vården flukturera (Aveyard, 2000). 

 

De brister som finns hos vårdpersonal och i patientens omgivning beskrivs i en rapport från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] som att den psykiatriska 

heldygnsvården inte tillräckligt kan organisera och fylla vården med innehåll, där personer i kris 
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får snabb hjälp i en trygg miljö, med respektfullt bemötande. Dagens heldygnsvård innebär 

förvaring under långa tider, med risk för att patienterna blir stigmatiserade och upplever sin 

integritet bli kränkt (SBU, 2015). Det är vanligt att hospitaliserade patienter med kroniska 

somatiska sjukdomar har en samsjuklighet med psykisk ohälsa (Siddiqui et al., 2018). 

Fenomenet av samsjuklighet med psykisk ohälsa förlänger de genomsnittliga vårdtiderna och 

ställer krav på en anpassad vård för såväl den psykiska som den somatiska sjukligheten. Det 

behövs forskning för att klargöra vilka interventioner inom den psykiatriska heldygnsvården som 

leder till en god vård utan riskerande av individens hälsa, liv eller autonomi (Eckerström, 2017). 

 

Brukarstyrd inläggning 

 

Brukarstyrd inläggning (BI), är en relativt ny inläggningsform i Sverige som möjliggör en 

frivillig direktinläggning inom psykiatrisk heldygnsvård (RSMH, 2015). Det finns ingen säker 

konsensus om vem som har rätt till BI, men det är till mestadels inriktat på patienter med stor 

hälso- och sjukvårdskonsumtion och med tidigare historik av inläggningar inom psykiatrisk 

heldygnsvård (Strand & Von Hausswolff-Juhlin, 2015). Dessa patienter har upprättat ett kontrakt 

tillsammans med ansvarig läkare och sjuksköterska som ger patienten möjlighet att lägga in sig 

direkt under ett visst antal dagar per månad och år för att få snabb vård utan att behöva gå vägen 

via länsakuten (RSMH, 2015). I studierna av Helleman, Goossens, Kaasenbrood och Van 

Achterberg (2014a) samt Helleman, Goossens, Kaasenbrood och Van Achterberg (2014b) var 

patienten delaktig i utformandet av kontraktet tillsammans med sin behandlare i öppenvården 

och den ansvariga sjuksköterskan från heldygnsvården. I kontraktet inkluderades en 

omvårdnadsplan, alltså hur patienten ska gå tillväga inför inläggning och när kontraktet kan 

brytas. En maxgräns sattes upp för längd och frekvens av inläggningen på tre dagar, tre gånger i 

månaden. Farmakologiska och psykoterapuetiska åtgärder/justeringar gjordes i öppenvården och 

inte under BI. En plan för vidare kontakt med öppenvården kunde utformas efter patientens 

utskrivning Syftet med BI var att kunna erbjuda en time-out och krishantering i en trygg och 

sluten miljö när symtomen blev för stora vid ökad stress och hotande kris. Metoden med BI finns 

sedan 1980-talet i Nederländerna och har även testats i Norge (Helleman et al., 2014a; Helleman 

et al., 2014b). 

 

De tre pelarna av brukarstyrd inläggning 

En betydande aktör som arbetar med tillämpning av BI inom psykiatrisk heldygnsvård är RSMH 

(2015). De arbetar för att en försöksverksamhet med BI ska implementeras på fler avdelningar i 

Sverige med den tidigare norska modellen som föredöme. Arbetsområdena inkluderar att 

utveckla en mer individanpassad och integritetsberättigande psykiatrisk vård utan negativa 

attityder. Den psykiatriska vården ska bli mer evidensbaserad där nya modeller och insatser 

ständigt bör implementeras för att uppnå en trygg vårdmiljö som är tillgänglig för alla (RSMH, 

2015). Målen med BI sammanfattas genom att de bygger på tre pelare som kan benämnas som; 

Delaktighet/Autonomi; Respekt; Vårdmiljö.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] har en lagstiftning där respekt för självbestämmande och 

integritet är ett krav för att sjukvården ska kunna bedriva en bra vård (SFS, 2017:30, 2a §). 

Studier visar att patienter som deltar i vården med ökad självständighet och minskade 

tvångsåtgärder leder till en mindre andel akuta inläggningar inom heldygnsvården. Detta 

resulterar i lägre sjukvårdskostnader (Strand & Von Hausswolff-Juhlin, 2015). Respekt är ett 
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bärande begrepp som betonas i sjuksköterskans värdegrund. Det ingår alltså i sjuksköterskans 

professionella ansvar att behandla alla patienter oberoende med respekt för deras sårbarhet, 

värdighet, integritet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienter med 

psykisk ohälsa, och framförallt patienter med EIPS är benägna att ha en låg självrespekt med 

negativ självkänsla vilket resulterar i skam och avsky mot dem själva. Avaknaden på respekt för 

den egna personen är en del av deras sårbarhet och ökar risken för att de utsätter sig för 

destruktiva situationer och människor som inte bemöter dem med respekt (Winter, Martin & Lis, 

2017).  

 

För en trygg vårdmiljö bör det på vårdavdelningen finnas en god och välkomnande atmosfär 

mellan patienter och sjukvårdspersonal där respekt, trygghet och acceptans är framträdande 

(Helleman et al., 2014a). Vårdpersonal på avdelningen med BI får exempelvis inte visitera eller 

söka bland individens ägodelar. På det sättet undviks negativa spänningar och maktskillnader 

mellan patient och vårdare. I kontraktet kan patienten själv önska hur mycket kontakt med 

vårdpersonal som behövs. Dock understryks vikten av kontakt med sjuksköterskor och dess 

potentiellt hälsofrämjande effekter (Helleman et al., 2014a; Helleman et al., 2014b). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Definitionen av omvårdnadens konsensusbegrepp utgår från Patricia Benner och Judith Wrubels 

omsorgsteori, med konsensusbegreppen hälsa, människan, miljö och omvårdnadshandling. 

Empati och en relation till patienten är i högsta grad en viktig del i omvårdnadshandlingen då 

sjuksköterskan snabbt ska kunna se förändringar i patientens mående. Sjuksköterskan hjälper 

patienten genom att ta hänsyn och visa intresse (Kirkevold, 2000). En personcentrerad 

omvårdnad innebär enligt Gothenburg Centre of Person-Centred Care (gPCC) att patienter är 

mer än bara sin sjukdom. Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån patientens erfarenheter av sin 

situation, sina individuella förutsättningar, resurser och begränsningar. På så sätt blir patienten 

delaktig i sin egen vård. Personcentrerad omvårdnad är ett partnerskap mellan patienter, 

närstående och vårdgivare. Att lyssna på patientens närstående i samband med andra 

undersökningar är utgångspunkten när en vårdplan formas. Personcentrerad omvårdnad är enligt 

forskning hälsofrämjande och är ett återkommande begrepp som används av omvårdnadsforskare 

(Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2015). Personcentrerad omvårdnad är ett centralt begrepp och 

betonas i värdegrunden av svensk sjuksköterskeförening (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Personcentrerad omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa 

Bemötandet från vårdpersonalen ska präglas av respekt och en icke-dömande hållning där 

patienten ses som en autonom varelse (Psykiatristöd, 2016). Det råder en stigmatiserad 

uppfattning att patienter med EIPS är en grupp vårdtagare som är indelad på grund av att de inte 

verkar passa in i något annat fack vilket är en del av den negativa attityden gentemot dem (King, 

2013). Vårdpersonal inom psykiatrin ska i vårdandet av sina patienter ha grundläggande 

kunskaper om olika typer av diagnoser och personlighetsstörningar och om hanterande av 

självskadebeteende och suicidalitet för att kunna bemöta och erbjuda patienter en god omvårdnad 

(Psykiatristöd, 2016). 
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Problemformulering 

 

Patienterna inom psykiatrisk hälso- och sjukvård är sårbara men bemöts av negativa attityder och 

brist på respekt. Många patienter självskadar med syftet att bli inlagda av rädsla att bli nekad en 

vårdplats, vilket innebär att skador uppstår som hade kunnat förebyggas. En hög andel blir 

hospitaliserade utan att vara tillräckligt delaktiga i sin egen vård och många blir inlagda under 

lång tid. Problemområdet berör sjuksköterskans professionella ansvarsområde då det ingår att 

utveckla sina kunskaper och ta del av ny forskning för en ökad personcentrerad omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Bristen på vårdplatser inom heldygnsvården leder till ett 

ökat behov av hälsofrämjande interventioner som kan minska de totala inläggningstiderna för 

patienterna (Eckerström, 2017). 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva erfarenheter och effekter av brukarstyrda inläggningar för patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

METOD 

 
Val av Metod 

 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt är en metod 

som används för att identifiera och utvärdera redan befintligt material. Detta görs för att belysa 

ämnesområdet ur flera aspekter och få en bredare överblick över det befintliga kunskapsläget. 

Metoden är lämplig då litteraturöversikten utgör möjligheten att få en helhetsförståelse över 

subjektiva ämnesområden som kan belysas på ett evidensbaserat vis (Friberg, 2017). Då syftet 

var att beskriva erfarenheter och effekter av BI för patienter med psykisk ohälsa, inkluderades 

delvis subjektiva resultat bestående av erfarenheter och upplevelser men även objektiva resultat i 

form av kvantitativa mätvärden. Med sådan data är det lämpligt att använda en kombination av 

en kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket är möjligt med en allmän litteraturöversikt (Forsberg 

& Wengström, 2015). 

 

Urval 

 

Urvalsprocessen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) vilken 

avgränsade sökningen av artiklar och deltagargrupper för att få ett ändamålsenligt 

sökningsresultat. Urvalskriterierna som tillämpades i litteraturöversikten redovisas nedan som 

inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga originalartiklar inkluderades i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015). Inklusion gjordes av artiklar med publikationsår mellan år 2010-2018, då intresset var att 

ta del av så ny forskning som möjligt. Avgränsningen av publikationsår förhöjer kvaliteten då 

äldre artiklar har en mindre aktualitet (Forsberg & Wengström, 2015). Enbart engelskspråkiga 

artiklar inkluderades då det enligt Friberg (2017) behövs språkbegränsningar för att undvika 

tolkningsfel med hänsyn till författarnas språkkunskaper. Deltagarna inkluderades i form av både 
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patienter och/eller vårdgivare med erfarenhet av BI. Det gjordes för att identifiera erfarenheter 

utifrån både patienternas och vårdgivarnas perspektiv. En kombination av kvantitativa och 

kvalitativa studier inkluderades, vilket innebär att kvalitativa och kvantitativa ansatser går in i 

varandra, vilket kan förekomma i en litteraturöversikt enligt SBU (2017). 

 

Exklusionskriterier 

Exklusion gjordes av review-artiklar, då dessa är litteraturstudier, vars innehåll inte vidare bör 

användas i en litteraturöversikt då en sådan endast bör inkludera primärkällor (Polit & Beck, 

2017). Artiklar utan Peer-review exkluderades då de inte har genomgått en granskning av 

oberoende personer med expertis inom ämnesområdet, vilket enligt SBU (2017) sänker 

trovärdigheten för innehållet. Exklusion gjordes av personer som befann sig utanför 

åldersintervallet 16–73 år. Det gjordes i syfte att exkludera yngre barn men erhålla ett brett urval 

av informanter. Detta gjordes även då en 16-åring enligt Förenta nationernas [FN] 

barnkonvention (1989:1, kap 1) definieras som ett barn, i enlighet med att vissa psykiatriska 

enheter inom Stockholms stad definierar 16-åriga personer som unga vuxna och inte som barn 

(Haapala, 2017). 

