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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Tio till trettio procent av befolkningen kommer att vid ett eller flera tillfällen i sitt liv 

uppleva psykiska problem som kräver intervention av sjukvården. Inom sluten psykiatrisk 

vård tillämpas i vissa situationer särskilda tvångsåtgärder i enlighet med lagen om 

psykiatrisk tvångsvård. Det innebär att sjuksköterskor inom den psykiatriska vården kan 

komma att möta situationer som involverar tvångsvård. Vårdformer som involverar tvång 

är ofta etiskt konfliktfyllda och kan för sjuksköterskor som individer leda till känslor av 

obehag.  

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder på 

en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.  

 

Metod  
 

Med anledning av syftet tillämpades en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod. Sju 

intervjuer genomfördes varav en pilotintervju. Dessa spelades in med hjälp av diktafon och 

transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

I resultatet framgick det att samtliga sjuksköterskor upplevde bristande personalresurser, 

ledarskap och kunskap inom våldsförebyggande arbete som de mest framträdande negativa 

faktorerna vid hot- och våldssituationer. Sjuksköterskorna eftersökte ett förbättrat 

samarbete med läkare då det ansågs leda till ökad säkerhet för personal och patienter. 

 

Slutsats 

 

En utökning av personalstyrkan och utbildning inom våldsförebyggande modeller ansågs 

som nödvändiga åtgärder för att förbättra kommunikationen med patienter samt minska på 

antal bältesläggningar som ansågs vara den mest kränkande tvångsåtgärden.  

 

Nyckelord: psykiatri, sjuksköterska, tvångsvård, slutenvård, upplevelser, övergrepp 
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BAKGRUND 

Psykiatrisk vård har genomgått stora förändringar genom århundradena. De flesta 

förändringarna syftade på att minska lidande för patienterna med psykiska besvär. 

Sjuksköterskans roll inom psykiatrin har utvecklats under tiden men hon har länge varit 

den länk i vårdkedjan som har både ansvar för och närhet till patienten (Grönwall & 

Holgersson, 2009). 

 

Muir-Cochrane (2009) beskriver våld och aggression som ett universellt fenomen då det 

förekommer i alla länder och kulturer men däremot i olika stor utsträckning. Psykiatriska 

patienter ses ofta som hotfulla och aggressiva men enligt författaren påträffas ilska och 

irritation mot personalen på psykiatriska avdelningar inte oftare än på somatiska. Trots det 

har mellan 64 procent och 80 procent av anställda på psykiatriska avdelningar någon gång 

blivit överfallen av en patient. Muir-Cochrane (2009) tar upp frågor om vad en 

sjuksköterska tänker när hon möter en aggressiv patient till exempel; ”Vad den aggressiva 

patienten tänker under tiden?“ och ”Vad menar de med sin ilska?“. Författaren menar att 

svar på dessa frågor kan vara ett hjälpmedel för utveckling av det terapeutiska syftet av 

sådana situationer.  

 

Inom dagens psykiatriska vård styrs sjuksköterskans arbete av lagar och föreskrifter och 

samtidigt måste hon ha International Council of Nurses [ICN] etiska kod i åtanke. I arbetet 

på psykiatriska vårdavdelningar uppstår ibland situationer där sjuksköterskan måste 

inkräkta på patientens autonomi för att minska och/eller förebygga patientens lidande. I 

sådana situationer kan sjuksköterskan upplevas som ett hot av patienten trots att hon 

handlar utifrån vad som uppfattas vara i patientens eget intresse (Sjöstrand & Helgesson, 

2008).  

 

Psykiatri 

Enligt Svenska Akademiens ordlista [SAOL] (2009) definieras psykiatri som ”vetenskap 

om psykiska sjukdomar och deras botande“ (s. 274). Svenska Läkaresällskapet (u.å.) 

definierar psykiatri som en ”... medicinsk specialitet som omfattar utredning, bedömning, 

diagnostik, behandling och uppföljning samt omvårdnad och rehabilitering vid psykiska 

sjukdomar hos vuxna där svårighetsgraden är av sådan art att den kräver 

specialistpsykiatrins samlade resurser“ (s. 6). 

 

Omvårdnaden av patienter med psykiska störningar har utvecklats från straff och isolering 

till en del av samhället. På 1950-talet bidrog upptäckten av läkemedelsgruppen 

neuroleptika, som är ett antipsykotika, till att utveckla den psykiatriska vården och det är 

därifrån dagens psykiatriska vård har fått sitt fotfäste (Grönwall & Holgersson, 2009). 

Förändringarna i behandling ledde i sin tur till att lagarna kring vården av patienter med 

psykiska störningar kom att behöva revideras. I lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] 

(Svensk Författningssamling [SFS] 1991:1128), som togs i bruk år 1991, omdefinierades 

begrepp som bidrog till att skapa en övergripande ram för omvårdnad av de psykiskt sjuka. 

Ett exempel är att begreppet sinnessjuk, som tidigare hade inneburit att personen ifråga var 

inkapabel och/eller oförmögen till att ta hand om sitt eget liv eller vara ansvarig för något, 

förändrades till användning av begrepp såsom psykisk sjukdom. Istället innebär det att 

anledningen till en psykisk sjukdom är en rad olika biologiska grunder som kan behandlas 

med psykofarmaka (Grönwall & Holgersson, 2009). 
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I dagsläget anses psykisk sjukdom inom flera perspektiv vara en störning i individens 

beteenden och upplevelser. Grundprincipen är att det finns en psykisk och kroppslig 

samsjuklighet samt att symtomen leder till en oförmåga att hantera privat-, social- och 

arbetsliv (Allgulander, 2008).  

 

Definitioner och kriterier för diagnosställning inom psykiatri beskrivs i Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders [DSMMD]. Systemet är pedagogiskt upplagt med 

tillämpningsinstruktioner som fungerar som vägledning för att skaffa klinisk helhetsbild 

vid diagnosställning och är en manual som använts globalt (DSMMD, 2002). Enligt 

Ottosson (2009) besväras tio till trettio procent av befolkningen under en period av sitt liv 

av psykiska störningar så att de upplever lidande och/eller nedsatt social funktion och är i 

behov av hjälpåtgärder.   

 

Vårdformer inom svensk psykiatri 

Inom modern psykiatrisk vård spenderar patienter ofta liten tid inlagd på vårdavdelning, 

därför att de efter den akuta fasen av psykisk sjukdom slussas ut i den kommunala vården. 

Denna har mer och mer anpassats för att kunna möta upp och vårda patienter i hemmet 

eller i mindre sluten omgivning (Merritt & Procter, 2010). I och med omvandlingen till 

öppnare vårdformer ställs ett högre krav på familj, närstående och ett fungerande nätverk 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1999). Landstinget ansvarar för att 

psykiatriska patienter har tillgång till vård som utförs inneliggande på sjukhus, vid 

öppenvårdsmottagningar eller via mobila team. Kommunen ansvarar för att tillhanda ha 

anpassade boendeformer samt tillgång till en meningsfull sysselsättning. De har 

tillsammans ett gemensamt ansvar inför patientens behov av omvårdnad och rehabilitering 

(Blume & Sigling, 2008).  

 

När patienten är inneliggande på sjukhus sker vården inom det som kallas för sluten vård. 

Det innebär att patientens tillstånd kräver sådana resurser att det inte kan tillgodoses inom 

öppenvård eller hemsjukvård. Vården bedrivs då dygnet runt och kallas även för 

heldygnsvård (Lindqvist, 2012).  

 

Vid sjukhus och fristående mottagningar bedrivs psykiatrisk öppenvård som arbetar för att 

minska behovet av slutenvård genom tidiga hjälpinsatser (Ottosson, 2009).  

 

Som ett led i förebyggandet av återinläggning används nu så kallade mobila team, de 

utövar symtomkontroll, har kännedom om mediciners biverkningar och är medvetna om 

sjukdomsformens yttringar. De utövar vården i hemmiljö och ska ha en nära relation både 

till patienten men också anhöriga. De fungerar som ett stöd både vad gäller sysselsättning 

och rehabilitering. Medarbetarna i de mobila teamen utför även medicinkontroller och i 

den mån kompetensen finns ges psykoterapi (Ottosson, 2009).   

 

Tvångsvård 

Beslut om tvångsintagning får endast fattas då ett vårdintyg utfärdats av en legitimerad 

läkare. Ett vårdintyg som leder till tvångsvård får endast utfärdas om patienten lider av en 

allvarlig psykisk störning som leder till att denne på grund av sitt tillstånd har ett 

oundvikligt behov av psykiatrisk vård inom antingen den slutna eller öppna psykiatriska 

tvångsvården (SFS 1991:1128). 

  



 3     

Skärsäter (2010) menar att tvångsvård ofta är konfliktfylld och att etiska överväganden 

alltid är nödvändiga under pågående vårdtid. Åtgärder som sker under tvång måste alltid 

vara motiverade och genomtänkta för att inte utsätta patienten för icke nödvändig 

integritetskränkning. Enligt Sjöstrand och Helgesson (2008) finns det tre skäl för 

vårdpersonal att utföra tvångsvård: försvara andra, försvara patientens egen hälsa och för 

att skydda patientens autonomi. Vidare diskuterar författarna att sådana åtgärder ändå inte 

alltid är motiverade då patientens integritet i största mån bör bibehållas. De kommer till 

slutsatsen att av de tre ovannämnda skälen är endast ett acceptabelt och det är när det gäller 

patientens autonomi.  

