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Bakgrund: Sjuksköterskans möte med vårdtagaren är viktigt ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Relationen som byggs upp mellan parterna är grunden för ett 
bra omvårdnadsarbete. Bemötandet och relationen kan bli problematisk när 
vårdtagaren inte accepterar den vård som är nödvändig. På en avdelning där 
personer vårdas mot sin vilja medför det svårigheter för sjuksköterskan att bemöta 
vårdtagaren. Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsefulla faktorer vid 
mötet med vårdtagare inom den tvingade vården.  Metod: Kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen är enligt Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning. Resultat: 
Resultatet visade att sjuksköterskans möte med vårdtagaren inom den tvingande 
vården blev bättre när bemötande skedde på ett respektfult och lyhört sätt, samt tog 
sig tid och vågade vara personlig gentemot vårdtagaren. Slutsats: Då 
sjuksköterskan besitter den kunskap som behövs för yrket och vågar vara personlig 
och öppen gentemot vårdtagaren blir relationen bättre vilket gynnar vårdens kvalité.  

 

Nyckelord: möte, bemötande, relation, tvingande vård, sjusköterska, litteraturstudie, 
kvalitativ studie.   
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BAKGRUND 
Då psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995 förtydligades 
kommunernas ansvar att ta hand om psykiskt sjuka personer i öppenvården. 
Ansvaret för omvårdnaden lades i stor utsträckning om från landstinget till 
kommunen. Detta medförde att antalet vårdplatser minskade med 30 % mellan 
1994 till 1997. Landstinget har dock fortfarande ansvar för omhändertagandet vid 
det akuta psykiatriska insjuknandet. De minskade antalet vårdplatser inom 
landstingen har medfört att de platser som finns kvar till stor del upptas av fler 
svårt psykiskt sjuka, än innan psykiatrireformen trädde i kraft (Silfverhielm & 
Kamis-Gould, 2000). 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
”Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador” (HSL 1982:763, 1§). HSL s 
grundpelare är att ”vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet” (2§ HSL). Enlig socialtjänstlagen 
(2005:12) ska ”vården bygga på respekt för människornas självbestämmande och 
integritet” (1§ SoL). Lagen om psykiatrisk tvångsvård är ett tillägg i HSL (Hälso- 
och sjukvårdslagen, 1982:763).  
Till skillnad från HSL är LPT en tvångslag som tas till då:  

1. Patienten har en allvarlig psykisk störning. 

2. Patienten i fråga har ett stort nödvändigt behov av vård som enbart kan 
tillgodoses om individen blir intagen på en psykiatrisk avdelning för kvalificerad 
psykiatrisk dygnetruntvård. 

3. Patienten avvisar den vård som har erbjudits eller att den vård som är befogad 
inte kan ges med hans eller hennes medgivande.  

Tvångsvård får inte ges om det första kriteriet enbart utgörs av en 
utvecklingsstörning. Vid bedömning av vård, andra kriteriet, ska även frågan om 
patienten är en fara för sig själv eller andra beaktas. Lagen får inte användas i 
större omfattning än vad som är nödvändigt och den får bara användas i rimliga 
proportioner till syftet med åtgärden (HSL 1982:763).  