 

Datainsamling 

 

De databaser som användes för att söka relevanta artiklar innehållande primärforskning var 

fulltextdatabasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], 

PsycINFO och PubMed. CINAHL är en databas innehållande evidensbaserade artiklar från år 

1982 vilka berör omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO är en databas 

som täcker psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad med tillgång till böcker, 

forskningsrapporter, publicerade artiklar och avhandlingar från år 1872. I PubMed finns artiklar 

sedan år 1966 tillgängliga inom medicin, omvårdnad och odontologi. Databasen inkluderar likt 

CINAHL ett stort utbud av omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Skillnaden är att PubMed har ett 

bredare utbud som dessutom inkluderar biomedicinska artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Databassökning 

Sökning i databaser gjordes under augusti-september år 2018. Databassökningen genomfördes 

genom en insamling av intervjustudier och observationsstudier, enkätundersökningar och 

skriftligt material (sjukhusjournaler och dylikt). I enlighet med Karlsson (2017) var granskning 

av sökorden och ämnesorden från bakgrundens inhämtade artiklar, till hjälp. De initiala sökorden 

inkluderade bland annat psykiatrisk vård, psykisk hälsa, personlighetsstörningar, inskrivning och 

andra ord som kopplades till problemformuleringen. Vid omvandling av initiala sökord till 

Medical Subject Headings ([MeSH]-termer) användes ämnesordlistan Svensk MeSH för att hitta 

de mest användbara medicinska sökorden i PubMed. Detta gjordes i enlighet med Polit och Beck 

(2017) för att få så många träffar som möjligt av artiklar med relevans till syftet. Vid omvandling 

av sökord till MeSH-termer i CINAHL användes CINAHL Headings, då den ämnesordlistan 

enligt Polit och Beck (2017) skiljer sig från den i PubMed. De begrepp som motsvarar BI 

benämns som: Brief-admission, Patient-controlled care, Self-admission och self-referral. 

Databassökningen avgränsade urvalet av individer genom att använda benämningarna Mental 

Disorders, Mental Diagnosis och Personality Disorders för att inkludera personer inom den 

psykiatriska hälso- och sjukvården. Mental Diagnosis är en MeSH-term som omfattar alla 

psykiatriska diagnoser, Mental Disorders omfattar alla psykiska störningar och Personality 
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Disorders omfattar alla personlighetsstörningar. 

 

Då vissa begrepp som Patient-controlled Admission inte fanns tillgängliga som MeSH-termer, 

men återkom i flera av artiklarna, användes dessa som fritext vid databassökningen. Detsamma 

gällde för begreppen Self-admission, Brief-admission och Self-referral. Till att börja med gjordes 

en markering av de exklusion- och inklusionskriterier som valdes (Se “Urval”) för att avgränsa 

sökningen. Valda begrepp knöts an med booelska sökoperatorer bestående av AND och OR då 

ordkombinationer enligt Karlsson (2017) avgränsar sökresultatet och gör det mer specificerat. 

Totalt inkluderades 14 artiklar från databassökningen. I tabellen (Tabell 1) redovisas den sökning 

som genomfördes i valda databaser. Där anges under vilka datumsökningarna gjordes, hur många 

artiklar som påträffades, hur många abstract som lästes, hur många artiklar som lästes i fulltext, 

samt hur många av dessa som inkluderades för att sedan gå vidare till databearbetningen. 

 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning i CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

Databas 

Datum 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

Abstracts 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PsycINFO 

06-09-2018 

Patient-

controlled 

admission 

[Fritext] 

5 4 4 4 

 

CINAHL 

06-09-2018 

Patient-

controlled 

admission 

[Fritext] 

1 1 1 1 

 

CINAHL & 

PsycINFO 

25-09-2018 

Brief 

Admission 

[Fritext] 

AND 

Personality 

disorders 

[Headings] 

8 4 3 2 

 

CINAHL & 

PsycINFO 

26-09-2018 

Self-referral 

[Fritext] 

42 6 4 3 

 

CINAHL & 

PsycINFO 

26-09-2018 

Self-

admission 

[Fritext] 

7 2 2 2 

 

PubMed 

26-09-2018 

Self-referral 

[Fritext] 

46 5 3 1 
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AND Mental 

Disorders 

[MeSH] 

PubMed 

26-09-2018 

Mental 

Health 

[MeSH] AND 

Self-referral 

[Fritext] 

49 2 1 1 

 

TOTALT   158  24 18 14 

 

Totalt gav databassökningen 158 träffar varav 24 abstracts lästes. Därefter lästes 18 artiklar i 

fulltext. Av dessa 18 artiklar exkluderades tre av dem på grund av att innehållet inte hade en 

tillräckligt hög relevans för syftet. En fjärde artikel exkluderades vid närmare läsning av dess 

metod då den visade sig vara en review-artikel. Totalt inkluderades 14 artiklar från 

databassökningen. 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning innebär sökning på ord, namn eller kombinationer av dessa som ofta 

förekommer i artiklar med hög relevans för informationsbehovet (Friberg, 2017). Det görs för att 

komplettera databassökningen och hitta nya artiklar (Karlsson, 2017). För att hitta fler artiklar 

gjordes en genomsökning av referenslistan i några litteraturstudier med relevans för syftet. 

Studien av Koekkoek et al. (2010) syntes relevant för syftet och kom att inkluderas. 

 

Databearbetning 

 

Databearbetning är en del av att granska en studies kvalitet, undersöka dess syfte, val av metod 

och resultat. Det här görs för att vidare bedöma artikelns relevans till det egna syftet (Henricson, 

2017). I granskningsprocessen bör samtliga författare ha läst artiklarna var och en för sig 

(Kristensson, 2014). Från databassökningen inkluderades 14 artiklar tillsammans med en artikel 

från den manuella sökningen. Totalt erhölls 158 träffar i databassökningen varav 24 abstracts 

lästes då titlarna hade relevans till syftet. Av dessa ansågs 18 vara relevanta och lästes i fulltext. 

Författarna läste artiklarna var och en för sig för att säkerställa att båda tolkade innehållet på 

samma sätt varefter fyra artiklar exkluderades. En granskning av de vetenskapliga artiklarna 

gjordes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet, modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Resultatet av granskningen redovisades i en matris (Bilaga B). Av 

de 15 artiklar som inkluderades var åtta artiklar kvalitativa studier och sju artiklar var 

kvantitativa studier. Granskningen resulterade i att 13 artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och 

två artiklar av medelhög kvalitet. 
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Dataanalys 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör forskaren i en litteraturöversikt med en integrerad 

analys upptäcka fenomen och identifiera samband mellan resultaten. En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes i enlighet med Friberg (2017). En kvalitativ innehållsanalys är en 

icke-statistisk analys vars enheter med relevans till det egna syftet identifieras och syntetiseras 

till övergripande teman (Forsberg & Wengström, 2015). I enlighet med Friberg (2017) lästes 

artiklarna först enskilt igenom av författarna för att få en helhetsförståelse. Genom att skriva en 

kort sammanfattning av respektive artikel i ett eget dokument, försäkrades att allt innehåll av 

betydelse dokumenterats. Enheter med relevans till syftet identifierades och färgmarkerades 

elektroniskt. Resultatenheterna plockades ut och jämfördes i en tabell. Likheter och skillnader 

identifierades mellan resultatenheterna vilka parades ihop beroende på karaktär. Exempelvis 

parades resultat av mer kvantitativa karaktärer ihop på grund av att de undersökte samma 

förhållande såsom symtomminskning eller vårdtider. Sammansättningen av resultatenheterna 

möjliggjorde en utformning av subkategorier som sedan syntetiserades till mer övergripande 

teman. Dessa teman presenterades i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Helgesson (2015) innebär en god forskningsetik att inte använda någon form av 

plagiering, fabricering eller förvanskning för att upprätthålla en god forskningssed. I enlighet 

med detta kontrollerade Urkund texten för plagiatkontroll. Forskningsprocessen ska alltid 

inkludera etiska överväganden där forskaren visar omsorg för att inte orsaka deltagarna skada 

eller men. Då forskningen inkluderade sårbara grupper, både patienter och vårdpersonal, 

försäkrades att en etisk etikprövningsnämnd hade granskat forskningsprojekten i de inkluderade 

artiklarna. Deltagarna skulle bland annat ha fått tillräcklig information om studien för att kunna 

avgöra ifall de ville medverka samt om deras rättigheter gällande exempelvis att kunna lämna 

projektet (Kjellström, 2012). Vid en litteraturöversikt är en kvalifikation att författarna har goda 

språkkunskaper då feltolkningar kan uppstå vid bristande språkkunskaper. Det är även en 

kvalifikation att presentera valda urvalsmetoder, vilket görs för att bevisa att en rättvis 

bedömning av artiklarna har utförts (Helgesson, 2015). Artiklarnas validitet undersöktes i 

enlighet med Henricson (2017) genom att tendensen med studien kontrollerades, samt dess 

aktualitet, äktheten (vem som är upphovsman) och dess beroende av andra källor. Genom att alla 

resultat från artiklarna presenterades i resultatdelen, redovisades såväl stödjande som icke-

stödjande resultat i förhållande till syftet. Detta stärkte litteraturöversiktens trovärdighet då det 

enligt Forsberg och Wengström (2015) är oetiskt att exkludera resultat som inte stödjer 

hypotesen.  

 

RESULTAT 

 
Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar som har analyserats. Artiklarna har presenterats 

genom en primär genomgång under allmänna vårdeffekter av BI. Resultaten har därefter 

presenterats enligt följande teman som identifierades vara vårdrelationen, personcentrering och 

autonomi. Dessa teman beskriver de erfarenheter och effekter som påvisades av BI för patienter 

med psykisk ohälsa. 
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Allmänna vårdeffekter 

 

En generell uppfattning var att BI bidrog till positiva effekter i form av minskade vårdtider 

och/eller minskning av symtom och självskador hos patienterna vid utskrivning. Den essentiella 

uppfattningen var även att BI kommer att användas mer inom klinisk praxis (Ellegaard, Bliksted, 

Lomborg, & Mehlsen, 2017a; Ellegaard., Mehlsen, Lomborg, Bliksted, 2017b; Ellegaard, 

Mehlsen, Lomborg, Bliksted, 2018; Helleman, Lundh, Liljedahl, Daukantaité & Westling, 2018; 

Helleman, Goossens, Kaasenbrood & Van Achterberg, 2016; Koekkoek, Van der Snoek, 

Oosterwijk & Van Meijel, 2010; Olsø et al., 2016; Rise et al. 2014; Sigrunarson, Moljord, 

Steinsbekk, Eriksen & Morken, 2017; Strand, Bulik, Von Hausswolff-Juhlin & Gustafsson, 

2016). För att positiva effekter av BI ska uppträda på lång sikt är det en förutsättning att hela 

ledningen och personalstyrkan på de deltagande avdelningarna, akutvården samt öppenvården, 

blir väl informerade om tillgängligheten och omfattningen av BI. De måste också övas i hur 

remitteringsprocessen fungerar (Helleman et al., 2016), då det uppkommit en del 

uppstartsproblem och ovanor kring de nya rutinerna hos vårdpersonalen, vilket har gått ut över 

patienterna (Strand, Bulik, Von Hausswolff-Juhlin & Gustafsson, 2017). Det krävs också att 

involverade professioner är villiga att initiera och upprätthålla ett bra samarbete med BI-

avdelningar (Helleman et al., 2016). Patienter med tillgång till kortare inläggningar var generellt 

mer nöjda och även isolerade perioder visade sig hjälpa patienter att känna sig mer redo inför 

utskrivning (Ellegaard et al., 2017a).  

 

Några studier visade få eller inga signifikanta skillnader vad gällde utfallet hos patienterna efter 

BI (Sigrunarson et al., 2017; Moljord et al., 2016; Thomsen et al., 2018). RCT-studien av 

Sigrunarson et al. (2017) visade ingen signifikant påverkan vad gäller inläggningstider, mängd 

fysisk aktivitet eller mängd konsultationer. Under 12 månader minskade båda grupperna (BI-

gruppen och kontrollgruppen) sina inläggningstider med 40 procent. För BI-gruppen var 

medianen totalt 1,5 inläggningar med en inläggningstid på fem dagar för 20 av 26 deltagare 

(Sigrunarson et al., 2017). I enlighet med detta visade inte RCT-studien av Moljord et al. (2016) 

någon signifikant skillnad gällande inläggningstider eller mängd fysisk aktivitet. Under en fyra 

månaders period utnyttjade endast 15 av 26 deltagare (58 procent) från interventionsgruppen sitt 

BI-kontrakt. Interventionsgruppen hade till och med fler inläggningstillfällen men med lika 

många inneliggande dagar och konsultationer som kontrollgruppen (Moljord et al., 2016). Under 

kohortstudien av Thomsen et al. (2018) observerades inte heller någon minskning av 

uppkomsten av självskador hos BI-gruppen jämfört med kontrollgruppen. BI-gruppen använde 

dessutom en större total mängd läkemedel än kontrollgruppen (Thomsen et al., 2018).  