 

Särskilda tvångsåtgärder 

Särskilda tvångsåtgärder som kan utföras är bland annat bältesläggning, 

tvångsmedicinering och avskiljande (Gustafsson, 2010). Med särskilda tvångsåtgärder 

åsyftas de i SFS 1991:1128 18-24 §§ nämnda åtgärderna. Särskilda tvångsåtgärder kan 

endast komma att vidtas vid sluten psykiatrisk vård och när en av de i SFS 1991:1128 3 § 

nämnda kriterier uppfyllts, samt att ett vårdintyg enligt 4 § och 11 § är utfärdat (SFS 

1991:1128). I enstaka fall då situationen upplevs vara allvarlig och kvarhållningsbeslut inte 

hinner fattas kan dessa åtgärder utföras under nödvärn och nödrätt (Gustafsson, 2010). 

  

Enligt 18 § (SFS 1991:1128) får en patient hindras från att lämna avdelningen, dess 

område eller den delen av avdelningen där denne skall vistas. Gustafsson (2010) menar att 

syftet med denna paragraf är framförallt att vid behov hindra patienten från att lämna 

vårdinrättningen men även för att upprätthålla ordningen och säkerheten på avdelningen. I 

en situation där patienten är en omedelbar fara för sig själv, medpatienter eller personal får 

patienten enligt 19 § under en kort period fastspännas med bälte (SFS 1991:1128). 

Vårdpersonal ska under den tid patienten hålls fastspänd alltid närvara och beslut för 

fastspänning görs av chefsöverläkare (Gustafsson, 2010). Fastspänning är en akut åtgärd 

och får inte förekomma i förebyggande syfte. Det räknas alltid som en tvångsåtgärd även 

om patienter ber om en sådan. Tvångsbältning får inte vara längre än fyra timmar och 

personalen måste alltid närvara under dessa timmar (Brenner, Rydell & Skoog, 2011).  

 

Om en patient beter sig störande eller aggressivt så att det försvårar arbetet på avdelningen 

och vården av de andra patienterna får ett beslut om avskiljande utföras. Beslutet gäller för 

högst åtta timmar och det kan förlängas med ytterligare högst åtta timmar om ett nytt 

beslut tas (20 § SFS 1991:1128). Det får inte vara i bestraffningssyfte och får endast 

utföras för att skydda patienten eller medpatienter (Brenner et. al., 2011). Patienten måste 

under hela tiden i avskildhet vara under uppsikt av vårdpersonal och beslut om avskildhet 

får endast utfärdas av chefsöverläkare (Gustafsson, 2010).  

 

I 20a § (SFS 1991:1128) fastställs det att chefsöverläkare får ta beslut om att inskränka 

patientens rätt till användande av elektroniska kommunikationstjänster. Syftet med 

inskränkandet är enligt Gustafsson (2010) att minska risken för störningar och avbrott i 

patientens vårdprocess. I största möjliga mån ska dock patienter tillåtas att bruka 

elektroniska kommunikationstjänster. Enligt 21 § får patienter på avdelning inte inneha 

bland annat narkotika, alkoholhaltiga drycker, injektionssprutor eller egendom som kan 

skada patienten eller någon annan (SFS 1991:1128). Det är ett uttryckligt förbud som 

gäller inom all sluten vård, syftet med paragrafen är att förhindra missbruk bland 

inneliggande patienter (Gustafsson, 2010).  
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Chefsöverläkare får även, då behov föreligger, besluta om att försändelser som skickas till 

en patient får kontrolleras eller övervakas samt ta beslut om kroppsvisitering enligt 22-24 

§§. Anledningen till övervakning av försändelser, kroppsvisitering och annan visitering är 

dels för att skapa en trygg vårdmiljö för patienter men framförallt syftar det på att minska 

införsel av otillåtna föremål i dels ovannämnda 21 § men även föremål som för 

avdelningar specifikt är otillåtna (Gustafsson, 2010; SFS 1991:1128). 

 

Beslut om tvångsmedicinering får endast fattas av chefsöverläkare eller av legitimerad 

läkare med skriftlig delegering för det (Brenner et al.,2011). Jarret, Bowers och Simpson 

(2008) kommer i sin studie fram till att den faktiska evidensen för tvångsmedicinering 

saknas, trots det utförs fortfarande i stor utsträckning tvångsmedicinering på 

slutenvårdsavdelningar. Jarret et. al. (2008)  menar att denna åtgärd kan medföra 

konsekvenser för patienten såväl fysiskt som psykiskt och alternativet till 

tvångsmedicinering kan vara olika våldsförebyggande terapeutiska åtgärder, en bättre 

utbildning av personalen med syfte att öka kompetensen samt att förebygga tvång. 

 

Sjuksköterskans profession 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) listas de olika 

rekommendationerna för yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. 

Syftet med denna kompetensbeskrivning är att tydliggöra professionen samt att i och med 

det bidra till en god och säker vård för patienten (Socialstyrelsen, 2005). Utöver denna 

används ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som riktlinje. Enligt denna etiska kod har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

Grundstenen inom professionen är enligt Singh & Singh (2006) att ibland behandla, alltid 

trösta, skada så lite som möjligt men att aldrig göra någon illa.  

 

Som sjuksköterska finns det en rad olika avdelningar och arbetsplatser att arbeta på inom 

flera olika specialiteter. Utöver den breda kunskap som krävs för att efter avlagd 

sjuksköterskeexamen kunna verka inom yrket tillkommer även en akademisk och 

fortbildande aspekt (Dahlborg Lyckhage, 2011). Vid det kliniska arbetet ska 

sjuksköterskan också vara med och utforma omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan på en 

avdelning ska inte bara kunna tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och andliga omvårdnadsbehov. Hon ska också ha förmåga att med gott omdöme och 

kunskap kunna tillgodose patientens välbefinnande och trygghet genom att informera om 

undersökningar och behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans uppgift är att 

sätta patientens rättigheter i första hand och att delge patienten information för att denne 

ska kunna ge informerat samtyckte till behandlingar samt att vidhålla konfidentialiteten 

(Dobrowolska, Wrońska, Fidecki & Wysonkiński, 2007). 

 

I arbetet som sjuksköterska kan riskfyllda situationer förekomma. Det innebär att 

sjuksköterskan måste ha förmåga att uppmärksamma, aktivt förebygga och hantera dessa 

inte bara vad gäller våld eller hot om våld utan även arbetsrelaterade risker 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Sjuksköterskan inom psykiatrin 

I sin yrkesroll ansvarar sjuksköterskan för att patienten får information som i sin tur ger de 

förutsättningar som krävs för samtycke till vård och behandling. Hon är även ansvarig att 

ge information om rättigheten till att välja eller vägra behandling (SSF, 2007). Även 

patienter som anses kapabla att ta beslut för sig själv väljer vid tillfällen att avstå 

behandlingar eller undersökningar som är nödvändiga, inte bara för patienten själv utan 

även för den övriga populationen (Wilson, 2007).  

 

Enligt Zender och Olshansky (2012) är förståelsen för relationen mellan patient och 

sjuksköterska ytlig, trots den relativt extensiva forskning som är gjord på ämnet. 

Författarna menar att det ingår i sjuksköterskeprofessionen att ha en förmåga att inge 

patienten en känsla av mening både på ett personligt och professionellt sätt. Den skapas 

med fördel genom att sjuksköterskan tar sig tid för samtal med patienten ”ansikte mot 

ansikte”. Samtidigt menar Włoszczak-Szubzda och Jarosz (2013) att det är viktigt att ta 

kulturella och organisatoriska skillnader i beaktning vid kommunikation med patienter. 

Enligt Olofsson och Jacobssons (2001) studie beskriver psykiatriska patienter att de 

eftersöker en vård där de får en god omvårdnad och behandlas på samma villkor som 

patienter inom den somatiska sjukvården. 

 

Cutcliffe och Happel (2009) menar i sin studie att även om förändringar inom psykiatrisk 

vård har skett så har sjuksköterskan fortsatt en maktställning över patienterna. Författarna  

kallar det osynlig makt och genom sin forskning har de kunnat fastställa att den påverkar 

patienter negativt. Den osynliga kontrollen som finns kvar som spår efter den traditionella, 

ortodoxa psykiatrin försämrar terapeutisk effekt och kränker patienterna. Cutcliffe och 

Happell (2009) menar att den enda vägen till positiva förändringar i psykiatrisk vård är 

övergång till formell psykiatri där sjuksköterskorna inte har någon makt i sin 

medmänskliga relation till patienter. Exempel där sjuksköterskans makt tar sin form i 

fysisk intervention är vid tvångsmedicinering. Tvångsmedicinering får endast förekomma i 

situationer där överhängande fara för patienten, personalens eller andra personers liv eller 

hälsa föreligger och det är en sista-hands-åtgärd.  

 

I en studie av Olofsson, Gilje, Jacobsson och Norberg (1998) uttryckte sjuksköterskor som 

arbetade på psykiatriska vårdavdelningar att det finns en konflikt mellan att göra gott och 

att utföra tvångsåtgärder då utförandet ansågs vara något fult och övergreppsliknande. 

Däremot kunde sjuksköterskorna som deltog i studien inte identifiera alternativ till 

användandet av tvångsvård. 

 

Inom psykiatrin, framför allt på avdelningar med hög förekomst av aggression och 

tvångsåtgärder, har det visat sig att sjuksköterskor har en låg förekomst av post-traumatiskt 

stressyndrom [PTSD]. Lauvrud, Nonstad och Palmstierna (2009) tror att fenomenet kan 

vara falskt och de diskuterar att de kan bero på en rad olika faktorer men pressar på att de 

med största sannolikhet inte dyker upp i studier på grund av eget avståndstagande eller 

avslutad tjänst. I studien som genomfördes visade det sig att långvarigt arbete som 

sjuksköterska inom psykiatrin kan leda till en lägre förekomst av PTSD. Det förklaras med 

att det genom långvarigt arbete med psykiatriska patienter och de situationer som kan 

uppstå, samt den breda erfarenheten, leder till att ingenting blir oväntat och färre saker är 

potentiellt traumatiserande. Vidare diskuteras att en sjuksköterska inom psykiatrin inte bör 

arbeta inom specialiteten längre än 25 år, motsvarande den tid en brandman 

rekommenderas spendera i utryckningstjänsten. 