Mötet 
Enligt socialtjänstlagen (2005:12, 4 kap.§ 1) ska en sjuksköterska ha förmågan att 
bemöta vårdtagaren och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 
Detta medför att vårdtagarens värdighet och integritet respekteras under mötet 
med sjuksköterskan. Stöd och vägledning är viktig för att vårdtagaren och 
närstående ska vara delaktiga i vården och behandlingen (Kristoffersen, Norsvedt 
& Skaug, 2007). Om det inte finns några hinder enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område (1998:531) kan sjuksköterskan informera närstående och göra 
dem delaktiga i vårdplanen. En positiv delaktighet från vårdtagaren och 
närstående sker endast genom ett bra bemötande där sjuksköterskan har förmågan 
att bygga upp ett förtroende mellan sig och vårdtagaren samt närstående. Inom 
hälso- och sjukvården är det viktigt med bra bemötande för att det har betydelse 
för vården och omsorgens kvalitet (Kristoffersen, Norsvedt & Skaug, 2007). Ett 
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möte är ett samtal där de som deltar når fram till varandra och får något ut av 
mötet. Det är därför viktigt att möta vårdtagarna och samtala med dem 
regelbundet för att skapa en bra relation (Blume, Lundström & Sigling, 2002).  
Ett möte som innehåller öppna frågor utan givna svar ger vårdtagaren möjlighet 
att själv berätta om situationen som uppstått. Detta typ av möte skapar en dialog 
som förmedlar ny kunskap. Det kan medföra att både sjusköterskan och 
vårdtagaren lärde sig något nytt om hur vården bör utformas. En diskussion ska 
föras så att vårdtagaren inte känner sig nedvärderad på grund av sin psykiska 
ohälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt 
Rahman-Sjögren och Sjögren (2002) skapade långa möten mellan sjuksköterskan 
och vårdtagaren närhet medan flyktiga möten snabbt glömdes bort. Även om 
mötet var kort var det av vikt om det hade ett bra innehåll. Vårdtagare uppskattade 
möten då sjuksköterskan vågade gå utanför den professionella gränsen och skapa 
ett möte mellan person och person. Vidare skriver Rahman-Sjögren och Sjögren 
(2002) att vård som är präglad av tydlighet, delaktighet och tillitsfulla möten gav 
goda förutsättningar för att vården skulle uppfattas som god. Möten där 
vårdpersonalen vågade vara äkta och ärliga skapade tillit (Engström, 2006). Om 
vårdtagaren inte kände att sjuksköterskan förstod vårdtagarens problematik kunde 
det resultera i att denna försökte isolera sig och då inte ville vara lika delaktig i 
vården (Piscator & Nyström, 2007). Om en vårdtagare misstänker att 
sjuksköterskans intentioner inte är äkta medför detta negativa konsekvenser vid 
mötet. Det leder till att vårdtagaren stänger ut sina känslor och vill inte vara 
delaktig i mötet med sjuksköterskan (Carlsson, 2007). Rahman-Sjögren och 
Sjögren (2002) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan engagerar sig i varje 
individ, speciellt när man är i direktkontakt med vårdtagaren. Att möta 
vårdtagaren där han/hon befann sig, resultera de i att sjuksköterskan fick mycket 
tillbaka. Wilhelmsson (2001) skriver att det är sjuksköterskan som har ansvaret 
för att skapa kontakt med vårdtagaren. Sjuksköterskan har också ansvaret för att 
få fram den nödvändiga information som behövdes för fortsatt bra individuell 
omvårdnad (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). Användning av onödig 
tvång och makt från sjuksköterskans sida vid mötet med vårdtagaren är en faktor 
som kan leda till ett våldsamt och aggressivt beteende. Om detta fortskrider är det 
lätt för sjuksköterskan att hamna i en ond cirkel som bryter ned tillit och bidrar till 
otrygghet hos vårdtagaren (Eide & Eide, 2009).   