 

Vårdrelationen 

 

Vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal antyddes vara av signifikans för att patienten 

skulle erhålla en positiv upplevelse av BI, upprätthålla följsamhet och för att de skulle använda 

de resurser som medföljer programmet (Helleman et al. 2018; Ellegaard et al., 2017b; Ellegaard 

et al., 2018; Strand et al., 2016; Strand et al., 2017; Strand, Bulik, Von Hausswolff-Juhlin & 

Gustafsson, 2017). Intervjustudien av Ellegaard et al. (2018) som undersökte vårdpersonalens 

erfarenheter, betonade att den huvudsakliga avsikten med BI var att etablera ett partnerskap 

mellan patient och vårdpersonal där personalen använder BI-programmet för att stötta och 
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vägleda patienterna snarare än att “styra” dem. Många patienter med personlighetsstörningar, 

EIPS i synnerhet, hade ett starkt behov av att bli sedda, vilket en god vårdrelation kunde förse 

genom tillit mellan patient och vårdpersonal. Vårdpersonalen bör behandla BI-patienterna på ett 

jämlikt sätt som om de hade blivit inlagda på traditionellt vis, och därmed inte särbehandla dem 

(Ellegaard et al., 2018).  

 

Vid införande av BI har patienternas vilja för att bli inskrivna ökat i samband med att det har 

förändrat relationen mellan personal och patient (Ellegaard et al., 2018; Strand et al., 2016; 

Helleman et al., 2018). Detta då återkommande patienter blev igenkända och personalen lärde 

känna deras behov och sätt att fungera (Ellegaard et al., 2018). Patienterna i intervjustudien av 

Helleman et al., (2018) ansåg att BI-modellen var väl strukturerad, att det fanns tydliga rutiner på 

avdelningen och att personalen hade en positiv attityd mot patienterna. I motsats till detta 

rapporterade några patienter att de inte alls blev bra bemötta av personalen och att de inte ansåg 

att BI var en bra inläggningsform. Enligt intervjustudien av Strand et al. (2016) krävdes en god 

vårdrelation en förutsättning för att principen om personalens minskade styre över patienten 

skulle fungera och samtidigt stötta patienten. Det innebar att patienterna behövde uppmuntran 

och påminnelser från personal, men även från andra patienter och från anhöriga, om att patienten 

fått den här möjligheten och att den måste användas som en resurs för att överkomma sina 

personliga hinder. 

 

Trygghet och tillgänglighet 

Konstant närvaro av vårdpersonal och deras utstrålning av lugn antyddes påverka patienterna 

positivt genom att skapa en känsla av trygghet på avdelningen (Strand et al., 2017; Strand et al., 

2016; Moljord et al., 2017), vilket bland annat resulterade i en minskad symtomuppkomst hos 

patienterna (Strand et al., 2017). I likhet med en traditionell inläggning hindrade tillgängligheten 

av vårdpersonal patienterna från att självskada och förhindrade en symtomökning (Strand et al., 

2016). En engagerad och aktiv personal som utstrålar trygghet förknippades med förbättrade 

hälsoutfall (Moljord et al., 2017). Några patienter belyste brist på kontinuitet med personal under 

inläggningen. Detta då en kontinuerlig kontakt med en och samma person inte blev möjlig under 

den korta tidsperioden med BI i jämförelse med en traditionell inläggning. Uppstartsproblemen 

med implementeringen speglade ovana hos vårdpersonalen, vilket ibland ledde till att patienter 

fick dubbla och/eller delade budskap. Det skapade osäkerhet och minskade trovärdigheten till 

personalen (Strand et al., 2017).  

 

BI skapade förutsättningar för att erhålla lugn, trygghet och förebyggande av symtomökning 

(Ellegaard et al., 2017a). Det krävdes ett stort engagemang och ansvar från vårdpersonalen, att 

ägna sig tid till att bygga upp trygga och tillförlitliga förhållanden till BI-patienterna (Ellegaard 

et al., 2018). Tillit byggdes upp då patienterna lärde känna vårdpersonalen i samband med att de 

inkommit till avdelningen flertaliga gånger, vilket skapade en känsla av trygghet (Ellegaard et 

al., 2017b). När trygghet upplevdes med BI ansågs patienterna bli mer ärliga kring utlösande 

faktorer för oro och ångest. Bidragande till känslan av trygghet var att patienterna istället för att 

vänta på akuten, kunde anlända direkt till vad som blivit en lugn och bekant plats. Detta skapade 

en känsla av att komma hem (Ellegaard et al., 2018). 

 

Tillgängligheten av vårdplatserna med BI ledde till mindre långvariga inläggningstider (Strand et 

al., 2017). Personalen ansåg att BI hjälpte patienterna att erhålla en tidig hjälp och därmed 



 

 

 

14 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

undveks långa inskrivningar (Ellegaard et al., 2017b). BI ledde till ett tillgängligt stöd vid 

känslomässig utmattning där möjligheten fanns till en paus och att vara omgiven av 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Helleman et al., 2018). Majoriteten av deltagarna i 

studien av Strand et al. (2016) rekommenderade BI till andra patienter i liknande 

sjukdoms/livssituationer då de ansåg att BI var flexibelt och kunde fylla deras mest brådskande 

behov och erbjuda säkerhet. Vårdpersonalen ansåg dock att vissa patienter inte bör få ett BI-

kontrakt, då vissa utnyttjade vårdplatserna när exempelvis deras pengar har tagit slut (Ellegaard 

et al., 2018). Hos vissa deltagare fanns det en rädsla för brist på sängplatser och att bli nekade 

BI-kontrakt (Helleman et al., 2018). Några patienter associerade problem med att reservera en 

säng, men upplevde en förbättring när en väntelista fördes in. Rädslan om att inte få en sängplats 

och ovissheten om när inläggningen skulle ske stegrade patienternas oro och ångest (Strand et 

al., 2017; Helleman et al., 2018).  

 

Personcentrering 

 

Behov och förväntningar 

Upplägget av patienternas vistelse med BI såg väldigt olika ut och skräddarsyddes utifrån 

patientens individuella behov (Rise et al., 2014; Helleman et al., 2016; Ellegaard et al., 2017a; 

Ellegaard et al., 2017b). I studien av Helleman et al. (2016) undersöktes en kvinna med BI-

kontrakt under sju år. Hon fick arbeta med fyra hanteringsfaser och behandlingsområden under 

sina BI, varav sjuksköterskor involverades. Faserna var; kriser och krishantering, behandling av 

sitt posttraumatiska syndrom, behandling av sin EIPS-diagnos, samt återhämtning. Hennes 

användning av BI hade en positiv effekt på behandlingens riktning. Hanteringsstrategier kunde 

alltså se olika ut beroende på individen och dess behandlingsbehov (Helleman et al., 2016). 

Olika nivåer av patienternas förväntningar visade sig ha en signifikant påverkan på deras nivåer 

av tillfredsställelse med BI. Patienter med högre förväntningar på vården blev mindre 

tillfredsställda (Ellegaard et al., 2017). Det framgick vid upprepade tillfällen att patienter 

behövde en utökad eller annorlunda vårdform och återvände därför till traditionell inläggning. 

Dessa patienter kan ha varit i behov av en ännu mer individualiserad vård, vilket BI inte kunde 

erbjuda. Vilka förväntningar dessa patienter hade på vården framgick dock inte av artikeln 

(Thomsen et al., 2018).  

 

Kontaktorsaker 

Kontaktorsakerna var varierande men begränsade inte patienterna från att bli inskrivna 

(Ellegaard et al., 2017b). Vissa patienter ansåg att BI fungerade som en omväg från deras tankar 

som för dem inneburit problem (Strand et al., 2016). Även patienterna i studien av Koekkoek et 

al. (2010) ansåg att BI fungerade likt en time-out från dagliga problem. Kontaktorsakerna under 

rådande BI-kontrakt var kopplade till psykiska hälsotillstånd, men även till vardagliga och 

sociala problem vilket ökade tillgängligheten och möjligheten för att bli inskriven (Ellegaard et 

al., 2017a). BI fungerade som en frivillig patientresurs som bidrog till snabbare hjälp (Ellegaard 

et al., 2017b). I enkätstudien av Halje et al. (2015) analyserades kontaktorsakerna för BI-

programmet. Hos alla deltagare fanns det en medelstark koppling till psykisk stress och små 

kopplingar till ångest och depression. Vid inklusion av enbart patienter som fullföljt programmet, 

observerades en stark koppling till psykisk stress och medelstark koppling till ångest och 

depression (Halje et al., 2015). Patienter och vårdpersonal var överens om viktiga aspekter 

angående BI-programmet. Vad gäller patienternas respektive personalens uppfattningar om vilka 
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motiven var för en specifik in- och utskrivning, varierade dessa vid jämförelse. Personalens 

uppfattningar om varför en patient lades in skiljde sig alltså från patientens uppfattning 

(Ellegaard et al., 2017b).  

 

Följsamhet och dagliga rutiner 

En deltagare i studien av Strand et al. (2017) ansåg att det inte var möjligt att nå sina långsiktiga 

mål med korta inläggningar. Yngre patienter samt patienter med ett högre initialt resultat av en 

viss ångest-depression-skala löpte större risk för en lägre följsamhet, en lägre 

koncentrationsförmåga samt såg sig själva som värdelösa i högre utsträckning (Halje et al., 

2015). Efter fyra månader med ett BI-kontrakt visade patienterna ha mer förtroende för 

rekommenderade hanteringsstrategier, vilka användes för att klara av det dagliga livet med en 

psykiatrisk diagnos. Patienterna med BI-kontakt uttryckte mindre känslor av hopplöshet och 

maktlöshet jämfört med de utan kontrakt. En patient med BI upplevde sig vara närmare idealet 

till att leva ett vanligt liv (Rise et al., 2014). Enligt Helleman et al. (2018) bidrog BI till 

återskapandet av dagliga rutiner, vilket ledde till att patienten tog ett steg närmare mot att 

återvända till det dagliga livet. Vid psykiska besvär var det svårare att behålla dagliga rutiner, då 

dessa rubbas vid långa inläggningar vilket gjorde det mycket svårt att återvända hem (Ellegaard 

et al., 2018). Enligt Strand et al. (2016) triggade BI patienterna att använda hälsosamma rutiner.  

 

Kunskap kring psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa främjade patientens förutsättningar för 

att förbättra sin psykiska hälsa, vilket gällde såväl kunskapen hos vårdpersonal och närstående 

(Moljord et al., 2017; Ellegaard et al., 2018; Koekkoek et al., 2010; Strand et al., 2016; Rise et 

al, 2014). Undervisning från vårdpersonal var ett behov hos patienterna, information kring 

sjukdomstillståndet, deras tillgängliga resurser samt vilka möjligheter som finns i vården. Ett 

ytterligare behov var undervisning gällande hanteringsstrategier som kan användas i det dagliga 

livet (Moljord et al., 2017). 

 

Autonomi 

 

BI satte högre krav på att patienten blev mer delaktig i sin vård, men också på att denne tog eget 

ansvar för att planera vårdens omfattning (Moljord et al., 2017; Thomsen et al., 2018; Ellegaard 

et al., 2018; Helleman et al., 2018; Koekkoek et al., 2010; Olsø et al., 2016; Strand et al., 2016; 

Strand et al., 2017; Rise et al., 2014) Genom att patienten var aktiv och engagerad använde 

denne hanteringsstrategier mer frekvent och fick bättre förutsättningar för återhämtning (Moljord 

et al., 2017; Rise et al., 2014).  