 6     

Våldsförebyggande arbete 

Behovet att mäta risken för våld hos patienter med psykiatriska diagnoser är en oundviklig 

del av det kliniska arbetet inom den psykiatriska vården. Användandet av 

riskbedömningsinstrument syftar till att utröna huruvida risken föreligger samt hur, när, var 

och mot vem denna risk riktas (Haggård-Grann, 2007). Att fastställa risken för våld genom 

att tidigt uppmärksamma riskfaktorer och att i rätt tid använda sig av lämpliga ingripande 

optimerar potentialen för en säkrare miljö för både patient och personal (Sands, Elsom, 

Gerdtz & Khaw, 2012). Under förutsättningen att riskbedömningsinstrumenten appliceras 

korrekt i det kliniska arbetet kan dessa instrument enligt Haggård-Grann (2007) fylla en 

funktion att identifiera och förebygga högrisksituationer med patienter.  

 

I en studie av Zuzelo, Curran och Zeserman (2012) anser sjuksköterskor som intervjuades 

och arbetade på psykiatriska avdelningar att det var viktigt att kunna se riskfulla situationer 

och förebygga dessa, då dessa situationer enligt deltagare ofta uppstod spontant och 

eskalerade snabbt. Vidare diskuterar författarna att det var av största vikt att personal hade 

kunskap om hur de skulle ingripa för att skydda medpatienter och övrig personal, samt att 

det var viktigt att all personal hade förmåga att reagera på våld på ett lämpligt sätt, alltså 

genom att undvika att skada patienten eller bidra till våld. Det var något som enligt 

deltagare var svårt då exempelvis våld mot personalen ofta väckte ilska och irritation.  

 

Bergenmodellen 

Inom Stockholms läns landsting [SLL] psykiatriska vårdavdelningar används 

Bergenmodellen i det våldsförebyggande arbetet. Syftet med Bergenmodellen är att skapa 

goda relationer mellan patient och personal. Den omfattar dessutom riktlinjer för personal 

om hur de ska agera i hot- och våldssituationer. Modellen är baserad på vetenskaplig 

kunskap samt beprövad erfarenhet och är dessutom förankrad i Världshälsoorganisationens 

[WHO] rekommendationer för bemötande av hot och våld (SLL, 2011).   

 

Bergenmodellens förebyggande arbete är uppdelat i tre nivåer. Att skapa rutiner och regler 

som är klara och tydliga samt verka för att bygga upp och underhålla goda 

vardagsrelationer är den första nivån och syftar på arbetet under ”vardagen” på 

avdelningen. Det gäller både fysisk miljö och relationer samt stämningsläge på 

avdelningen. Den andra nivån appliceras på situationer som involverar irritation och 

upprördhet. Enligt Bergenmodellen ska vårdpersonalen då arbeta för att sätta gränser och 

lugna ner patienter som har upprörda och aggressiva känslor för att undvika att en våldsam 

situation uppstår. Vid situationer med tydligt aggressiva och våldsamma patienter handlar 

det om att förhindra skador på patienter, medpatienter och personal samt att kommunicera 

med patienten både under och efter händelsen. Dessutom ska vårdpersonalen vid en 

våldsam händelse ta fysisk kontroll över situationen (SLL, 2011).  
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Personal som arbetar utifrån Bergenmodellen ska i alla tre nivåerna arbeta utifrån tre 

faktorer där syftet är att de ska genomsyra hela arbetet. Dessa är positiv inställning, 

känslomässig balans och fungerande ordning. Vårdarbetet ska präglas av ett intresse för att 

lyssna och försöka förstå patienter och anhörigas beteende och behov, vilken är den 

positiva inställningen som eftersträvas. Med känslomässig balans åsyftas behovet att 

personal i pressade och stressfyllda situationer har bemästrat sin egen rädsla och 

aggressivitet, så att de kan förmedla trygghet och säkerhet i situationen. Den komplexa 

vårdsituationen som ofta uppstår på psykiatriska vårdavdelningar kräver en fungerande 

ordning. Därför är god struktur och ordning viktigt då det kan bidra till trygghet på 

avdelningen (SLL, 2011).  

 

Brøset-Violence-Checklist  

Brøset-Violence-Checklist [BVC] är ett lättanvänt och trovärdigt instrument som används 

för att bedöma risken för våld inom den närmsta framtiden (Aberhalden et al., 2006). Det 

är ett instrument med sex faktorer som räknas in, tre av dessa involverar patientens 

egenskaper och tre patientens beteende (Clarke, Brown, Griffith, 2010). BVC kombinerar 

en strukturerad klinisk metod där specifika patientbeteenden registreras med den subjektiva 

strukturen att det är upp till bedömaren, sjuksköterskan, att bestämma huruvida beteendet 

är närvarande eller inte (Aberhalden et al., 2006).  

 

Problemformulering  

Muir-Cochrane (2009) menar att arbetet med aggressiva och våldsamma patienter ofta 

väcker känslor av frustation, irritation och besvikelse där sjuksköterskorna behöver 

utrymme för reflektion och bearbetning av sina känslor. Behovet av att bearbeta egna 

känslor och upplevelser under exempelvis debriefing i teamet bemöts enligt en studie av 

Olofsson (2005) inte alltid tillräckligt. Sjuksköterskor i studien har uttryckt att de anser 

behovet för reflektion med personer utanför avdelningen vara så pass viktigt att det bör 

schemaläggas, då reflektion med just utomstående personer gav utrymme för en bredare 

infallsvinkel relaterande till deras egna känslor och upplevelser. Utomstående ställde 

frågor som stimulerade nya tankar kring situationen och även ökade medvetenheten över 

sjuksköterskans egna handlingar (Olofsson, 2005). 

 

Relaterat till studien av Olofsson (2005) anser författarna av den föreliggande studien att 

det finns ett behov att undersöka hur sjuksköterskor upplever att utföra särskilda 

tvångsåtgärder, samt vad de har för behov av reflektion och/eller vidareutbildning samt 

vilka rutiner för uppföljning av utförande av särskilda tvångsåtgärder som idag finns på 

psykiatriska slutenvårdsavdelningar.   

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder på 

en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.  
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METOD  

Val av Metod 

Författarna till föreliggande studie valde att använda semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer då det ansågs vara det bästa sätt för att besvara studiens syfte. Friberg (2012) 

menar att studier med kvalitativa undersökningar som grund bidrar till en bättre förståelse 

för människors upplevelser och erfarenheter. Användningen av intervju som metod var den 

som bäst lämpade sig för att kunna ta reda på någons upplevelser och erfarenheter ur 

dennes perspektiv, menar Kvale och Brinkmann (2009).  Den viktigaste typen av 

forskningsintervju är enligt Gilham (2008) den semistrukturerade, då den är flexibel men 

balanseras av en struktur och kan därmed ge resultat av god kvalitet. Det slutliga målet för 

denna studie som för de flesta kvalitativa vetenskapliga studier var att producera kunskap 

genom dialog mellan forskare och deltagare, det genom att forskaren bestämde ämnet och 

hade viss kontroll under intervjuflödet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urval  

Antalet sjuksköterskor som intervjuades valdes med hänsyn tagen till den tid som fanns 

tillgänglig för studiens genomförande. Kvale och Brinkmann (2009) påstår att antalet 

intervjuade personer inte bör vara för litet eller för stort, då det är svårt att göra 

generaliseringar respektive tolka intervjuerna ingående. Det är även av större vikt att 

intervjua färre personer med olika erfarenheter och möjligheter till att återge rika 

beskrivningar av fenomenet än att intervjua ett stort antal som inte har samma rika 

erfarenhet (Henricson & Billhult, 2013). Författarna valde att genomföra sju intervjuer 

varav en pilotintervju för att säkerställa att frågeställningar gav svar på det som hade 

eftersökts. För att få en bredd i studien kontaktades två vårdavdelningar inom olika 

specialiseringar av psykiatri på två akutsjukhus i en storstad. Antalet sjuksköterskor som 

deltog i studien visade sig vara tillräckligt då intervjuernas innehåll återgav information för 

att kunna skapa en uppfattning om sjuksköterskornas upplevelser. 

 

Urvalskriterier 

För att inkluderas i studien behövde deltagaren uppfylla vissa krav. De var att de hade 

tjänstgjort på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning i minst sex månader där de aktivt hade 

deltagit i utförandet av särskilda tvångsåtgärder. Till skillnad från Benner (1993) som 

menar att det för att ha kunskap och erfarenhet krävs att sjuksköterskan varit yrkesverksam 

i minst två till tre år valde författarna att inte sätta ett minimikrav för den tiden 

sjuksköterskorna hade innehaft legitimationen. För att kunna få så målande beskrivningar 

av deltagarnas upplevelser var ett av urvalskriterierna att deltagarna skulle behärska det 

svenska språket i både tal och skrift. Anledningen till att dessa kriterier valdes var att 

deltagarna skulle ha kunnat bygga en egen uppfattning om utförande av tvångsåtgärder 

samt att de skulle vara väl införstådda med syftet och tillvägagångssättet med studien.  

 

Urvalsgrupp 

Deltagarna var mellan 26 och 49 år gamla, de hade tjänstgjort som sjuksköterska mellan 

nio månader och tio år och hade mellan sex månader till tio års erfarenhet av arbete som 

sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning som utför särskilda tvångsåtgärder. Tre av sju 

deltagare hade påbörjat sin vidareutbildning inom psykiatri vid intervjutillfället men ingen 

hade avslutat en sådan. 
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Genomförande  

Inhämtande av tillstånd 

Inför studiens genomförande valde författarna att inhämta skriftligt tillstånd från de båda 

avdelningarna. Chefsjuksköterskor på de avsedda avdelningarna kontaktades vilka 

sedermera tog kontakt med verksamhetscheferna för klinikerna som gav sitt skriftliga 

godkännande efter att de erhållit information om studien. Brev (Bilaga A) skickades ut till 

chefsjuksköterskor på de två tilltänkta avdelningarna. Författarna till föreliggande studie 

var därefter i kontakt med dem via elektronisk post [e-post] samt telefon och kunde 

därigenom fastställa att det fanns lämpliga, frivilliga deltagare. Deltagarna kunde då i 

enlighet med Kjellström (2013) inte anses stå i beroendeställning till författarna. 