Reaktioner på tvång 
Det är främst inom de första fem dagarna som det uppstår problem då en person 
läggs in på sjukhusinrättning mot sin vilja. Detta kan förklaras med att personen 
då är upprörd över att vara inlåst och att personen kan se inläggningen som ett 
straff. Ett eventuellt våldsamt beteende kan påverka både relationen med 
personalen och medpatienterna, vilket medför svårigheter i den dagliga vården 
(Fisher, 2007). För att minimera det eventuella våldet så är bemötandet och 
relationen med sjuksköterskan viktig. Både det våld som kan uppstå mellan 
vårdtagare - personal och patient - patient. Det är dock inte alla individer som 
läggs in mot sin egen vilja som blir våldsamma. Vissa vårdtagare reagerar på 
annat sätt som till exempel genom självskadebeteende eller isolering. 
Betydelsefulla faktorer för sjuksköterskan är att uppnå en ömsesidig relation till 
vårdtagaren som bygger på respekt och tillit. Detta är ett problem då en relation 
blir påtvingad. Sjuksköterskans relation kan påverkas negativt om han/hon har 
förutfattade meningar om vårdtagaren till exempel: aggression, rädsla eller 
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uppfattningar om att vårdtagaren är ett ”hopplöst fall” (Encinares, McMaster & 
McNamee, 2005). Fisher (2007) menar att det är viktigt att göra en bedömning om 
risk för våld eller utåtagerande beteenden på vårdtagare som är intagna mot sin 
egen vilja. Med en riskbedömning medför att personalen vidtar rätt åtgärder innan 
vårdtagaren blir våldsam. Detta skapar en större trygghet för vårdtagaren och 
personalen. En sådan åtgärd medför en bättre relation mellan vårdtagaren och 
sjuksköterskan. Med åtgärd menas medicinering eller frivillig isolering.  

Tvingande vård kan kränka vårdtagaren 
Dahlberg et al, (2003) skriver att tvingande vård kan ses som ett övergrep mot 
individen då vårdtagaren inte förstår vad som inträffar. Detta leder till en utsatthet 
och utanförsituation som kränker vårdtagarens självkänsla. Dahlberg et al, (2003) 
beskriver även att det är fullt möjligt att få en bra kontakt med individen som är 
inlagd mot hans/hennes vilja. En betydelsefull faktor från sjuksköterskan sida är 
att informera vårdtagaren om vad som hände och varför. Detta leder till en större 
förståelse och inverkar positivt vid mötet med vårdtagaren. Det är fullt möjligt att 
ge en god omvårdnad i tvångssituationer bara sjuksköterskan förmedlar en känsla 
av att vilja vårdtagarens bästa. Med en sådan atmosfär kan vårdtagaren, i 
efterhand, bearbeta upplevelser som har uppstått på grund av den tvingande 
vården (Dahlberg et al, 2003).  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva betydelsefulla faktorer vid mötet med 
vårdtagare inom den tvingade vården.   

METOD  
För att besvara syftet i studien gjordes en litteraturstudie som grundades på 
kvalitativa artiklar. Enligt Ejvegård (2003) så innebär en litteraturstudie att 
tidigare forskningsresultat läses in och analyseras för att ge mer kunskap och 
svara på vårt syfte. Segesten (2006) skriver att syftet med en kvalitativ studie är 
att belysa intervjupersonernas upplevelser, tankar och funderingar kring ett 
bestämt fenomen. Analys av kvalitativa artiklar valdes för att belysa interaktionen 
mellan sjuksköterskan och vårdtagaren samt att se till helheten. En annan fördel är 
att man kan förklara varför individer agerar på ett visst sätt och samtidigt 
analysera varför. Studien skrevs utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

Urval 
Det upptäcktes tidigt i litteratursökningen att det inte forskats mycket på det valda 
området. Från början så var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara skrivna 
efter 2000 och de skulle vara på engelska, svenska eller norska samt granskade 
och publicerade. Då detta resulterade i få träffar så utökades tidsramen till att 
artiklarna skulle vara skrivna efter 1990. När sökningarna gjordes med följande 
sökord ” psychiatric nurses” och ”involuntary commitment” samt ”coercion” och 
”nursing” så resulterade det i tjugo träffar sammanlagt i Cinahl (bilaga: 1). 
Sökningar genomfördes även i Psycinfo med samma sökord men resulterade inte i 
några tillfredställande svar. Samtliga abstrakt av dessa tjugo artiklar lästes igenom 
med tanke på att artiklarna skulle belysa syftet. Sju av dessa tjugo artiklar belyste 
syftet och införskaffades. Samtliga sju artiklar lästes grundligt igenom och 
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kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) (bilaga: 2). Sex artiklar 
kvalitetsgranskades till medel eller hög. En artikel var svår att kvalitetsgranska så 
den utgick. Då sex artiklar inte var tillräckligt, så gjordes en manuell sökning, från 
referenslistan av en kvalitativ artikel vilket resulterade i en artikel från 1995. 
Denna artikel togs med eftersom den var av hög kvalité och belyste syftet på ett 
tillfredställande sätt.   