 

BI rekommenderades för att öka patientens egna engagemang vid behandling (Moljord et al., 

2017). Det var samtidigt essentiellt att visa hänsyn angående svårigheter som påverkar patientens 

delaktighet i beslutstagande inom BI, för att patienten skulle kunna ta mer ansvar för sin egen 

vård (Thomsen et al., 2018). Moljord et al. (2017) tog upp äldre patienter som exempel, vilka 

generellt var mer passiva än yngre patienter, och behövde mer stöd. Patienterna med lågt 

engagemang i sin vård hade enligt studien dragit störst nytta av BI-kontraktet (Moljord et al., 

2017). Det skedde en ökning av patienternas självständighet, delaktighet och ansvar i att beakta 

deras mående och identifiera sjukdomsmönster. BI var utformat för att patienten skulle ta eget 

ansvar. Personalen var en resurs men patienten ansvarade för sin hälsa (Ellegaard et al., 2018). 

Några patienter ansåg att det var för krävande med friheten och allt eget ansvar (Strand et al., 
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2016; Strand et al., 2017). Tre deltagare i studien av Strand et al. (2017) önskade alternativa 

modeller, då de ville planera varje inläggning i förväg, istället för att komma in med kort notis. 

BI upplevdes vara mer än bara en sängplats och upplevdes inte likna en traditionsenlig 

inläggning då behandlingsprinciperna inom BI implementerades med fokus på patientens 

individuella behov (Olsø et al., 2016; Helleman et al., 2016; Strand et al., 2016). Patienterna fick 

ta egna beslut kring sina inläggningar, vilket ökade patientens förtroende kring BI och sin 

förmåga att klara av vardagen (Olsø et al., 2016). I enlighet med detta visade studien av 

Koekkoek et al. (2010) att det skedde en ökning av det egna ansvaret och kontroll över 

behandlingen. BI gav patienterna kontakt med personer i liknande livssituationer, och gav dem 

(likt under traditionella inläggningar) konversationer med experter. Sammantaget ökade BI 

medvetenhet kring patientens egna sårbarhet, gav mer energi och stärkte förmågan att känna igen 

sina behov och problemmönster. Långsiktigt gav det styrka och beslutsamhet. Det stärkte också 

förmågan att uppta sociala roller (Koekkoek et al. 2010).  

 

Vårdpersonalen överlämnar ansvar 

Vårdpersonalens minskade inblandning under patientens inläggning bidrog till ett ökat 

ansvarstagande för patienten och en ökad autonomi (Koekkoek et al., 2010; Olsø et al., 2016). 

Patienterna var generellt tillfredsställda av BI (61,7 procent) men patienter med förhoppningar 

om utökad/förändrad medicinering, eller som önskade mer åtgärder och mer involvering av 

vårdpersonal, var i sin allmänhet mindre tillfredsställda (Ellegaard et al., 2017a). En del tvivel 

uppstod kring personalens dagliga plikter vilket orsakade stress då personalen och deras gamla 

rutiner inte hunnit ikapp med det nya BI-programmet (Strand et al., 2017). Stressen minskade 

dock vid samtal med cheferna som lärde ut nya lösningar. Vårdpersonalen hade annars en till 

synes positiv attityd gentemot BI och såg ett positivt utfall för patienterna (Ellegaard et al., 

2018).  

 

Det var väsentligt att förmedla rekommendationer om att patienterna bör ringa in när de är 

måttligt sjuka. De rekommenderades att inte vänta tills de blir för dåliga utan lära känna vilka 

symtom som brukar uppstå i ett förstadie exempelvis förändrad sömn, och därefter försöka 

hantera symtomen under inläggningen (Ellegaard et al., 2018). På det sättet uppmuntrade 

vårdpersonalen patienterna till att lära känna sina problemmönster och de tvingades använda 

hanteringsstrategier mot deras primära symtom för att försöka komma ifrån tillfällig panik och 

ångest på egen hand (Helleman et al., 2016; Rise et al., 2014; Moljord et al., 2017; Ellegaard et 

al., 2018). Vårdpersonal uppgav situationer när patienter ringde för att bli inskrivna, där de 

ibland fick prata om hur de mådde. Då kom patient och personal i slutändan överens om att en 

inläggning inte var aktuell, då patienten upplevde sig må bättre (Ellegaard et al., 2018).  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   
 

Syftet var att beskriva erfarenheter och effekter av brukarstyrda inläggningar för patienter med 

psykisk ohälsa. De teman som identifierades var allmänna vårdeffekter, vårdrelationen, 

personcentrering och autonomi. Dessa teman kopplas till de tre pelarna; Vårdmiljö, respekt och 

autonomi/delaktighet; vilka beskriver följande effekter och erfarenheter; intetsägande effekter i 
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form av vårdtider, minskning av symtom och självskador; en stärkande vårdrelation; känslan av 

trygghet; en mer lättillgänglig vård; ökad delaktighet och; ökad känsla av hopp. 

 

Det gick inte med säkerhet att konstatera att BI resulterade i allmänna effekter i form av 

minskade vårdtider, minskning av symtom eller självskador då detta till viss del var förenat med 

individuell variation och vårdens initiala struktur. Det som gick att konstatera var att BI i vissa 

studier resulterade i en liten minskning av vårdtider hos patienterna vid utskrivning medan det i 

några studier visade få eller inga signifikanta skillnader. De likvärdiga resultaten kan ha varit en 

effekt av att BI är en relativt ny inläggningsform i Sverige, vilket blev tydligt då vårdpersonalen 

uppvisade bristande tillämpning och ovana med de nya rutiner som medföljde inläggningsformen 

vilket innebar en viss strukturförändring. Vi ansåg dock att ett likvärdigt resultat inte enbart var 

negativt, då implementeringen av BI fortfarande är under utveckling och det inte påträffades 

några motsägande resultat, exempelvis symtomökningar eller förlängda vårdtider. De likvärdiga 

resultaten försvårade möjligheten för oss att konstatera huruvida BI verkligen resulterade i 

skillnader av vårdtider, minskning av symtom och självskador, då vi i linje med vår 

datainsamlingsmetod inte gjorde någon hypotesprövning. 

 

Enligt socialstyrelsen (2013) finns det en stor problematik kring självskadande patienter då alla 

inte får tillgång till inläggning trots behov, vilket ökar uppkomsten av självskador. Då resultaten 

i helhet inte uppvisade signifikanta symtomminskningar eller minskning av självskador går det 

inte att konstatera att BI förebygger just detta. BI bidrog dock till en mer lättillgänglig vård med 

möjligheten att ringa in till avdelning när som helst, utifrån “vad som helst” vilket ökade det 

möjligheten för patienterna att bli inskrivna och överlämnade bedömningen av patientens hälsa 

till denne själv. Enligt Helleman et al. (2014a) och Helleman et al. (2014b) var syftet med BI att 

erbjuda en time-out och krishantering i en trygg och sluten miljö innan symtomen eskalerar. I 

enlighet med det tror vi ändå att fortsatt utveckling och implementering av BI kan vara en 

effektiv metod i syfte att förebygga symtomökning, självskador, ätstörningar och andra 

destruktiva beteenden då BI hindrar patienten från att utföra destruktiva handlingar under 

vistelsen på avdelningen. 

 

Vårdpersonal som bemötte patienter med respekt för dess olikheter och beaktade deras sårbarhet 

i relation till sjukdomstillståndet, bidrog till att stärka vårdrelationen som rådde mellan personal 

och patient. Vårdrelationen hade i artiklarna en stark koppling till nivån av förbättring av den 

psykiska hälsan och till hur mycket patienten gynnades under BI. I linje med detta underströk 

Helleman et al. (2014a; 2014b) vikten av kontakt med sjuksköterskor och dess potentiellt 

hälsofrämjande effekter. Som Ulin et al. (2015) betonade är en stor del av konceptet med 

personcentrerad omvårdnad, ett partnerskap mellan patienter, närstående och vårdgivare. 

Vårdrelationen var betydande då interaktionen mellan patient och vårdpersonal byggdes upp i 

olika grader beroende på hur bemötandet från personalen utspelade sig. Ju mer respekt 

vårdpersonalen visade, desto större tillit byggdes upp. Enligt Winter et al. (2017) var patienter 

med EIPS och andra personlighetsstörningar benägna till att ha en låg självrespekt med negativa 

självkänslor vilket resulterade i skam och avsky mot sig själva. Saknaden av respekt var en del 

av sårbarheten och ökade risken för att de utsatte sig för destruktiva situationer. Personer med 

negativa självkänslor hade generellt en låg självrespekt (Winter et al., 2017), vilket gör det extra 

viktigt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bemöter dessa på rätt sätt.  
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Upplevelsen av att vårdpersonal ständigt var närvarande och att en vårdplats alltid fanns vid 

behov gav patienterna en känsla av trygghet och bidrog till en mer lättillgänglig vård med närhet 

till personligt stöd. Det framgick att patienter fick ett bättre hälsoutfall i vårdmiljöer där 

personalen utstrålade lugn och gav en vårdrelation baserad på tillit. Detta understryks enligt 

Helleman et al. (2014a) genom att det bör finnas en god och välkomnande atmosfär mellan 

patienter och sjukvårdspersonal där respekt, trygghet och acceptans är centralt. I resultatet 

framgick det att BI ökade patienternas möjligheter och förutsättningar till att bli mer delaktig i 

sin vårdplan och mer eller mindre tvingades ta itu med sina primära symtom med hjälp av 

hanteringsstrategier som förebygger och lindrar tillfällig kris och ångest. Ibland räckte det med 

att ringa till avdelningen och prata med någon, för att må bättre i stunden. Det innebar att en 

stödjande vårdrelation, delaktighet och ett ökat ansvarstagande var sammanhängande faktorer 

som tillsammans stärkte patienternas förutsättningar att förbättra sin hälsa.  

 

Patientens förväntningar på vården påverkade nivån av tillfredsställelse. Generellt var 

patienterna tillfredsställda av BI, men patienter med förhoppningar om en traditionell inläggning 

eller en annan typ av vård var i sin allmänhet mindre tillfredsställda. Hur mycket förväntningar 

patienten hade och vad som påverkade förväntningarna framgick dock inte i alla artiklar. 

Troligtvis berodde förväntningarna på mängden information som tilldelats patienten angående 

BI-programmets upplägg. Att patienter generellt var positivt inställda till BI skulle också kunna 

bero på den minskade påfrestningen inför inläggning, då det upplevdes som en stor påfrestning 

att åka till en psykiatrisk akutmottagning och träffa andra människor i sårbara situationer, vilket 

enligt Vanhainen (2018) bland annat beror på variationen av patienter och emotionella tillstånd. 

Patienternas varierande behov och individuella skillnader var en annan bidragande faktor till att 

vissa patienter gynnades av BI mer än andra, och som resulterade i olika nivåer av 

tillfredsställdhet. Det framgick bland annat att yngre patienter löpte högre risk för en lägre 

följsamhet och en lägre koncentrationsförmåga vilket gjorde att inte alla kunde dra lika stor nytta 

av inläggningstiden.  