 

Inför intervjun fick deltagarna ett informationsbrev (Bilaga B) där alla krav på innehåll till 

informerat samtycke fanns med (Helgesson 2006). Brevet innefattade även syftet med 

studien samt information om att medverkan var frivillig och att den skulle behandlas med 

strikt konfidentialitet.  

 

Intervjuguide 

De sju intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och utfördes med hjälp av en 

intervjuguide (Bilaga C) med tillhörande följdfrågor. Det innebar att en intervjuguide med 

öppna frågor i en viss ordning uppfördes denna hade även följdfrågor som vid behov 

användes för att utveckla deltagarnas berättelser (Danielsson, 2013a). Intervjuguiden 

delades upp i fem domäner, allmänt, upplevelser, nuvarande rutiner, utveckling och 

avslutande.  

 

Pilotintervju 

Pilotintervjun genomfördes med en deltagare som uppfyllde de satta urvalskriterierna för 

deltagande. Under genomförandet av pilotintervjun lades två frågor som uppkom till (se *-

markerade i bilaga C) eftersom författarna till föreliggande studie upplevde att svaren på 

dessa frågor kunde vara viktiga för att besvara studiens syfte. Innehållet och 

genomförandet av pilotintervjun ansågs hålla hög kvalitet och besvarade studiens syfte 

(Trost, 2010). Därav valde författarna att lägga till den i resultatet.  

 

Intervjutillfälle 

Deltagarna erbjöds att själva välja tid och plats för intervjun, vilket var i enlighet med 

Trost (2010) som menar att det skapar en ökad trygghet för deltagaren i intervjusituationen. 

För att vara tillmötesgående mot deltagare erbjöds de möjlighet att utföra intervjun på 

Sophiahemmet Högskola eller på annan av deltagare vald plats. Intervjuerna kom sen att 

genomföras på deltagares respektive avdelning.  

 

Samtliga intervjuer, sju stycken, inleddes med kort presentation och legitimering från 

författarna till föreliggande studies sida. Därefter tillfrågades alla deltagare innan 

intervjuns påbörjande om de godkände att författarna till föreliggande studie spelade in 

intervjun med hjälp av diktafon och de var mellan 15–31 minuter långa. Trost (2010) 

menar att två intervjuare kan få större förståelse och uppfatta en större informationsmängd 

än bara en intervjuare i enlighet med det valde båda författarna att delta vid alla 

intervjutillfällen. Genom ett gott samspel där författarna turades om med att leda intervjun 

och att bara lyssna kunde det säkerställa att frågorna besvarade syftet och att det vid behov 

ställdes ytterligare frågor utifrån stödorden.  
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Dataanalys och databerarbetning 

Samtliga ljudfiler med inspelade intervjuer transkriberades ordagrant och allt ljud såsom 

skratt eller språkliga annotationer inkluderades för att avspegla en bättre bild av intervjuns 

karaktär och för att underlätta närmare analys av intervjuerna. Samtliga transkriberingar 

genomfördes av en och samma författare för att behålla samma förfaringssätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

 

Datan analyserades med utgång från information som inhämtades under intervjuerna och 

bearbetades med hjälp av en induktiv kvalitativ innehållsanalys, vilket innebar att 

författarna till föreliggande studie utgick ifrån innehållet i texten (Danielsson, 2013b). 

Författarna valde att först enskilt analysera innehållet för att sedan diskutera slutsatser 

tillsammans eftersom det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan finnas flera 

giltiga tolkningar av information då sanningen finns i betraktarens ögon.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) poängterar vikten av att ha lagom stora 

meningsenheter då för stora kan innehålla flera betydelser och för små kan förlora sin 

betydelse, därför behandlades varje enskild intervju som en analysenhet vilket ansågs 

motsvara en lämplig storlek. Författarna till föreliggande studie började således med att 

läsa intervjuerna i dess helhet för att sedan dela in de i fem delar utefter frågeställningarnas 

domäner. Vidare delades dessa domäner upp i meningsenheter som var lagom långa 

beroende på meningsbärande innehåll för att underlätta tolkning av informationen.  

 

Därefter kondenserades meningsenheterna och tilldelades koder. Vid denna process 

abstraherades meningsenheterna med hänsyn till kontexten samt med kontroll av 

giltigheten av abstraktion, det för att den inte skulle förlora sitt centrala innehåll i enlighet 

med Danielsson (2013b) som menar att texten skall kondenseras från meningar till ord. 

Även under denna process valde författarna till föreliggande studie att först arbeta enskilt 

och sedan tillsammans analysera meningsenheterna från hela datan för att under diskussion 

utesluta liknande koder och gruppera dem under en och samma kod (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Analysen gjordes med hjälp av en tabell. Alla intervjuer avkodades och numrerades och 

lades in i tabellen. Texten färgmarkerades under kondenseringsprocessen för att underlätta 

avkodningsarbete. Exempel på tillvägagångssätt ses nedan i Tabell 1. 

  



 11     

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod 

Under-

kategori 
Kategori 

… att utföra själva 

åtgärden är ju alltid 

väldigt tudelat … 

man måste göra det 

och att patienten 

behöver det … men 

samtidigt när man 

har en arg, 

frustrerad, rädd 

patient så känn de ju 

ofta som ett 

övergrepp.  

Att utföra 

åtgärden är 

tudelat patienten 

behöver det men 

det känns ofta 

som ett 

övergrepp. 

Det känns som ett 

övergrepp att 

utföra en åtgärd. 

Patientens 

autonomi 

Att se till 

patientens bästa 

… man gör något 

mot sin vilja mot 

dens vilja … för att 

avvärja den här 

situationen behövde 

det verkligen … det 

är otroligt … 

obehagligt och … 

känns ju väldigt 

sorgligt … som att 

man begår ett 

övergrepp. 

För att avvärja 

situationen 

måste man göra 

något mot 

dennes vilja. 

Det är  

obehagligt och 

sorglig det 

känns som att 

man begår ett 

övergrepp.  

Det känns som ett 

övergrepp att göra 

något mot en 

patients vilja.  

  

 

Trovärdighet 

Författarna till föreliggande studie har under hela processen varit noga med att hålla 

trovärdighet och kvalitet i främsta rummet. Det har inneburit att författarna genomgående 

har reflekterat kring syfte, frågor, använda metoder och hur presentationen av resultatet 

skulle genomföras i enlighet med Danielsson (2013b) som menar att forskare ska ha hela 

processen i åtanke för att belysa trovärdigheten. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

belyser fyra begrepp som används inom kvalitativa traditioner för att visa på trovärdighet. 

Dessa är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. 

 

Genom en noggrann beskrivning av urval och analysmetod så har författarna försökt att ge 

läsare en möjlighet att värdera tolkningarnas giltighet, med andra ord hur pass sant 

resultatet är. Möjligheten har dessutom förstärkts genom valet att använda sig av citat från 

intervjuerna. Tillförlitlighet syftar på behovet av att författarna till föreliggande studie 

genom hela forskningsprocessen verifierade sina ställningstaganden (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Genomgående under studiens gång har olika delar av processen såsom tolkningar av 

intervjuer genomförts av de båda författarna först individuellt och sedan gemensamt, det 

för att öka tillförlitligheten då det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) krävs 

reflektion och diskussion kring bland annat tolkningsmöjligheter. Genom en noggrann 

beskrivning av urval, datainsamling och analys har författarna till föreliggande studie 

eftersökt att skapa en större möjlighet till överförbarhet.  

 

  



 12     

För att visa på trovärdighet valde författarna att använda samma intervjuguide i alla 

intervjuer och spela in dessa, efter godkännande från deltagarna, på en diktafon för att inte 

tappa något av deltagarens uttryck eller intervjuns struktur. Pilotintervjun utfördes för att 

författarna skulle pröva sina antaganden om att arbetet kunde besvara syftet (Trost, 2010).  

 

Forskningsetiska överväganden  

Deltagande  

Deltagarnas vilja att besvara frågor betonades genom hela processen med åtanke på risken 

för psykiskt lidande som deltagandet kunde medföra, därför informerades deltagarna 

skriftligt och muntligt inför intervjutillfället om studiens syfte. I det sammanhanget 

betonades också vikten av var och en av deltagarnas upplevelser och erfarenheter i enlighet 

med Patel och Davidson (2003) som menar att deltagarna ska vara införstådda med att 

deras bidrag till studien är viktiga då det syftar till att skapa förståelse för deras 

arbetssituation. Innan intervjuerna påbörjades informerades alla deltagare att de hade 

möjlighet att avsluta intervjun om de upplevde obehag i samband med att de berättade om 

sina upplevelser (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke är en process som pågår från att första kontakt diskuteras med 

deltagarna tills arbetet avslutas med slutlig rapport. Samtycke dokumenterades skriftligt 

och efterfrågades även muntligt då det enligt Kjellström (2013) var viktigt att deltagaren 

påmindes om innebörden. Personerna informerades även om att de under hela processen 

från intervju till examination hade möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke då studien 

baserades på deltagarens villighet att medverka (Helgesson, 2006; Kjellström, 2013).  