Analys  
Analysen av artiklarna gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) 
metodbeskrivning. Varje artikel lästes igenom grundligt enskilt. Därefter valdes 
meningsenheter från resultatdelen, som var relevanta för syftet, detta moment 
gjordes tillsammans. Det var viktigt att inte för små meningsenheter togs ut för då 
fanns en risk att innehållet fragmenterades (Graneheim & Lundman, 2004). Efter 
att meningsenheterna tagits ut översattes och kondenserades de så att innehållet 
bevarades. Nästa steg var att koda samtliga meningsenheter. Kodningen gjordes 
för att det skulle bli lättare att skapa kategorier (bilaga: 4), detta gjordes 
tillsammans. Kategorierna blev till rubriker i resultatet.  

RESULTAT 
Behov av relationer 
De flesta sjuksköterskor ansåg att ett bra välkomnande och fokusering på 
vårdtagarens grundläggande behov var grunden för en god relation. Många 
sjuksköterskor menade att ett bra bemötande var att ge vårdtagaren information 
om vad som inträffat och varför vårdtagaren var intagen mot sin vilja (Vuckovich, 
2009). Då informationen förmedlades till vårdtagaren skulle det ske trovärdigt och 
sakligt, så att vårdtagaren förstod att intagningen var nödvändigt och inte ett straff 
(Olofsson, 2005; Vuckovich, 2009). Detta bidrog till att relationen vilade på en 
ömsesidig förståelse och respekt från både vårdtagaren och sjuksköterskan 
(Vuckovich, 2009). Att få vårdtagaren att känna sig hörd och sedd var en viktig 
del i en bra relation. Detta kunde göras genom att besöka vårdtagaren upprepade 
gånger och skapa kontinuerliga möten, där vårdtagaren kunde diskutera sina 
tankar och känslor i lugn och ro. Vid dessa möten var det viktigt att inte bara prata 
om vårdtagarens problem och den planerade vården, utan det var också viktigt att 
prata om annat som vårdtagaren hade intresse av. Detta kunde vara musik, film, 
sport eller något annat som vårdtagaren tyckte om. Detta medförde att vårdtagaren 
blev mer bekväm och trygg i relationen med sjuksköterskan. Vid dessa 
kontinuerliga möten kunde sjuksköterskan motivera vårdtagaren att engagera sig i 
den vårdplan och de vårdhandlingar som var planerade. För att motivera 
vårdtagaren kunde belöningar och förmåner användas (Vuckovich, 2009).  Tid var 
avgörande för framgång i relationen med vårdtagaren. Det var viktigt att man gav 
vårdtagaren tid att smälta de intryck som det medförde då en tvångsinläggning 
inträffat. När tid gavs till vårdtagaren var det viktigt att observera vårdtagarens 
handlingar och den ordlösa kommunikationen. Den ickeverbala kommunikation 
så som signaler och kroppsspråk avslöjade mycket om hur vårdtagaren mådde och 
kände (a a).   
Då alla vårdtagare var unika så hände det ibland att en god relation inte kunde 
upprättas mellan sjuksköterskan och vårdtagaren. Då det inträffade fick en annan 
sjuksköterska ta över ansvaret för vårdtagaren (Vuckovich, 2009). Om en god 
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relation mellan sjuksköterskan och vårdtagaren uppnåddes medförde detta att 
tvång blev mindre nödvändigt då vårdtagaren kände sig förstådd och sedd som 
individ (a a).   
Behov av överenskommelser 
En frivillig överenskommelse mellan parterna skapade gynnsamma 
förutsättningar för sjuksköterskans arbete och vårdtagarens behandling. 
Sjuksköterskan ansträngde sig för att få ett medgivande från vårdtagaren då detta 
underlättade den nödvändiga behandlingen. Detta skedde med information och 
övertalning för att få vårdtagarens medgivande och samverkan vid till exempel 
medicinering (Aveyard, 2004). Med vårdtagarens medgivande och samverkan 
kunde sjuksköterskan undvika våldsamma tvångshandlingar som var ett dåligt 
alternativ, om vårdtagaren motsatte sig den planerade behandlingen (Vuckovich & 
Artinian, 2005). Ibland uppstod situationer där sjuksköterskan inte längre kunde 
diskutera fram ett beslut med vårdtagaren och då respekterade inte sjuksköterskan 
vårdtagarens vilja. När parterna inte kom överens var tvång ett måste för att 
fullfölja nödvändiga behandlingen (Aveyard, 2004).  Tvång var en obehaglig 
handling som inte uppskattades, varken av sjuksköterskan eller vårdtagaren. 
Sjuksköterskan försökte få ett samtal med vårdtagaren istället för att gå in i en 
maktkamp, då situationen oftast snarare förvärrades än förbättrades (Vuckovich, 
2009). Sjuksköterskan hade inte bara en skyldighet att informera, utan också en 
plikt att få vårdtagaren att acceptera vårdplanen. För att få vårdtagaren att 
acceptera vårdplanen måste vårdtagarens självstyre och rättigheter respekteras. 
Detta gjordes genom samtal med vårdtagaren där sjuksköterskan respekterade 
vårdtagarens åsikter och försökte komma fram till en lösning (Aveyard, 2004). 
Det togs inte alltid hänsyn till vårdtagarens vilja och krav när vårdplanen 
utformades på grund av att det fanns misstro mellan sjuksköterska och vårdtagare 
(Nortvedt & Heggen, 2008). Sjuksköterskans tolkning av vårdtagarens beteende 
var av vikt när vårdplanen utformades (Vuckovich & Artinian, 2005). När 
sjuksköterskan visade omtanke och förtroende för vårdtagaren betydde det mycket 
för vårdtagarens välbefinnande och trygghet. Det medförde att överenskommelser 
var lättare för sjuksköterskan att åstadkomma. Många sjuksköterskor valde att 
stanna kvar hos vårdtagaren efter att en tvångshandling hade utförts, för att visa 
omtanke och förmedla trygghet (a a). 