 

Vårdpersonalen ansåg inte att alla patienter bör ha BI-kontrakt, då vissa utnyttjade vårdplatserna 

när exempelvis deras pengar har tagit slut. Det förekom att vissa patienter utnyttjade vårdplatser 

enbart för att ha någonstans att sova, och inte för behandling, anser vi antyder att det kan finnas 

ett behov av att införa ytterligare restriktioner för när och vem som får lägga in sig med BI, 

vilket dock skulle försvåra inskrivning för den som redan har ett kontrakt. Benner och Wrubels 

omsorgsteori och deras holistiska syn på hälsa, skulle kunna påstås gå emot en sådan handling då 

de skiljer på begreppen sjukdom och ohälsa där hälsan är en egen upplevelse som inte kan 

upplevas likvärdigt av alla människor (Kirkevold, 2000). Ytterligare restriktioner skulle kunna 

anses gå emot hela principen om att få lägga in sig utan att behöva ange orsak och ifrågasätta 

patientens egen upplevelse av sin hälsa, vilket vi anser är ett etiskt dilemma. Att patienterna 

överhuvudtaget hamnade i den situationen där pengarna tog slut hade sannolikt till stor del att 

göra med deras svårigheter som var kopplade till deras sjukdomstillstånd, vilket befogade deras 

angelägenheter av att bli inlagda. De här patienterna kan i linje med begreppet sårbarhet enligt 

Skärsäter (2014) jämföras med en överkänslighet mot flera yttre faktorer. Patienterna har lätt för 

att återfalla i destruktiva beteenden vilket kan innebära exempelvis slöseri med tillgångar 

(Skärsäter, 2014). Det är då vårdpersonalens ansvar är att hjälpa den utsatta patienten att uthärda 

sin sårbarhet i svåra livssituationer när ohälsa förekommer (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 
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Vi ansåg att nivån av kunskap i hög grad tycktes påverka patienternas upplevelser, i parallell 

med traditionella inläggningsformer. Brist på kunskap orsakade ett sämre bemötande från 

vårdpersonalen med brist på respekt vilket ledde till en mer distanserad vårdrelation och minskad 

tillit för personalen. Det påträffades högst varierande kunskapsnivåer hos vårdpersonalen kring 

flera psykiatriska diagnoser, symtom samt olika patientgruppers sätt att fungera (även om detta 

inte framträdde som ett centralt resultat i alla studier). Studien av Howe (2013) som 

presenterades i bakgrunden, antydde att det fanns en underliggande kunskapslucka kring den 

överkänslighet som hänger samman med flertalet psykiatriska åkommor vilket bland annat 

skapade uppkomsten av negativa attityder gentemot vissa patientgrupper. Enligt King (2013) 

rådde en stigmatiserad uppfattning att exempelvis patienter med EIPS är en grupp vårdtagare 

som är indelad på grund av att de inte verkar passa in i något annat fack, och sågs som 

svårhanterliga och energikrävande. Då förutfattade meningar, personliga åsikter och värderingar, 

inte får påverka sjuksköterskans bemötande av patienter i enlighet med sjuksköterskans 

värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2016), är detta något som inte får förekomma, men 

som påträffades såväl inom BI som traditionella inläggningar. En positiv effekt av BI var att 

ifrågasättandet av patientens egen upplevelse av sin ohälsa minskade då det var upp till patienten 

att planera sina inläggningar utifrån eget behov.  

 

Kunskapsluckan var dock fortfarande ett faktum vilket enligt Howe (2013) utgjorde ett hinder 

för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad då patienterna inte blev behandlade utifrån deras 

behov och deras sårbarhet inte beaktades, vilket hade en negativ påverkan på deras 

förutsättningar att förbättra sin hälsa (Howe, 2013). Det finns enligt Aveyard (2000) en bristande 

kunskap som i samband med övertramp på patientens integritet och autonomi befarar den 

jämlika vården. Att BI i sig skulle kunna förbättra bemötandet av patienterna tror vi inte är 

särskilt sannolikt, men då resultaten uppvisar ett mindre ansvarstagande från sjuksköterskorna 

gällande planering och strukturering av patientens vård, innebär det rent praktiskt att 

sjuksköterskan måste se till att patienten tar mer eget ansvar gällande hur denne vill utnyttja sin 

tid på avdelningen, vilket kräver mer uppmuntran och vägledning. På det sättet tror vi att BI kan 

bidra till att sjuksköterskan anstränger sig mer för att förstå patienten och grunden till dennes 

ohälsa då det är väsentligt för att kunna skapa en tillitsbaserad vårdrelation som uppmuntrar och 

vägleder. En annan väsentlighet som påträffades i resultatet var den skillnad i uppfattningen om 

patientens inskrivnings- respektive utskrivningsorsaker. Vårdpersonalens uppfattning om 

motiven för inläggning skilde sig från patienternas uppfattningar. Vad oenigheten berodde på 

framgick inte tydligt med skulle kunna antas bero på en bristfällig kommunikation i 

vårdrelationen.  

 

Patienterna med ett lågt engagemang i sin vård visade sig dra störst nytta av BI-kontraktet, vilket 

innebar att dessa personer i störst andel utvecklade och ökade sitt engagemang med BI. Vad detta 

berodde på kan inte sägas med säkerhet, men skulle kunna tänkas vara kopplat till att de hade en 

passivitet som uppkommit på grund av delvis eller full avsaknad av hopp. Harstäde et al. (2017) 

beskriver att hopp är relaterat till människans livssyn, där hon behöver identifiera hopp för att 

kunna förstå meningen med sin existens. Det finns ingen konkret och entydig syn på hopp. Hopp 

kan vara en energikälla för att kunna fortsätta leva och lättare kunna hantera förändringar. Det 

framgick att patienter med BI-kontrakt uppvisade mindre känslor av maktlöshet och hopplöshet 

än grupperna med traditionell inläggning. Det indikerar därför att den ökade självständighet som 
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patienterna erhöll med BI bidrog till ett en ökad känsla av hopp och motiverade till ett större 

engagemang i den egna vården.  

 

Det framgick att den huvudsakliga rollen hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal på 

avdelningarna med BI var att stödja patienten ifall den egna självständigheten var begränsad. Det 

förekommer situationer då patienten hade svårt med att ta beslut på egen förmåga, 

sjuksköterskans roll är då att underlätta och främja patientens autonomi (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det framgick att en förutsättning för att vårdpersonalen skulle 

kunna lämna ifrån sig en del av ansvaret var att patienterna motiverades och informerades om 

programmet. Påminnelsen om att de endast kan befinna sig på avdelningen i ett par dagar, ledde 

enligt resultaten till ett ökat engagemang för att planera sin egen vård och hur patienterna ville 

utnyttja tiden på avdelningen. Då BI visade sig stärka patienternas självbestämmande skulle det 

kunna sägas öka tillämpningen av HSL. Lagstiftningen betonar att respekt för självbestämmande 

och integritet är ett krav för att sjukvården ska kunna bedriva en bra vård (SFS, 2017:30, 2a §). 

Då BI visade sig vara en åtgärd som tog hänsyn till patienternas individuella skillnader, behov 

och ökade friheten till att lägga in sig oavsett orsak, ökade det patienternas valmöjligheter och 

självbestämmande kring när och varför de valde att söka vård. Precis som Helleman et al. 

(2014a; 2014b) underströk, kan patienten själv välja hur mycket kontakt med vårdpersonal som 

önskas. Det är alltså i enlighet med Ulin et al. (2015) upp till patienten själv att se över sin egen 

situation, sina individuella förutsättningar, resurser och begränsningar för att kunna välja fritt hur 

denne vill gå till väga.  

 

I enlighet med Strand och Von Hausswolff-Juhlin (2015) vars studie presenterades i bakgrunden, 

belyste de inkluderade artiklarna att de patienter som deltog i BI-programmen ökade sin 

självständighet. Vi fann att det framgick en ökad motivation och engagemang hos patienterna 

med BI och att mycket av det berodde på att vårdpersonalen lämnade över mycket av sitt ansvar 

och inblandning i att planera och strukturera patientens vårdplan, i syfte att patienterna skulle 

öka sin egen delaktighet. Detta bidrog indirekt till att patienterna tvingades hantera tillfällig kris 

och ångest mer självständigt, prioritera och planera hur de ville spendera sin inläggningstid då de 

endast hade en begränsad tid på avdelningen. Vårdpersonalens överlämnande av ansvar var 

därför betydande för att patienterna skulle öka sin delaktighet och autonomi.  
 

Metoddiskussion  

 

Grupphandledningar under arbetets gång bidrar till en ökad trovärdighet. Under arbetets gång har 

vi, tillsammans med handledare och åtta studenter, träffats under fem olika 

handledningstillfällen. Inför dessa tillfällen har opponenterna läst arbetet och ställt frågor som 

lett till olika gruppdiskussioner. Grupphandledning bidrar till att opponenterna ger nya 

perspektiv och infallsvinklar. Det bidrar till att säkerställa att arbetet är evidensbaserat och att 

analysen bottnar i befintlig data. Detta minskar risken för att författarnas omedvetna värderingar 

och kunskaper påverkar resultatet. Handledningarna har bidragit till att vi under arbetets gång har 

beslutat oss för att komplettera och justera metoden genom att vi bland annat har omformulerat 

syftet och vi har bytt ut stora delar av innehållet vilket har stärkt arbetet (Henricson, 2017). 

 

Den mest passande metod ansåg vi vara att använda en allmän litteraturöversikt för att belysa 

vårt syfte var att beskriva erfarenheter och effekter av BI för patienter med psykisk ohälsa. Den 
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valda metoden redogör och belyser det aktuella forskningsläget (Forsberg & Wengström, 2015). 

Trots våra uppstartsproblem med att hitta tillräckligt många artiklar som besvarade syftet, kunde 

vi ändå i slutändan inkludera tillräckligt med material för resultatet, med artiklar som besvarade 

olika aspekter av syftet. Vi anser att vår inklusion av artiklar med Peer-review ökar 

trovärdigheten för vårt arbete då de oberoende granskningar som sker i en Peer-review stärker 

studiernas kvalitet. Artikelspråk begränsades till att endast inkludera engelska, vilket i efterhand 

var ett bra val med hänsyn till våra språkkunskaper. Att samtliga artiklar var publicerade på 

engelska har med stor sannolikhet påverkat hur bra vi översatte och tolkade resultatets innehåll. 

För att försöka bevara artiklarnas innehåll och budskap använde vi oss av ett ordlexikon samt 

sammansatte respektive omformulerade ord och meningsenheter, under både datainsamlingen 

och dataanalysen. Översättningen gjordes tillsammans för att säkerställa att vi båda tolkade 

innehållet på samma sätt.  

 

Sökning i flera olika databaser förbättrar chansen att erhålla relevanta artiklar och stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet enligt Henricson (2017). Det tillämpades genom att vi sökte i 

både CINAHL, PsycINFO och PubMed. PubMed övervägdes till en början då det är den största 

databasen vad gäller biomedicinska referenser, men användes inte till en början då alla dess 

artiklar inte inkluderar Peer-review. En annan orsak var att fokus främst lades på psykiatriska 

och omvårdnadsvetenskapliga databaser. Efter den 25/9–2018 togs användes även PubMed som 

databas för artikelsökning då litteraturöversikten var i behov av ett större antal artiklar än vad 

som inkluderats från CINAHL och PsycINFO.  

 

Samma artiklar upptäcktes flertaliga gånger under databassökningen, även med olika sökord och 

förbindelser. För att göra mer specifika databassökningar anknöts valda sökord med “AND” och 

“OR” som band ihop dessa vilket enligt Henricson (2017) ökar arbetets sensitivitet då det är 

väsentligt att specificera och avgränsa sökningen så mycket som möjligt. Sensitiviteten ökar då 

vissa artiklar återkommer under flera olika sökordskombinationer (Henricson, 2017). Arbetets 

tillförlitlighet stärktes ytterligare då fritextsökningar utfördes då vissa ord som förekom i 

relevanta artiklar, inte fanns som tillgängliga MeSH-termer. Under den primära 

databassökningen kombinerades olika variationer på sökord för att inkludera artiklar om BI, 

sjuksköterskor och personer med EIPS, vilket visade sig resultera i för få artiklar som höll sig till 

våra avgränsningar. Vi expanderade därför våra inklusionskriterier genom att inkludera all 

vårdpersonal, istället för enbart sjuksköterskor i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 

som uppger att inklusion bör ske av alla möjliga informanter om populationen är liten. 

Vårdpersonal är huruvida ett brett urval av kompetenser och ansvarsområden, samt spelar olika 

roller inom BI vilket sänker resultatens relevans till syftet och sänker därmed arbetets kvalitet.  