 

Konfidentialitet 

Kjellström (2013) beskriver konfidentialitet i forskning som deltagarnas rättighet att bevara 

privata uppgifter och integritet. Det har utförts genom att all data förvarats på ett säkert sätt 

så att inga obehöriga har kommit åt den samt att informationen har redovisats på så sätt att 

den inte kan härledas till en enskild individ. Deltagarna lovades en strikt konfidentialitet, 

vilket innebar att den data författarna till föreliggande studie förfogade över som kunde 

vara kopplad till deltagarens identitet kodades och raderades efter studiens avslut.      



13 

 

RESULTAT  

Resultatet redovisas med rubriker som utgörs av kategorier som identifierades under 

dataanalysen samt underkategorier som på samma vis identifierades. Dessa presenteras 

nedan i tabell 2.  

 

Författarna har sökt att tydliggöra sjuksköterskornas upplevelser som presenteras i 

resultatet genom användande av citat. De citat som presenteras har till viss del modifierats 

för att öka läsförståelsen, samt avidentifierats och där text uteslutits har det markerats med 

tre punkter inom parentes. Vidare kommer deltagare i studien att benämnas i form av 

yrkestitel exempelvis sjuksköterskorna, sjuksköterskan.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

Att se till patientens bästa Patientens autonomi 

Samtal med patienten 

Rädslor  

Kompetens Beredskap och förhållningssätt 

Hot- och våldssituationer 

Samarbete Ledarskap 

Personal 

Läkare 

Övriga yrkesgrupper 

Reflektion Spegling 

Egen reflektion 

 

Att se till patientens bästa 

Samtliga sjuksköterskor hade funderingar över hur de på bästa sätt kunde sätta patientens 

bästa i fokus, då det kunde innebära att utföra handlingar både mot patientens och sin egen 

vilja för att framhäva patientens hälsa. Sjuksköterskorna diskuterade de svårigheter som 

kunde uppstå i kommunikationen med patienten relaterat till dennes sjukdomsbild. 

 

Patientens autonomi 

Att utföra åtgärder för patientens bästa men mot patientens vilja upplevdes som något av 

det svåraste med tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna menade att anledningen till de 

tvångsåtgärder som utfördes på avdelningarna var att hindra patienter från att göra något 

skadligt, mot sig själv eller medpatienter. Därav blev det till ett nödvändigt ont att 

överskrida patientens autonomi.  

 

… att utföra själva åtgärden är ju alltid väldigt tudelat (…) jag måste göra det 

och patienten behöver det men samtidigt (…) så känns det ofta som ett övergrepp. 

 

En återkommande känsla som nämndes i samband med att sjuksköterskorna gav 

anledningar till utförande av tvångsåtgärder var att de agerade utifrån patientens bästa men 

upplevde att de utförde ett övergrepp gentemot patienten.  

 

… precis i det ögonblicket när jag står och trycker in en spruta i någon som är 

livrädd och tror att jag ska döda den (…) det känns verkligen som att någon sliter 

ut hjärtat och (…) man känner sig helt vidrig faktiskt. 
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Sjuksköterskorna upplevde att det känslomässigt var mycket svårt att utföra 

tvångsåtgärder, och då speciellt bältesläggning. Enligt sjuksköterskorna var bland det 

värsta att kränka patientens autonomi, att utsätta patienterna för situationer där 

sjuksköterskorna blev till ett hot. Alla upplevde känslor såsom obehag och misslyckande. 

De upplevde att de behandlade patienterna illa vid tvångssituationsögonblicket istället för 

att vara ”de goda” och det överensstämde inte med deras syn på sitt yrke, samtidigt som de 

upplevde att de inte hade någon annan utväg och att det är rätt att göra ett övergrepp på 

patienten när det inte fanns något alternativ i den situation som uppstod. 

 

… om jag ser att någon är rädd då ska man ju inte fortsätta skrämmas. 

 

Sjuksköterskorna påpekade att tvångsåtgärder inte är något som händer på rutin utan att de 

varje gång måste övertala sig själva att det de gör är för patientens bästa. 

 

… det är aldrig kul men det är fortfarande som sagt att jag inte tycker om att göra 

det, absolut inte. 

 

Samtal med patienten 

Vid de tillfällen det fanns tid för att sätta sig ner och samtala med patienten upplevde 

sjuksköterskorna som de tillfällen där de kunde erbjuda den bästa vården. Däremot så 

poängterade de att det inte i alla fall var möjligt att ge den här vården även om resurserna 

fanns, då det förekom att patientens sjukdomsbild omöjliggjorde kommunikation.  

 

… om det är någon som är jätteupprörd och kanske är våldsam, psykotisk, (…) då 

är det svårt att kommunicera med någon för att det är någon som inte är här, som 

kanske faktiskt inte förstå vad jag säger … 

 

Att kommunicera med patienter som är uppvarvade, psykotiska eller drogpåverkade 

upplevde sjuksköterskorna vara väldigt svårt. Att inte kunna nå fram till patienten 

upplevdes frustrerande och ofta som ett misslyckande. Det var i sådana situationer där 

avsaknad av resurser eller tidigare interventioner, i form av läkemedelsbehandling eller 

liknande, inte hade tillämpats som sjuksköterskorna oftast upplevde en känsla av 

misslyckande.  

 

Rädslor 

En återkommande känsla som nämndes var rädsla. Sjuksköterskorna upplevde rädsla under 

alla stadier av utförande av tvångsåtgärder. I samband med att hantera utåtagerande och 

hotfulla patienter upplevde sjuksköterskor svårigheter att närma sig patienten.  

 

… någon måste gå in och gör det, någon måste gå in och lägga ner. Vem ska göra 

det? Den som gör det kommer att åka på en smäll. Vi tvingas alltså in i 

situationer där vi riskerar att skada oss ganska kraftigt. 
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Rädslan för att bli fysiskt misshandlad av dessa patienter var något som nämndes av 

flertalet sjuksköterskor. Även i fall där de hade arbetat utifrån speciella modeller för 

bemötande under exempelvis nedläggning av patienten så hade rädslan funnits där. En av 

sjuksköterskorna förklarade den form av psykisk påfrestning som kan uppstå i samband 

med tvångsåtgärder, att det i situationer förekommer verbal misshandel gentemot personal 

i form av exempelvis mordhot. Sjuksköterskan upplevde dessa situationer som obehagliga 

och att rädslan för att patienter skulle sätta ord till handling ofta förekom.  

 

Även i situationer där patienten inte nödvändigtvis var utåtagerande och hotfull fanns 

element av nervositet eller rädsla. Sjuksköterskorna beskrev att de i vissa tillfällen 

ifrågasatte sig själva i samband med att de kommunicerade med patienter. Att rädslan 

uppstod ansågs vara normalt och även känslan av att vilja lämna situationen. 

Sjuksköterskorna menade att det i många fall handlade om att lära sig att hantera rädslan 

som uppstod i samband med dessa situationer.  

 

… här är man inte rädd för att någon ska dö man är rädd att någon ska skada sig 

själv eller någon annan … 

 

Genomgående upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att förbereda sig på situationer 

där patienter skadar sig själva, medpatienter eller personal.  

 

Kompetens 

Den praktiska kompetensen som ansågs nödvändig för deltagande och/eller utförande av 

tvångsåtgärder diskuterades. Sjuksköterskornas förmåga att skapa en medvetenhet och 

beredskap för hotfulla situationer genom erfarenhet samt kunskap om våldsförebyggande 

modeller var även något som diskuterades.  

 

Beredskap och förhållningssätt 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att få information om hot och våld redan vid 

anställningsintervjun samt att sjuksköterskor som tjänstgör på psykiatriska avdelningar har 

en medvetenhet och därigenom en ökad beredskap kring det att hot-och våldssituationer 

kan förekomma. 

 

Det är att jag är medveten om att det kan hända, att jag måste göra det under mitt 

arbetspass… 

 

Sjuksköterskorna eftersökte genomgående ett professionellt förhållningssätt gentemot 

patienten. De upplevde att det efter situationer där fysisk och/eller psykisk påfrestning 

hade uppstått i samband med vården av en specifik patient kunde det leda till att deras 

förhållningssätt var svårt att upprätthålla.  

 

Hot- och våldssituationer 

En genomgående upplevelse var att det som nyexaminerad sjuksköterska kunde finnas 

kunskapsbrister. Sjuksköterskorna diskuterade de brister i grundutbildningen för 

sjuksköterskor de ansåg förekomma vad gäller psykiatri och omvårdnad inom psykiatrin, 

och nämnde även att åldern kunde vara en faktor.  

 

Det är väldigt svårt ändå och framförallt som nybakad (…) kanske ung också att 

komma in och (…) tvingas göra det här. Det tar både fysiskt och psykiskt. 
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Sjuksköterskorna ansåg att det som nyexaminerad sjuksköterska kunde finnas svårigheter i 

samband med hot- och våldssituationer då risken för både fysiska och psykiska 

påfrestningar förelåg. De menade på att möjligheten för en god baskunskap fanns genom 

exempelvis förberedande utbildningar i form av Bergenmodellen. Enligt sjuksköterskorna 

fyllde denna utbildning luckor i deras kunskap om tvångsåtgärder samt bidrog till en bättre 

uppfattning kring det praktiska omhändertagandet. 

 

… det handlar rätt mycket om att utsättas för de situationerna och tyvärr lära sig 

därefter.  

 

För att få erfarenhet och därigenom praktisk kunskap ansåg sjuksköterskorna däremot att 

det i många fall handlade om att utsätta sig för situationer där de tvingades utföra 

tvångsåtgärder.  

 

Samarbete 

Ledarskapet ansågs av sjuksköterskorna vara den viktigaste organisatoriska kunskapen. Att 

kunna organisera medarbetare på kort tid då hotfulla situationer plötsligt uppstod på 

avdelningen ansågs vara en viktig förmåga hos sjuksköterskor. Även samarbete med andra 

professioner spelade stor roll i omvårdnaden enligt sjuksköterskorna.  

 

Ledarskap 

Ledarskapet var en av de viktigaste aspekterna för en lyckad tvångsåtgärd enligt flera av 

deltagarna. Många ansåg att det var svårt att organisera personalgruppen utan erfarenhet i 

ledarskap.  

 

Jag tycker oftast att det är ledarskapet (…) därför att jag kan alltid gå in och 

utföra tvångsåtgärder, det är inte ett problem (…) men jag kan inte göra det själv. 

 

De diskuterade svårigheter med att välja ut en bra ledare, det skulle vara en person som var 

lämplig för det och innehade den kunskap som krävdes för att ta på sig ledarrollen. De 

ansåg att det ibland kunde uppstå frågor kring vad som skulle utföras om inte 

informationen och utdelande av uppgifter fungerade ordentligt. 

 

Det är alltid otäckt första gången man ska leda själv en tvångsåtgärd… 

 

Samtliga sjuksköterskor nämnde att kommunikationen inom teamet samt mellan teamet 

och ledaren ska vara så bra som möjligt för att kunna samarbeta utan fördröjningar om hot-

och våldssituationer plötsligt uppstår på avdelningen. En annan aspekt som flera deltagare 

nämnde var vikten av god kommunikation mellan ledare och övrig personal innan och 

under pågående tvångsåtgärd. 

 

Personal 

Deltagarna berättade under intervjuernas gång att särskilda tvångsåtgärder och dess 

brutalitet vid många tillfällen skulle kunna undvikas om det fanns bättre personalresurser 

på avdelningen vid tillfället då situationen uppstod. De menade att de lindrigare 

tvångsåtgärder som till exempel rumsavskiljning kunde fungera bättre för både patienten 

och personalen i situationer men att de krävde mer tid och resurser. 
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Ett misslyckande det kan bero på olika saker (...) på att vi inte är tillräckligt 

mycket personal ibland kan vi se det att om det funnits tillräckligt mycket personal 

(…) så hade vi kunnat möta upp de här patienterna på ett annat sätt och avvärjt 

det tidigare. 

 

Deltagarna menade att de upplevde att de hade lyckats när de kunde undvika 

bältesläggning. De nämnde även att tvångsåtgärderna i några situationer kunde undvikits 

helt när det fanns tillräckligt med personal på avdelningen. 

 

Att få ge de en bra vårdtid det är fantastiskt mycket roligare än om man inte har 

resurser, inte har folk och så blir det bråkigt och så leder det till (…) en bältning 

kanske. 

 

Känslan av lugn och kontroll var något som sjuksköterskorna först upplevde efter att de 

hade utfört åtgärden.  

 

Läkare 

Sjuksköterskorna nämnde att de saknade bättre samarbete med läkare på avdelningarna. De 

uttryckte att det behövdes bättre rutiner vid situationer där hot och våld samt 

tvångsåtgärder förekom. Det kunde upplevas obehagligt att utföra en tvångsåtgärd utan 

läkarordination - även om sjuksköterskorna var medvetna om deras möjlighet till att agera 

utifrån åberopandet av nödvärn och nödrätt. 

 

Det känns ofta i luften att något är på gång då ringer man oftast läkaren först och 

säger att här kan det hända någonting… 

 

Sjuksköterskorna ansåg det vara nödvändig kunskap att kunna ta beslut om utförande av 

tvångsåtgärder på en patient. Det gällde även tvångsomhändertagande, då det är 

sjuksköterskorna som tar det initiala beslutet om att kontakta jourhavande läkare för att 

beskriva situationen. Då sjuksköterskorna hade agerat utifrån nödvärn var det även deras 

uppgift att förklara varför de hade agerat på det viset för jourhavande läkare. För att 

undvika att behöva ta på sig ansvaret menade sjuksköterskorna att det viktigaste var att 

kunna inse allvaret på avdelningen innan någon patient började bete sig aggressivt för att i 

tid kunna tillkalla läkare. 

 

Övriga yrkesgrupper 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med skötare höll en hög nivå och många tyckte 

att det var skönt att ha en erfaren skötare vid en tvångsåtgärd eftersom de kunde lita på 

denne. Tryggheten inom arbetsgruppen vid en tvångsåtgärd var en viktig aspekt enligt 

samtliga sjuksköterskorna. 

  

Några sjuksköterskor diskuterade ordningsvakternas funktion på avdelningen och att de 

enligt lag inte får vara inblandade i den vårdprocess som tvångsåtgärder är, utan att de bara 

var där för personalens säkerhet. 

 

Då får de lägga ner, då får de hålla fast så att det betyder att någon av oss måste 

ha skadat oss först… 
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I praktiken innebar det att de inte fick ingripa i hot-och våldssituationer före att någon av 

personalen hade blivit skadad av patienten, men det betydde att en personal var tvungen att 

ta den första smällen. 

 

Reflektion 

De flesta sjuksköterskorna hade ett stort behov att efter utförda tvångsåtgärder bearbeta 

sina känslor och funderingar med kollegor som deltog i samma situation. Även egna 

funderingar ansågs vara viktiga.  

 

Spegling 

På de båda avdelningarna använde de sig av en form av reflektion som kallades ”spegling”, 

vilket innebar att de efter en situation som involverade tvångsåtgärder inom arbetsgruppen 

tillsammans reflekterade kring åtgärden. Under denna övning fick varje individ i 

arbetsgruppen möjlighet att lyfta fram sina egna åsikter om den utförda åtgärden.  

 

Att få mötas och dela det här, säga jag tycker att vi har gjort någonting som inte 

känns helt bra och det här att man (…) vill ha stöd, gjorde vi verkligen rätt eller 

hade vi kunnat göra något annorlunda? Det är absolut jätteviktigt! 

 

Sjuksköterskorna upplevde genomgående att de hade ett behov av ”spegling” efter en 

utförd åtgärd. De menade på att det var viktigt ur flera aspekter; känslomässiga, etiska och 

utvecklande, då de upplevde att de efter en utförd tvångsåtgärd kunde känna att de hade 

behov av att prata av sig med de andra i personalgruppen. I vissa fall upplevde de ett behov 

av att få bekräftat att hanterandet av situationen hade gått rätt tillväga och/eller att de 

upplevde att situationen kunde ha hanterats på ett bättre sätt för både patient och personal. 

 

Egen reflektion 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de även hade ett behov av att på egen hand 

bearbeta situationer som involverade tvångsåtgärder.  

 

Det är när jag har kommit hem och fått lägga mig lite som smällen kommer och 

jag måste hitta ett sätta att möta upp det där. 

 

Flertalet sjuksköterskor menade att behovet av reflektion uppstod en tid efter att de utfört 

åtgärden, att de först vid hemkomst haft möjlighet att kontemplera situationen. De 

upplevde då att de behövde finna vägar för att på egen hand bearbeta de känslor som hade 

uppstått i samband med åtgärden.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion    

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att utföra tvångsåtgärder på patienter och att de 

kände ett behov av att övertala sig själva om att åtgärderna är för patientens bästa. Liksom 

Olofsson et. al. (1998) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplever att det finns en 

konflikt mellan deras handlingar vid en tvångsåtgärd och sjuksköterskornas profession. 

Vilket även är något som författarna till föreliggande studie såg att sjuksköterskorna 

upplevde under studiens gång.  

 

Problematiken kring att överskrida autonomi är mångsidig. I ICN:s etiska kod (SSF, 2007) 

för sjuksköterskor förklaras hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienten men 

begreppet paternalism kan med enkelhet appliceras här: det som faktiskt är bäst för 

patienten eller det som en sjuksköterska anser ligga i patientens bästa intresse kan 

diskuteras. Singh och Singh (2006) diskuterar i sin artikel fyra grundförutsättningar för 

sjuksköterskor, att ibland behandla, alltid trösta, skada så lite som möjligt men att aldrig 

göra någon illa. Författarna till föreliggande studie anser att inom det för deltagarna 

verksamma yrkesområdet, psykiatri, inte alltid går att följa dessa. Sjuksköterskan inom 

psykiatrin arbetar ofta utifrån andra förutsättningar än de sjuksköterskor som arbetar på 

somatiska vårdavdelningar. På samma sätt som Olofsson et. al. (1998) påvisar har det i 

föreliggande studie visat sig att sjuksköterskorna tvingas till att utföra åtgärder som 

patienten tydligt motsätter sig och ibland även möta situationer som involverar tvång.  

 

Författarna till föreliggande studie kunde under studiens gång utröna att sjuksköterskorna 

som deltog i studien ansåg att patienterna borde behandlas på samma villkor som patienter 

inom den somatiska sjukvården. Olofsson och Jacobsson (2001) diskuterar på samma sätt 

liknande fynd i deras studie där de menar på att patienter på samma sätt upplever att de 

önskar behandlas utifrån samma villkor som patienter inom somatiken.  

 

Samtliga sjuksköterskor tyckte att bältesläggning var den mest kränkande tvångsåtgärden 

för patienten och att de såg den som en sista utväg, något som utfördes när det inte fanns 

något annat alternativ. Däremot kunde sjuksköterskorna se alternativ till bältesläggning. De 

menade att rumsavskiljning, även det en tvångsåtgärd, var så pass mycket lindrigare att den 

upplevdes av både patient och personal som mindre kränkande. Även enligt Sjöstrand och 

Helgesson (2008) skall patientens integritet i största mån bibehållas. Problematiken kring 

en lyckad rumsavskiljning diskuterades av sjuksköterskorna som menade att det mest 

grundläggande var brist på personal för att på ett bra sätt kunna lyckas utföra denna åtgärd.  