 

Vi inkluderade dessutom fler psykiatriska tillstånd än enbart EIPS vilket ledde till ett betydligt 

större utbud av artiklar, vilket gjorde arbetet mindre specifikt. Dessutom hade vi i de första 

sökningarna inom CINAHL och PsycINFO exkluderat artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext, vilket togs bort för att kunna ta del av alla artiklar. I enlighet med Friberg (2017) söktes 

de studier som bedömdes vara relevanta utifrån titel och abstrakt fram i fulltext. Trots detta 

kvarstod problemet med för få relevanta artiklar varför vi valde att utöka förbestämda 

inklusionskriterier. Då databassökningen först gjordes med väldigt många och specifika sökord, 

vilket resulterade i få träffar, beslutade vi oss för att utvidga sökningen genom att använda färre 

sökord och kombinationer av dessa. Det minskade förvisso sensitiviteten för sökningen men 
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resulterade i betydligt fler träffar. Då vi fortfarande saknade artiklar för att komma upp i 

minimumgränsen på 15 stycken, gjorde vi en manuell sökning där vi granskade referenslistor 

tillhörande relevanta artiklar vilka inte inkluderats i resultatet. Detta ledde till att en till artikel 

inkluderades. Den höll sig tyvärr inte inom de restriktioner vi satt för urval då den publicerades 

2010, men vi ansåg ändå att den var aktuell. Manuell sökning bör alltid ske enligt Karlsson 

(2017) för att kunna identifiera nya referenser. Det är därför en till viss del kvalitetssänkande 

faktor för arbetet att den manuella sökningen gjordes till en så liten del, då det finns en risk att vi 

har missat relevant data som kunde ha samlats in genom just en sådan metod.  

 

Då det fanns ett skralt utbud av artiklar valde vi att inkludera en studie av Halje et al. (2015) vars 

deltagare var mellan 16–25 år. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonvention, 

1989:1, kap. I, 1§) definieras alla under 18 år som barn. Att vi enligt deras mening har inkluderat 

barn som informanter är något som sänker trovärdigheten för våra resultat då barn och vuxna 

skiljer sig åt och kan ge ett missledande resultat. Att vi dessutom har inkluderat studien av Olsø 

et al. (2016) vars deltagare var upp till 73 år vidgar åldersspannet ännu mer och bidrar till ett mer 

ospecificerat resultat. Då vissa psykiatriska enheter utreder personer från 16 års ålder (Haapala, 

2017), anser vi ändå att personerna i den studien kan inkluderas med utan att betrakta detta som 

en felkälla. Artiklarna som inkluderades i resultatet härstammade från fyra olika länder, varav 

fyra från Sverige, fem från Norge, fem från Danmark och en från Nederländerna. Enligt 

Henricson (2017) är det väsentligt att uppmärksamma eventuella skillnader som kan finnas 

mellan olika länders hälso- och sjukvård. Trots att våra artiklar har sitt ursprung i fyra olika 

länder och att det finns en stor sannolikhet för att vården skiljer sig åt mellan dem, tror vi då 

samtliga artiklars ursprungsländer tillhör Europa, att även dessa har en klinisk relevans för 

svensk hälso- och sjukvård. 

 

Kritik bör riktas gentemot den inkludering som skett av artiklar, då det förekommer samma 

forskare i ett flertal studier. Detta gäller studierna (Helleman et al. 2016, 2018; Strand et al. 

2016, 2017; Ellegaard et al. 2017a, 2017b, 2018; Moljord et al. 2016, 2017). Enligt Friberg 

(2017) bör författaren belysa ämnesområdet ur flera aspekter för att få en bredare överblick. Att 

samma forskare har lett flera av forskningsprojekten anser vi ökar risken för att brister i 

studiernas metod och innehåll förminskas eller undgås. Bristerna riskerar därmed att återkomma 

i vidare studier. Då vi hade ett så pass litet urval av artiklar inom ämnesområdet valde vi ändå att 

inkludera studier av samma forskare. Totalt lästes 18 artiklar i fulltext varav ett flertal artiklar 

exkluderades då de antingen inte bedömdes besvara syftet eller inte uppnådde tillräckligt god 

kvalitet för att inkluderas. Sammanlagt inkluderades därefter 15 artiklar i resultatet, vilka var av 

olika design som inkluderade åtta kvalitativa och sju kvantitativa studier. Att studier som 

inkluderas använder samma typ av metoder är något som enligt Henricson (2017) ökar studiens 

validitet och förenklar analysprocessen. Det kan alltså anses vara en kvalitetssänkande faktor att 

vår litteraturöversikt inkluderar olika studietyper. Vi ansåg huruvida att inklusion av både 

kvantitativa och kvalitativa studier gick i linje med syftet.  

 

Kristensson (2014) belyser att kvalitativa intervjustudier avser beskrivningar, subjektiva 

uppfattningar samt upplevelser av bestämda fenomen. I enlighet med detta beskriver Forsberg 

och Wengström (2015) att kvalitativ forskning bidrar till ökade kunskaper kring informanternas 

livssituationer. Att vi inkluderade åtta kvalitativa intervjustudier möjliggjorde därmed att vi 

kunde ta del av personliga upplevelser från patienter med BI-kontrakt och även från deras 
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familjemedlemmar, sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal. Tillsammans med de 

kvalitativa artiklarna inkluderades sju kvantitativa studier. Av dessa använde tre studier 

randomiserade kontrollgrupper, en studie använde en icke-randomiserad kontrollgrupp och tre 

studier saknade kontrollgrupper. Orsaken till att vi inkluderade kvantitativa studier var i enlighet 

med Polit och Beck (2017) att sammanställa och analysera utvärderingar efter interventioner med 

BI. Kvantitativa artiklar beskriver utfallet av genomförda mätningar för att kunna se samband 

och skillnader i den analyserade datan. Kvantitativa studier tycktes framföra effekter av BI, som 

inte de kvalitativa studierna förde fram. Därför bedömde vi att det var av befogenhet för arbetet 

trots att alla artiklar inte är av samma studietyp.  

 

Forsberg och Wengström (2015) betonar att en litteraturöversikt bör innefatta artiklar av hög 

kvalitet då det är avgörande för den egna slutsatsens kvalitet och relevans. De 15 inkluderade 

artiklarna bedömdes med hjälp av Sophiahemmets utarbetade bedömningsunderlag (se Bilaga 

A). Av dessa bedömdes 13 artiklar vara av hög kvalitet (nivå I) då de uppfyllde kriterierna enligt 

Bilaga A, och två bedömdes vara av medelhög kvalitet (nivå II). Då vi ansåg att det var väldigt 

svårt att bedöma artiklarnas kvalité finns det en risk att vissa artiklar delvis har blivit felaktigt 

bedömda, och att de skulle tillhöra en annan kvalitétsnivå enligt någon annans bedömning.  

 

Vi bedömde att artikeln av Koekkoek et al. (2010) var av nivå II då de hade relativt få deltagare i 

jämförelse med vad som undersöktes. De undersökte både effekter, erfarenheter och graden av 

överenskommelse mellan patient och vårdpersonal av BI. Detta genomfördes med blandade 

insamlingsmetoder men som endast inkluderade åtta deltagare. Studien genomfördes med en 

retrospektiv design vilket enligt Polit och Beck (2017) riskerar att leda till en omvänd kausalitet, 

det vill säga vända på orsaksförhållandet och medföra partiskhet. Detta var något som författarna 

själva tog upp som en svaghet, men vi anser ändå att studiens undersökningsområde var aningen 

spretigt i relation till deras metod. Vi bedömde även att artikeln av Helleman et al. (2016) inte 

uppnådde alla kriterier för nivå I. Studien syftade till att undersöka hur BI-programmet kunde 

komma att användas på lång sikt vilket vi inte ansåg vara en tillräckligt beskrivande kontext. Vi 

ansåg även att författarna inte motiverade urvalet av patient i tillräcklig utsträckning då de endast 

inkluderade en deltagare som hade en till synes utmärkande bakgrund med olika 

sjukdomstillstånd och som inte tycktes vara särskilt representativ.  

 

Vad gäller analysmetoden anser vi att den kvalitativa innehållsanalysen var en lämplig metod för 

de kvalitativa artiklarna då det var enkelt att identifiera meningsbärande enheter. Det var svårare 

att analysera de kvantitativa artiklarna då de resultaten till viss del bestod av tabeller. I en 

kvalitativ innehållsanalys får inget material exkluderas bara för att det exempelvis saknar 

lämpliga kategorier (SBU, 2017). Då det var svårt att analysera tabellernas innehåll inkluderades 

endast de meningsbärande enheterna från den löpande texten i resultatdelen. Det finns en risk att 

detta kan har orsakat luckor i vårt resultat då vi inte inkluderat allt från de kvantitativa artiklarnas 

resultatdelar. Vi konstruerade en tabell som redovisade syntetiseringen av meningsenheter till 

subkategorier och teman. Då vi under arbetets gång ändrade presentationen av teman, döpte om 

och lade till teman, valde vi att inte presentera den initiala analystabellen då det syntes 

missledande för läsaren. Av de inkluderade artiklarna synliggjordes forskningsetiska 

överväganden i alla artiklar utom den av Helleman et al. (2016). Där fanns inte något 

forskningsetiskt resonemang, men vi undersökte tidskriften där den publicerats och där framgick 
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det att journalen samarbetar med Committee on Publication Ethics [COPE], vilken är en etisk 

kommitté.  

 

Då vi inte påträffades av några övervägande resultat gällande allmänna vårdeffekter, undersöktes 

hur pass trovärdiga dessa var genom att kontrollera studiernas P-värden som beskriver resultatet 

av genomförd hypotesprövning. Hypotesprövning är något som enligt Henricson (2017) kan 

användas för att jämföra nollhypotesen och den alternativa hypotesen vilket innebär att det finns 

en skillnad mellan två studiegrupper. Hypotesprövningen testar ifall nollhypotesen kan förkastas 

och används inom kvantitativ metod med mätning av flera studiegrupper (Henricson, 2017). Vi 

gjorde ingen egen hypotesprövning vilket inte kändes möjligt i linje med vår kvalitativa ansats. 

Studierna med kvantitativ studiedesign utförde egna hypotesprövningar som uppvisade 

sannolikhet för trovärdiga resultat. Vi jämförde endast hur många resultat som visade för- och 

emot synliga skillnader mellan studiegrupperna vilket inte gav några övervägande resultat. 

 

Slutsats 
   

BI gör det möjligt för patienter med psykisk ohälsa att bli inlagda utifrån individens upplevelse 

av sin egen ohälsa, vilket minskar ifrågasättandet från vårdpersonalen. BI bidrar till en god 

vårdrelation som uppmuntrar och stärker patientens förutsättningar att förbättra sin hälsa. Den 

goda vårdrelationen grundar sig i ett respektfullt bemötande, stöttning och vägledning för att 

patienten i högre utsträckning ska kunna hantera kris och oro mer självständigt. Ett 

personcentrerat bemötande kräver att sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal har 

kunskap kring individen och dennes sjukdomssituation samt kan tillämpa strukturen av 

inläggningsformen och de rutiner som medföljer. När patienten blir mer självständig ökar dennes 

engagemang och minskar passivitet vilket bidrar till en känsla av hopp inför framtiden. BI 

minskar sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens styrning av patientens vård och låter denne 

ta mer plats vilket bidrar till en mer personcentrerad vård med respekt för patientens integritet 

och självbestämmande. BI gör vården mer lättillgänglig för involverade patienter och ger närhet 

till personligt stöd, krishantering och en trygg vårdmiljö. 

 

Fortsatta studier   

Denna litteraturöversikt belyser att det finns ett behov av ökad kunskap kring psykiatriska 

diagnoser för att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad. Vi anser att det saknas forskning 

inom ramen för vårt syfte, framför allt studier som belyser hur sjuksköterskan i sin profession 

kan främja autonomin och öka delaktigheten i vården, för personer med specifika 

sjukdomstillstånd av psykisk ohälsa inom BI. Vi anser att det därför finns ett behov av fler 

studier som undersöker hur personer med psykisk ohälsa upplever BI i mötet med sjuksköterskan 

då den existerande forskningen inom området är skral och huvudsakligen inkluderar generell 

omvårdnadspersonal.  