 

Under studiens gång kom det fram att samtliga deltagare upplevde rädsla för att bli fysiskt 

misshandlade i samband med patientkontakt. Även om sjuksköterskorna inte själva deltog i 

tvångsåtgärden utan bara fanns på avdelningen när situationen uppstod kunde de beskriva 

upplevelser av rädsla. Rädslan upplevdes av sjuksköterskor även i situationer där endast 

verbala hot förekom. Vid sådana situationer kunde inte patienter nå sjuksköterskor fysiskt, 

trots det upplevdes sådant som skrämmande och hotfullt. Sjuksköterskorna berättade att de 

behövde bearbeta sina känslor även efter ett arbetspass och att det var då rädslan som 

uppstod var som värst.  

 

Olofsson (2005) diskuterar liknande fynd i sin studie där det framkommer att 

sjuksköterskor upplevde att reflektion med utomstående kunde leda till bredare reflektion 
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och öka medvetenheten kring sjuksköterskans egen roll i situationen. Att rädsla 

framkommer som en del av arbetsdagen för sjuksköterskor inom psykiatri ansåg författarna 

till föreliggande studie ha en negativ inverkan på sjuksköterskornas relation till sin 

yrkesroll.  

 

Lauvrud et. al. (2009) menar på att långvarigt arbete inom psykiatri kan leda till en 

desensibilisering hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som deltog i studien menade på 

att så inte var fallet, att utföra tvångsåtgärder och att arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning 

var inte något de vande sig vid utan något som de lärde sig att hantera. Sjuksköterskorna 

menade på att det var en narig väg att gå men att de på olika sätt hittat andra vägar för att 

hantera de stressfyllda situationerna som uppstod på avdelningarna. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie har uttryckt svårigheter att bibehålla ett 

professionellt förhållningssätt efter att situationer som involverat hot och våld förekommit. 

Zuzelo et. al. (2012) menar i sin studie att det viktigaste är att sjuksköterskor ska kunna 

behålla ett professionellt förhållningssätt för att kunna bemöta sådana situationer för att i 

sin tur på bästa sätt kunna skydda medpatienter och övrig personal. Muir-Cochrane (2009) 

presenterar i sin studie fynd som pekar på att sjuksköterskor upplever att arbetet med 

hotfulla patienter kan leda till känslor av frustration och irritation. Författarna till 

föreliggande studie menar att sjuksköterskan för att kunna upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt till en hotfull patient kan behöva ta avstånd. Däremot anser författarna att 

det likväl kan vara av intresse för sjuksköterskan att konfrontera patienten efter att en 

situation har uppstått för att på bästa sätt kunna bearbeta situationen.  

 

För att kunna arbeta säkrare och undvika situationer som involverar tvångsåtgärder menar 

Zuselo et. al. (2012) att personalen måste lära sig att uppmärksamma riskfaktorer i ett tidigt 

skede för att sedan kunna använda sig av lämpliga metoder för att avvärja en hotfull 

situation. Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade en liknande inställning. De menade 

på att det var av största vikt att kunna bemöta och avvärja situationer innan de uppstod då 

det kunde leda till en säkrare arbetsmiljö och bättre vårdupplevelser för patienten. 

 

I föreliggande studies resultat framgick det att sjuksköterskorna upplevde brister i 

samarbetet med läkare på avdelningarna. Två olika aspekter tyckte sjuksköterskorna kunde 

förbättras med patientens bästa i åtanke. Den ena frågan som lyftes fram var att patienterna 

ofta inte var tillräckligt medicinerade respektive felmedicinerade när situationer där 

patienten blev hotfull mot personalen uppstod. Den andra viktiga aspekten som lyftes fram 

under studiens gång var att de var tvungna att ta beslut om tvångsåtgärder själva när 

läkaren saknades på avdelningen. Det tyckte samtliga sjuksköterskor var svårt eftersom det 

är läkarens ansvar att ta sådana beslut. Det är i enlighet med rätten till nödvärn och nödrätt 

som sjuksköterskorna får utföra tvångsåtgärder utan en läkares ordination (Gustafsson, 

2010). Sådana åtgärder kunde endast tillämpas om det var absolut nödvändiga och inget 

annat alternativ för situationen var möjlig, att ta på sig ansvaret då de inte såg alternativ till 

bältesläggning och/eller tvångsmedicinering upplevdes som svårast för sjuksköterskorna. 

Exempelvis när det inte fanns tillräckligt med personal för att utföra en rumsavskiljning, då 

det under en rumsavskiljning alltid måste finnas personalövervakning (Gustafsson, 2010). 

Upplevelser av att nyexaminerade sjuksköterskor behövde en djupare kunskapsgrund var 

genomgående bland sjuksköterskorna. Genom utbildning av vårdpersonal för att verka 

utifrån mera terapeutiska åtgärder menade sjuksköterskorna att patienternas upplevelser på 

avdelningen skulle kunna förbättras. Sands et. al. (2012) diskuterar på liknande vis i sin 

studie behovet av att tidigt uppmärksamma riskfaktorer och att ha förmågan att applicera 
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lämpliga interventioner för att optimera potentialen för en säkrare miljö på avdelningen. 

Genomgående saknade sjuksköterskorna tid och personalresurser. I sin studie har Jarret et. 

al. (2008), som bland annat undersökt påverkan på patienter vid tvångsmedicinering, 

kommit fram till att utbildning med syfte att öka kompetensen hos personalen kunde leda 

till en bättre upplevelse för både patient och personal.  

 

Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att använda sig av en kvalitativ semi-strukturerad 

intervjumetod i enlighet med Friberg (2012) samt Kvale och Brinkmann (2009) som menar 

att det är den bästa metoden för att beskriva upplevelser och erfarenheter. Även Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) anser att kvalitativa metoder är bättre lämpade för att 

beskriva psykologiska fenomen. En semi-strukturerad modell valdes för att utföra 

intervjuerna då det i enlighet med Gilham (2008) ansågs ge goda resultat. I denna studie 

eftersöktes upplevelser i och med det ansåg författarna att val av annan metod, exempelvis 

litteraturstudie, inte kunde ge ett jämförbart gott resultat. Trots att författarna fann att det 

uppstod en viss mättnad i deltagarnas svar kan inte resultatet i studien anses kunna 

generaliseras då den baseras på individuella upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Eftersom det i enlighet med Henricson och Billhult (2013) och Kvale och Brinkmann 

(2009) ansågs vara av större vikt att intervjua färre personer vilka med sina olika 

erfarenheter hade möjlighet att återge rika beskrivningar av fenomenet intervjuades sju 

sjuksköterskor. Båda kontaktade avdelningar var positivt inställda till deltagande och 

deltagare från båda avdelningarna representerades i studien. Författarna ansåg i enlighet 

med Trost (2010) att det bidrog med en positiv variation i undersökningsgruppen. 

Författarna diskuterade sinsemellan urvalskriterierna utifrån vad som ansågs vara rimligt 

för deltagande i studien. Kriterie som då angavs var att sjuksköterskorna åtminstone skulle 

ha arbetat sex månader på en avdelning där de hade utfört särskilda tvångsåtgärder. 

Författarna ansåg det vara en rimlig tidsperiod då sjuksköterskorna efter sex månader bör 

ha deltagit i arbetet på avdelningen i den grad att de kunde ha upplevelser som var av 

intresse för studiens syfte. Trots att Benner (1993) nämner att det krävs åtminstone två 

arbetsverksamma år för sjuksköterskor för att inhämta tillräckligt med kunskap och 

erfarenhet angavs inget minimumkrav för tiden som legitimerad sjuksköterska. Det ansågs 

inte vara relevant då studiens syfte var att beskriva upplevelser och inte erfarenheter.  

  

En intervjuguide upprättades inför intervjuerna i enlighet med Trost (2010) som menar att 

den kan vara ett stöd för att ge struktur. Intervjuguiden testades i en pilotintervju där 

författarna kunde utröna att den besvarade studiens syfte. Författarna insåg under 

pilotintervjun att de för att få djupare förståelse av sjuksköterskans upplevelser hade behov 

av att lägga till två frågor som spontant hade uppkommit under intervjutillfället. Det 

eftersom frågorna belyste sjuksköterskornas värderingar kring begreppet särskilda 

tvångsåtgärder.  

 

Intervjuerna spelades in med deltagarnas samtycke med hjälp av en diktafon. Författarna 

valde att använda sig av en diktafon då de ansåg att det tillsammans med deras egna 

erfarenheter av intervjusituationen på bästa sätt skulle gå att återge informationen på ett 

korrekt vis, vilket det i sin tur sedan gjorde. Vidare valde författarna i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009) att ordagrant transkribera de genomförda intervjuerna, då de (2009) 

menar på att en ordagrann transkribering ger de bästa förutsättningarna för att kunna tolka 

innehållet korrekt.   
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Författarna valde att använda sig av en induktiv ansats för innehållsanalysen då syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. En induktiv ansats utgår ifrån att 

informationen återfinns i det insamlade materialet och inte utifrån ett begrepp, teori eller 

modell (Danielsson, 2013b). Författarna valde att under analysprocessen arbeta separat i 

det första steget för att sedan diskutera fynden tillsammans och gemensamt komma fram 

till det resultat som presenterades, vilket fungerade bra och ansågs ge fler infallsvinklar till 

informationen. Genom att noggrant beskriva metodval, datainsamling och analys 

eftersträvade författarna att skapa större möjlighet för studiens överförbarhet och 

tillförlitlighet. Författarna eftersökte även genom reflektion och diskussion mellan 

varandra att vara öppna för tolkningsmöjligheter av innehållet, då det enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) kan finnas flera giltiga tolkningar. 

 

Slutsats 

I relationen till patienten upplevde sjuksköterskan svårigheter i situationer där patientens 

sjukdomsbild försvårade kommunikationen. Ofta upplevde sjuksköterskorna att de blev till 

ett hot gentemot patienten och detta kunde försvåras ytterligare av att samarbetet med 

övrig personal inte alltid fungerade enligt avdelningens rutiner. Vidare diskuterade 

sjuksköterskorna de olika tvångsåtgärdernas innebörd där samtliga menade att 

bältesläggning var den för patienten och personalen mest kränkande åtgärden. 