 

Då inläggningsformen är relativt ny i Sverige anser vi att det behövs fler välgjorda studier med 

kvantitativa mätmetoder som inkluderar såväl sjuksköterskor som patienter. Några inkluderade 

artiklar erhöll resultat där det inte framgick någon skillnad mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen med BI. Det handlade om enskilda delar såsom andelen tvångsåtgärder, 

symtomminskning och/eller inläggningstider. Det finns en sannolikhet att dessa likt resterande 

resultat berodde på slumpen, men mest troligt är att det var för få deltagare, eller för kort 
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tidsintervall för datainsamlingen för att kunna se en förändring i olika avseenden. För att kunna 

utesluta slumpen eller eventuella felkällor krävs dock fortsatta studier. Även fler kvalitativa 

intervjustudier med fokus på de patienter som upplever missnöje med BI skulle vara nödvändigt 

för att tydliggöra brister och leda implementeringsarbetet i rätt riktning. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Förhoppningen med BI är att avlasta akutsjukvården och bidra till en mer personcentrerad vård 

för patienter med psykisk ohälsa som involverar patienten och minskar lidande. BI kan komma 

att minska de totala vårdtiderna och innebära en mer anpassad fördelning av vårdplatser. Den här 

typen av inläggningar kan även komma att användas inom delar av somatisk sjukvård i framtiden 

såsom geriatrisk heldygnsvård. Genom att framföra diskussion kring BI och andra nya 

inläggningsvarianter kan vården förbättra förändringsarbetet för en tryggare vårdmiljö. BI kan 

bidra till nya förhållningssätt hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som ständigt bör ta del 

av nya innovationer och i samband med detta öka sina kunskaper kring olika typer av diagnoser 

och personligheter.  
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

BILAGA A 
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ellegaard, T., 

Bliksted, V., 

Lomborg, K., 

& Mehlsen, 

M.  

2017a 

Danmark 

 

Use of patient-

controlled 

psychiatric 

hospital 

admissions: 

Patients’ 

perspective 

 

Att undersöka 

inskrivningsorsaker 

och betydande 

faktorer för 

tillfredsställelse 

hos patienter med 

BI. 

Design: Deskriptiv-

experimentell studiedesign. 

Urval: Inkluderar vuxna 

patienter med psykisk 

sjukdom med ett BI-

kontrakt.  

Datainsamling: 

Frågeformulär med 

kategoriska frågor samlades 

in från patienter med BI av 

11 danska psykiatrienheter.  

Analys: Deskriptiv analys. 

 

190 

(0) 

Resultatet visade att patienterna 

generellt var tillfredsställda av BI 

(61,7%), men patienter med 

förhoppningar om utökad/förändrad 

medicinering, eller som önskade mer 

“avancerad” vård i sin allmänhet, var 

mindre tillfredsställda. Patienter med 

tillgång till kortare inläggningar var 

generellt mer nöjda och även isolerade 

perioder visade sig hjälpa patienter att 

känna sig mer redo inför utskrivning.  

 

P 

I 

Ellegaard, T.,  

Mehlsen, M., 

Lomborg, K.,  

Bliksted, V.  

2017b 

Danmark 

Use of patient-

controlled 

psychiatric 

hospital 

admissions: 

mental health 

professionals’ 

perspective 

Att undersöka och 

göra en bedömning 

av BI-programmet i 

daglig klinisk 

praxis, och jämföra 

utvärderingar av BI 

som har gjorts av 

psykiatrisk 

vårdpersonal. 

Design: Deskriptiv kvalitativ 

studiedesign. 

Urval: Inkluderade 252 

psykiatriska vårdgivare som 

tagit emot patienter med BI.  

Datainsamling: Insamling av 

kategoriska frågeformulär.   

Analys: Deskriptiv statistisk 

analys. 

 

252 

(0) 

Resultatet visade att responsen från 

deltagarna varierade från 20,8%-97,2% 

mellan grupperna. Vårdpersonalen är 

tydligt positiva till BI-programmet. 

Personalen ansåg att BI hjälpte 

patienterna att erhålla en tidig hjälp 

och undvika långa inskrivningar. 

Sammantaget är patienter och 

vårdpersonal överens om viktiga 

aspekter av BI, men vad gäller 

överenskommelser varierar svaren 

mellan dålig-rättvis; vid jämförelse för 

hur patienten och vårdpersonalen 

P 

I 



 

 

 

III 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

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 

 

 

utvärderar motiven för en specifik in- 

och utskrivning.  

BILAGA B  

Tabell 3. Matris över inkluderade artiklar 



 

 

 

IV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ellegaard, T., 

Bliksted, V.,  

Mehlsen, M., 

Lomborg, K. 

2018 

Danmark 

 

Integrating a 

Patient-

Controlled 

Admission 

Program Into 

Mental Health 

Hospital 

Service: A 

Multicenter 

Grounded 

Theory Study 

Att undersöka 

processen av att 

implementera BI 

utifrån 

vårdpersonalens 

erfarenheter 

inom psykiatrin. 

Design: Grounded theory. 

Urval: 26 vårdgivare från 11 

danska psykiatrienheter med 

BI. 

Datainsamling: Individuella 

semistrukturella intervjuer 

som varade i 80 till 110 

min. 

Analys: Tematisk analys. 

26 

(0) 

 

Resultatet visade att vårdpersonalen hade en 

positiv attityd gentemot BI-programmet och 

såg samtidigt ett positivt utfall för patienterna. 

Vårdpersonalen genomgick en praktisk och 

mental process för att förnya och uppdatera den 

nya modellen för att kunna hantera BI-

programmet. Motivationen var att etablera ett 

partnerskap mellan patienten, och dem använde 

BI-programmet för att stötta patienterna. 

K 

I 

 

Halje, K., 

Timpka, T., 

Tylestedt, P., 

Adler, AK., 

Fröberg, L., 

Schyman, T., 

Johansson, K. 

& Dahl, K. 

2015 

Sverige 

 

Self-referral 

psychological 

treatment 

centre for young 

adults: a 2-year 

observational 

evaluation of 

routine 

practice before 

and after 

treatment 

Att undersöka 

BI hos unga 

vuxna med 

fokus på effekter 

av ångest, 

depression och 

psykisk stress 

samt vilka 

patientfaktorer 

som förutsäger 

följsamhet och 

övrig respons. 

Design: Deskriptiv 

experimentell studiedesign. 

Urval: Patienter mellan 16–

25 år som erhållit en initial 

bedömning på en 

psykiatrisk enhet mellan år 

2008–2009. 

Datainsamling: Specifika 

mätvärden och formulär 

utformades för att mäta 

patienternas symtomstatus 

innan och efter inläggning. 

Data om följsamhet 

spelades in från terapeuter 

efter utskrivning.  

Analys: Deskriptiv statistisk 

analys. 

607 

(231) 

 

Resultatet visade att 192 patienter (32.5%) 

avbröt programmet och 39 klienter (6.6%) 

hänvisades till en psykiatrisk klinik under 

förloppet av interventionen. Avsikten med 

behandlingen gällande alla deltagare 

analyserades ha en medelstark koppling till 

psykisk stress. Små kopplingar observerades 

till ångest och depression. Hos de patienter som 

fullföljt programmet observerades en stark 

koppling till psykisk stress och medelstark 

koppling till ångest och depression. Lägre ålder 

samt ett högre initialt resultat av en viss ångest-

depression-skala var de största riskfaktorerna 

för en låg följsamhet och oförmåga att 

koncentrera sig samt för att se sig själv som 

värdelös. 

P 

I 

 



 

 

 

V 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

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 

 



 

 

 

VI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Helleman, 

M., Goossens, 

P., 

Kaasenbrood, 

A. & Van 

Achterberg, T. 

2016 

Danmark 

 

Brief 

Admissions 

During 

Prolonged 

Treatment in a 

Case Involving 

Borderline 

Personality 

Disorder and 

Posttraumatic 

Stress Disorder 

Att beskriva hur 

BI-programmet 

kan komma att 

användas under 

lång sikt. 

Design: Deskriptiv fallstudie.  

Urval: En 37-årig kvinna med en 

EIPS-diagnos och 

posttraumatiskt syndrom, som 

kontinuerligt använt BI. 

Datainsamling: Semistrukturella 

intervjuer som spelades in med 

patienten, dess make, 

sjuksköterskor, och psykiater. 

Kvantitativ data samlades in från 

patientens medicinska journaler. 

Analys: Tematisk analys. 

1 

(0) 

 

Resultatet visade att fyra faser 

identifierades under behandlingen: Kriser 

och krishantering, behandling av 

posttraumatiskt syndrom, behandling av 

EIPS, samt återhämtning/tillfrisknande. 

Användningen av BI hade en positiv effekt 

på behandlingens riktning. 

 

K 

II 

 

Helleman, M., 

Lundh, L.G., 

Liljedahl, S.I., 

Daukantaité, 

D. & Westling, 

S. 

2018 

Sverige 

 

Individuals' 

experiences 

with brief 

admission 

during the 

implementatio

n of the brief 

admission 

skåne RCT, a 

qualitative 

study 

Att undersöka 

patienters 

erfarenheter av 

BI under en 

tidigare studie 

för att upptäcka 

möjliga styrkor 

och 

begränsningar 

samt få kunskap 

för att underlätta 

en fortsatt 

implementering 

Design: Deskriptiv studiedesign. 

Urval: Patienterna var 23–48 år 

och uppfyllde minst tre kriterier 

för EIPS med ett pågående 

självdestruktivt beteende. 

Deltagarna valdes ut 

slumpmässigt från tidigare RCT-

studie för intervjuer.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

som varade i 20–45 min. 

Analys: Tematisk analys. 

10 

(2) 

 

Resultatet visade att deltagarna ansåg att 

BI-modellen var väl strukturerad, att det 

fanns tydliga rutiner på avdelningen och att 

personalen hade en positiv attityd. Dock 

rapporterade några patienter att de inte 

blev bra bemötta av personalen och att de 

inte trodde på BI-konceptet. Hos vissa 

deltagare fanns det en rädsla för brist på 

sängplatser och att bli nekade BI-kontrakt. 

Sammanfattningsvis ledde BI till positiva 

effekter i form av förebyggande verkan 

mot självskador, minskade 

inläggningstider och tvångsåtgärder samt 

stöd vid känslomässig utmattning och vid 

återskapandet av dagliga rutiner. 

K 

I 

 



 

 

 

VII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

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 

 



 

 

 

VIII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Koekkoek, B., 

Van der Snoek, 

R., Oosterwijk, 

K. & Van 

Meijel, B. 

2010 

Nederländerna 

 

Preventive 

Psychiatric 

Admission for 

Patients With 

Borderline 

Personality 

Disorder: A 

Pilot Study 

Att fastställa 

de 

preliminära 

effekterna av 

BI hos 

patienter 

med EIPS, 

undersöka 

graden av 

överenskom

melse kring 

vården, 

graden av 

användning 

samt 

patienternas 

upplevelser. 

Design: Retrospektiv design med mixade 

metoder. 

Urval: Kvinnor mellan 24–61 år, diagnostiserade 

med EIPS samt en lång vårdhistorik. 

Datainsamling: Kvantitativ data erhölls genom 

pappers- och elektroniska administrativa 

register, vilka kontrollerades med enskilda 

patienters journaler. Data avseende 

överenskommelser samlades in genom en sju-

skalig svarsenkät. Kvalitativ data om 

patienternas upplevelser spelades in genom 

semistrukturella intervjuer.  

Analys: Kvantitativ data analyserades genom ett 

icke-statistiskt rankningstest. Kvalitativ data 

kodades med tematisk analys. 

13 

(2) 

 

Resultatet indikerade att BI-programmet följs 

och att det resulterade i en liten minskning av 

hur stor del tjänster som användes. Den 

övergripande bedömningen för graden av 

överenskommelse av vården ökade från ett 

medianvärde på 3 till 6. Patienterna ansåg att 

BI blev en time-out från dagliga problem, 

ökade det egna ansvaret och kontrollen över 

behandlingen, det gav kontakt med personer i 

liknande livssituationer, och innebar 

konversationer med experter. Sammantaget 

ökade det medvetenheten kring deras egna 

sårbarhet, gav mer energi och stärkte 

förmågan att känna igen behov och problem. 