Sjuksköterskorna menade att utförandet av särskilda tvångsåtgärder skulle kunna 

minimeras men ett flertal orsaker angavs som hinder, det som var återkommande var 

upplevelser av bristande utbildning och personalresurser. Samtliga sjuksköterskor ansåg att 

utförandet av tvångsåtgärder och då främst bältesläggning kunde liknas vid ett övergrepp 

mot patienten. 

 

Fortsatta studier   

Utveckling av ledarskap inom psykiatrin kan vara ett relevant ämne för fortsatta studier, då 

det i studien framkom att sjuksköterskor hade upplevt att det finns en bristande kunskap 

om ledarskap inom yrkesgruppen och på avdelningen vilket ansågs ha en negativ inverkan 

i arbetet med patienter på avdelningen. För att identifiera på vilket sätt kunskaper inom 

ledarskap kan förbättras rekommenderar författarna till föreliggande studie att vidare 

forskning inom området genomförs.  

 

Klinisk relevans  

Författarna anser att denna studie kan vara av klinisk relevans för att poängtera behoven av 

utbildning och stöd för sjuksköterskor verksamma inom den psykiatriska slutenvården. 

Exempel på tillämpning skulle vara att i sjuksköterskeprogrammets grundutbildning belysa 

de olika våldsförebyggande modeller och kvalitetsinstrument som finns, då det kan leda till 

en bredare kunskapsgrund för nyexaminerade sjuksköterskor som önskar arbeta inom 

psykiatrisk slutenvård. Ytterligare ett exempel på studiens praktiska tillämpbarhet är att 

resultatet påvisade en upplevelse av förbättrad vårdkvalitet och välbefinnande hos patienter 

vid en högre personaltäthet på vårdavdelningen, då personalen hade möjlighet att spendera 

mer tid med patienter och därav i större utsträckning kunde undvika särskilda 

tvångsåtgärder.  
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BILAGA A 1(3) 

     Stockholm 2014-03-03 

 

Till verksamhetschef 

XXX XXXXXX 

Avdelning X, XXXXX sjukhus 

 

Vi heter Anna och Cecilia och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda 

tvångsåtgärder (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid avdelning X, 

XXXXX Sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid avdelning X, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

Dig tveksam till att studien genomförs vid avdelning X är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 
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SAMMANFATTNING 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder  

- På psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda 

tvångsåtgärder på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie där innehållet kommer att analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen kommer att göras med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer som, med deltagares godkännande, spelas in på diktafon. 

Intervjuer som kommer genomföras är personliga som innebär att intervjuarna träffar 

respondenten för genomförande av intervjun. Deltagande i studien kommer att vara 

frivilligt och vid intresse kommer ett informationsbrev att lämnas till deltagaren. Brevet 

kommer att innefatta syftet med studien samt ett formulär för informerat samtycke som 

måste lämnas in inför intervjutillfället. Tid och plats för varje enskild intervju kommer att 

bestämmas via telefonsamtal med deltagaren. Vid samtalet kommer hon/han få den 

fullständiga informationen om den kommande intervjun. När intervjuarna träffar 

deltagaren för genomförandet av intervjun kommer De presentera och legitimera sig samt 

återigen ge den fullständiga informationen samt försäkra sig att deltagaren är informerad 

om att intervjun är frivillig samt informera deltagaren att Denne kan avsluta intervjun när 

Den vill.  

De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas ordagrant och vara strikt konfidentiella 

detta innebär att endast intervjuarna, handledaren samt examinatorn kommer att få tillgång 

till de inspelade intervjuer och endast intervjuarna kommer att ha tillgång till den 

personliga data såsom namn, ålder samt erfarenhet kopplade till samtalen. 

 

Studien kommer att genomföras under vecka 10-16 samt vecka 21-23, datainsamlingen 

kommer att ske under veckorna 10-11.  
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Jag godkänner härmed att Anna Grabovich och Cecilia Malmquist får utföra studien 

”Sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder - På psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning” på kliniken under tidsperioden Mars 2014. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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XXXX XXXXXX 

Avdelning X    Stockholm, 2013-03-14 

XXXXX Sjukhus  

XXX XX XXXXXX 

  

  

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

  

Sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda tvångsåtgärder  

- På psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

  

Vi heter Anna och Cecilia och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör särskilda tvångsåtgärder. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier;  

- Legitimerad sjuksköterska som varit verksam på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning i minst sex månader 

- I tjänsten utfört särskilda tvångsåtgärder på patienter 

- Behärska det svenska språket väl i både tal och skrift 

Anledningen till dessa kriterier är att deltagaren ska ha kunnat bygga en egen uppfattning 

om utförande av tvångsåtgärder samt vara väl införstådd med syftet och tillvägagångssättet 

med studien.  

   

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att utföra särskilda 

tvångsåtgärder på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

  

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie där innehållet kommer att analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen kommer att göras med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer som, med deltagares godkännande, spelas in på diktafon. 

Intervjuer som kommer genomföras är personliga vilket innebär att intervjuarna träffar 

deltagaren för genomförande av intervjun. Tid och plats för varje enskild intervju kommer 

att bestämmas via telefonsamtal med deltagaren. Vid samtalet kommer deltagaren få den 

fullständiga informationen om den kommande intervjun. När intervjuarna träffar 

deltagaren för genomförandet av intervjun kommer De presentera och legitimera sig samt 

återigen ge den fullständiga informationen samt försäkra sig att deltagaren är informerad 

om att intervjun är frivillig samt informera deltagaren att Denne kan avsluta intervjun när 

Den vill. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas ordagrant och vara strikt 

konfidentiella detta innebär att endast intervjuarna, handledaren samt examinatorn kommer 

att få tillgång till de inspelade intervjuer och endast intervjuarna kommer att ha tillgång till 

den personliga data såsom namn, ålder samt erfarenhet kopplade till samtalen. 

  

Tillstånd för studien har inhämtats av chefssjuksköterska på avdelningen. Författarna har  
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därefter återkopplat till denne och efterlyst frivilliga, lämpliga deltagare. Då deltagande är 

frivilligt kan deltagarna inte anses stå i beroendeställning till författarna. Med detta brev 

vill författarna tydliggöra att deltagandet är frivilligt samt att det kommer att behandlas 

med strikt konfidentialitet. Författarna vill dessutom påminna deltagare att det när som 

helst under processen kan välja att avbryta sitt medverkande samt att allt som sägs under 

intervjun kommer att avidentifieras och endast finnas tillgängligt för författarna. 

Inspelningarna kommer efter transkribering att raderas.  

 

Bifogad bilaga ska med fördel medtagas till det överenskomna intervjutillfället då en 

repetition av informationen i detta brev även kommer att ta plats.  

 

  

Med vänlig hälsning  

  

  

  

 

Namnteckning   Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

XXX-XX XX XXX    XXX-XXX XX XX 

  

cecilia.malmquist@stud.shh.se   anna.grabovich@stud.shh.se 

Sophiahemmet Högskola    Sophiahemmet Högskola  

  

 

Handledare 

Britten Jansson 

XX-XXX XX XX 

 

XXXX.XXXXX@sophiahemmethogskola.se  

  

mailto:cecilia.malmquist@stud.shh.se
mailto:anna.grabovich@stud.shh.se
mailto:XXXX.XXXXX@sophiahemmethogskola.se
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Bilaga  

Informerat samtycke 

 

- Jag bekräftar att jag fått, läst och förstått denna information om forskningsstudien. 

- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

deltagare samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av 

informationen för deltagare. 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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BILAGA C 

Intervjuguide 
Allmänt 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Har du någon vidareutbildning, inom psykiatri eller annan? I så fall vilken/vilka? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom psykiatrin? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på en psykiatrisk vårdavdelning som 

utför särskilda tvångsåtgärder?  

 Vilka tvångsåtgärder utför ni på avdelningen?* 

Upplevelser 

 Vad innebär särskilda tvångsåtgärder för dig?* 

 Upplever du att du har kunskap och erfarenhet att utföra särskilda tvångsåtgärder?  

 Vad tycker du är svårast med att utföra särskilda tvångsåtgärder? 

 Hur upplever du att ditt arbete som sjuksköterska påverkas av att utföra särskilda 

tvångsåtgärder?  

 Berätta om en situation där du har behövt utföra särskilda tvångsåtgärder. 

 Var det något speciellt du upplevde innan och under situationen? Vad i så fall? 

 Hur många var ni i personalen i denna situation? 

 Hur upplevde du situationen efter utförda åtgärder?  

 Vilka känslor upplevde du efteråt? 

 Hur många personer behövs det i din uppfattning för att det ska kännas bra både för 

er och för patienten? 

 Vilket behov av reflektion, med övriga i personalen eller andra, hade du efteråt? 

Nuvarande rutiner 

 Fick du någon introduktion när du började tjänsten om särskilda tvångsåtgärder? I 

så fall vilken? 

 Vad förväntas du att göra i dessa situationer som involverar tvångsåtgärder?  

 Stämde rutinerna överens med dina erfarenheter?  

 Vad för slags utbildning anser du behövas för att utföra särskilda tvångsåtgärder? 

 Vilka rutiner finns för uppföljning efter utförande av särskilda tvångsåtgärder? 

Utveckling 

 Upplever du att det finns utrymme för att utveckla eventuella rutiner?  

 Hur då i så fall? 

Avslutande 

 Vill du berätta något som du anser kan vara intressant i studiens syfte? 

 Avslutningsvis vill du lägga till något som inte har diskuterats? 

 

Eventuella följdfrågor  

- Berätta mer om..? 

- Hur menar du..? 

- Kan du utveckla..? 

- Varför..? 

- När..? 

- Hur..? 

 

* FRÅGOR TILLAGDA EFTER PROVINTERVJU 

 