Långsiktigt gav det styrka och beslutsamhet. 

Det stärkte också förmågan att uppta sociala 

roller. 

K 

II 

 

Moljord, IE., 

Helland-

Hansen, K., 

Salvesen, Ø., 

Olsø, T., Gudde, 

C., Wise, M., 

Steinsbekk, A., 

Eriksen, L.  

2016 

Norge 

 

Short time 

effect of a self-

referral to 

inpatient 

treatment for 

patients with 

severe mental 

disorders: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Att 

undersöka 

den 

kortsiktiga 

effekten av 

BI på en 

rehabilitering

senhet för 

patienter 

med 

psykiska 

sjukdomar. 

Design: Icke-experimentell studiedesign. 

Urval: 26 patienter med BI och en kontrollgrupp 

med 27 patienter. Av dem var 22 kvinnor och 31 

män som alla var diagnostiserade med EIPS eller 

schizofreni, förutom två patienter som hade 

psykoser.  

Datainsamling: Enkäter samlades in under och 

efter inläggning och kvantitativ data samlades in 

genom medicinska journaler. 

Analys: Mixade analysmetoder med statistisk 

analys av kvantitativ data. 

64 

(11) 

 

Resultatet visade att under en fyra månaders 

period utnyttjade 15 av 26 deltagare (58%) 

från interventionsgruppen sitt BI-kontrakt. 

Interventionsgruppen hade fler 

inläggningstillfällen men lika många 

inneliggande dagar och konsultationer som 

kontrollgruppen. Det uppstod ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna 

angående patienternas fysiska aktivitet. 

RCT 

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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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

 

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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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Moljord, IE., 

Lara-Cabrera, 

ML., Salvesen, 

Ø.,  

Rise, MB.,  

Bjørgen, D.,  

Antonsen, DØ.,  

Olsø, T.,  

Evensen, GH.,  

Gudde, CB.,  

Linaker, OM., 

Steinsbekk, A., 

Eriksen, L. 

2017 

Norge 

 

Twelve 

months effect 

of self-

referral to 

inpatient 

treatment on 

patient 

activation, 

recovery, 

symptoms 

and 

functioning: 

A 

randomized 

controlled 

study 

Att 

undersöka 

effekten av 

att erhålla 

ett BI-

kontrakt 

med 

patienter 

som har 

schizofreni 

eller bipolär 

sjukdom. 

Design: Deskriptiv studiedesign. 

Urval: Deltagarna bestod av en 

kontrollgrupp och en grupp med BI. 

Dessa bestod av patienter mellan 21–

73 år, diagnostiserade med schizofreni 

eller bipolär sjukdom.  

Datainsamling: Frågeformulär fylldes i 

av patienterna efter 12 månaders 

inläggning, med skalenliga 

svarsalternativ.  

Analys: Deskriptiv statistisk analys. 

53 

(7) 

 

Resultatet visade att det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

testgrupperna. Dock erhöll de 

patienter med en låg nivå av PAM 

(Patient Activation Measure) en 

större fördel av BI. Det innebär att de 

patienterna med lågt engagemang i 

sin vård har dragit störst nytta av BI-

kontraktet. Äldre personer var 

generellt mer passiva. 

RCT 

I 

 

Olsø, TM., 

Gudde, CB., 

Moljord, IE., 

Evensen, GH., 

Antonsen, DØ., 

Eriksen, L.  

2016 

Norge 

 

More than 

just a bed: 

Mental health 

service users’ 

experiences 

of self-

referral 

admission. 

Att 

undersöka 

BI 

patienters 

erfarenheter 

angående 

möjligheten 

till korta 

inläggninga

r. 

Design: En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Patienterna med BI hade en 

eller flera diagnoser; psykos, affektiva 

sjukdomar och substansbruk. 

Patienterna var 21–73 år. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. Vid sista intervjutillfället 

ställdes direkta frågor. Intervjuerna 

varade i 20–60 min och utfördes 

mellan åren 2010–2014. 

Analys: Tematisk analys. 

28 

(0) 

 

Resultatet visade att BI upplevdes 

vara mer än bara en sängplats och 

upplevdes inte likna en 

traditionsenlig inläggning då 

behandlingsprinciperna inom BI 

implementerats med fokus på 

patientens individuella behov. 

Patienterna får ta egna beslut kring 

sina inläggningar, vilket ökade 

patientens förtroende kring BI och 

sin förmåga att klara av vardagen. 

K 

I 
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rise, MB., 

Evensen, GH., 

Moljord, IE., 

Rø, M,, 

Bjørgen, D., 

Eriksen, L. 

2014 

Norge 

 

How do patients 

with severe 

mental diagnosis 

cope in 

everyday life - a 

qualitative study 

comparing 

patients’ 

experiences of 

self-referral 

inpatient 

treatment with 

treatment as 

usual? 

Att 

undersöka 

status hos 

patienter 

med 

psykisk 

sjukdom 

efter fyra 

månader 

med BI 

jämfört med 

traditionell 

inläggning. 

Design: Kontrollerad intervjustudie. 

Urval: 11 BI-patienter och en 

kontrollgrupp på 14 patienter. 

Deltagarna var diagnostiserade med 

psykoser, bipolär sjukdom och/eller 

missbruk. Åldersspannet på 

deltagarna var 21–60 år. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna leddes av 

psykiatrisjuksköterskor. 

Analys: Tematisk analys. Analysen 

genomfördes av sex ämneskunniga, 

varav tre var psykiatrisjuksköterskor. 

25 

(0) 

 

Resultatet visade att (fyra månader efter 

randomiseringen) patienter med ett BI-

kontrakt har mer förtroende för 

rekommenderade hanteringsstrategier 

som används för att klara av det dagliga 

livet med en psykiatrisk diagnos. De 

uttryckte mindre känslor av hopplöshet 

och maktlöshet jämfört med patienterna 

utan kontrakt. En patient med ett BI-

kontrakt upplevde sig vara närmare 

idealet till att leva ett “vanligt” liv.   

K 

I 

 

Sigrunarson, 

V., Moljord, I. 

E. O., 

Steinsbekk, A., 

Eriksen, L., & 

Morken, G.  

2017 

Norge 

 

A randomized 

controlled trial 

comparing self‐

referral to 

inpatient 

treatment and 

treatment as 

usual in patients 

with severe 

mental 

disorders. 

Att 

undersöka 

utfallet efter 

12 månader 

med BI 

jämfört med 

en 

traditionell 

inläggning. 

Design: En icke-experimentell 

studiedesign. 

Urval: Patienterna bestod av en BI-

grupp och en kontrollgrupp. Dessa 

var diagnostiserade med EIPS eller 

schizofreni förutom två med 

psykoser.  

Datainsamling: Insamling av 

sjukhusjournaler från BI-gruppen 

och kontrollgruppen. 

Analys: Statistiska och icke 

statistiska analyser utfördes. 

54 

(2) 

 

Resultatet visade att under 12 månader 

minskade båda grupperna (BI-gruppen 

och den traditionella inläggnings-

gruppen) sina inläggningstider med 40%. 

För BI-gruppen var medianlängden 1.5 

inläggningar och fem dagar för tjugo av 

tjuosex deltagare i gruppen. Det fanns ett 

större intagande av BI patienter till 

Community Mental Health Centres 

(CMHC), annars påträffades inga 

signifikanta skillnader mellan de två 

grupper angående inläggningstider, 

konsultationer eller tvångsåtgärder. 

RCT 

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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Kategorisk data analyserades med 

Chi-Square test. 
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Författare 

År (för 
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studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Strand, M., 

Bulik, C., Von 

Hausswolff-

Juhlin, Y. & 

Gustafsson, S. 

2016 

Sverige 

 

Self‐

admission to 

inpatient 

treatment for 

patients with 

anorexia 

nervosa: The 

patient's 

perspective 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

BI på en 

ätstörningsklinik

. 

Design: Deskriptiv 

studiedesign. 

Urval: Patienter varav en 

man och 15 kvinnor mellan 

18–56 år med ett BI-

kontrakt.  

Datainsamling: Efter BI 

följdes deltagarna upp med 

semistrukturerade intervjuer 

efter en 6-månadersperiod.  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

och analysen utfördes 

simultant med 

datainsamlingen. 

18 

(2) 

 

Resultatet visade att deltagarna rekommenderar 

generellt BI till patienter i liknande situationer. De 

flesta ansåg att BI är flexibelt och kan fylla deras mest 

brådskande behov, medan några ansåg att det innebar 

för stora valmöjligheter. BI kan fylla olika funktioner 

beroende på individens livssituation. BI erbjuder 

säkerhet, valmöjligheter och triggar hälsosamma 

rutiner. Det förebygger försämring och långvariga 

sjukhusinläggningar. Vissa ansåg att det fungerar som 

en omväg från deras tankar/aspekter som för dem har 

inneburit problem. Det krävdes uppmuntran och 

påminnelser från personal, andra patienter eller från 

anhöriga om att de har fått den här möjligheten och att 

den måste användas som en resurs för att överkomma 

den inre ambivalensen.   

K 

I 

 

Strand, M., 

Bulik, C., Von 

Hausswolff-

Juhlin, Y. & 

Gustafsson, S. 

2017 

Sverige 

 

Self-

admission to 

inpatient 

treatment in 

psychiatry: 

lessons on 

implementati

on 

Att undersöka 

svagheter och 

styrkor med BI-

programmet av 

patienter med 

ätstörningar, för 

att kunna 

implementera 

liknande 

program i 

framtiden. 

Design: Deskriptiv 

studiedesign. 

Urval: Deltagarna hade olika 

typer av ätstörningar och var 

mellan 18–56 år, vilka lades 

in med BI på en 

ätstörningsklinik. 

Datainsamling: Intervjuer 

genomfördes sex månader 

efter implementeringen av BI 

på ätstörningskliniken. 

Analys: Tematisk analys. 

18 

(2) 

 

Resultatet visade sex subkategorier avseende det 

övergripande temat för 

implementering och logistik av BI- programmet 

identifierades. Uppstartsproblem framkom då 

implementeringen speglade ovana hos personalen. Vid 

exempelvis ett tillfälle blev en säng dubbelbokad. 

Några patienter associerade problem med att reservera 

en säng, men upplevde en förbättring när en väntelista 

fördes in. Några belyste brist på kontinuitet med 

personal, då en kontinuerlig kontakt med en och 

samma person inte blev möjlig med de korta 

inläggningarna. Flera ansåg att det var för krävande 

med friheten och allt ansvar. Tre deltagare önskade 

alternativa modeller, då de ville planera varje 

inläggning i förväg, istället för att komma in med kort 

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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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Thomsen, CT,. Benros, 

ME,. Maltesen, T,. 

Hastrup, LH,. Andersen, 

PK,. Giacco, D,. 

Nordentoft, M. 

2018 

Danmark 

 

Patient‐

controlled 

hospital 

admission for 

patients with 

severe mental 

disorders: A 

nationwide 

prospective 

multicentre 

study 

Att undersöka 

effektiviteten av 

BI med nationella 

register. 

Design: Icke-experimentell 

studiedesign. 

Urval: Deltagarna var vuxna 

patienter diagnostiserade 

med psykisk sjukdom. En 

kontrollgrupp jämfördes 

med en BI-grupp. 

Datainsamling: Insamling 

av medicinska journalen 

från sex nationella register. 

Analys: Statistisk analys. 

Kategorisk data 

analyserades med Chi-

square-test, kvantitativa 

variabler analyserades med 

T-test. 

2539 

(7) 

 

Resultatet visade att ingen 

minskning av tvång eller 

självskadebeteende observerades i 

BI-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. BI-gruppen hade 

fler BI dagar och använde mer 

läkemedel än kontrollgruppen. Före 

och efter analyser visade minskning 

av tvångs- och inläggningstider hos 

BI-gruppen. 

CCT 

I 

 

 

 

notis. En deltagare ansåg att det inte var möjligt att nå 

sina långsiktiga mål med så korta inläggningar. 

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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