Behov av kunskap 
När sjuksköterskan besitter kunskap om vårdtagarens sjukdom, 
behandlingsmöjligheter och behov möjliggjorde detta att sjuksköterskan kunde 
möta vårdtagaren på ett mer självständigt och effektivt sätt. Sjuksköterskan 
besitter inte alltid denna kunskap och det skapade problem vid mötet med 
vårdtagarna (Gjibers, 1995). Problem uppstod då sjuksköterskan inte viste vad 
som skulle observeras eller hur samtalet i mötet skulle bli givande för vårdtagaren 
(Gjibers, 1995; Vuckovich & Artinian, 2005). Kunskap om vårdtagarens 
sjukdomstillstånd användes bland annat då sjuksköterskan bedömde det 
individuella behovet av tvång i en unik situation med vårdtagaren, till exempel vid 
tvångsmedicinering. Om sjuksköterskan saknade denna kunskap så skapade det 
problem vid bedömning av möjliga åtgärder (Gjibers, 1995; Vuckovich & 
Artinian, 2005). Sjuksköterskan använde sig av kunskap för att tolka vårdtagares 
hot. Hot bedömdes inte alltid som hot, utan i vissa fall som mer 
uppmärksamhetssökande handlingar från vårdtagaren. Med hjälp av 
sjuksköterskans kunskap om vårdtagarens sjukdomstillstånd ignorerades 
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uppmärksamhetssökande vårdtagare, eftersom sjuksköterskan bedömde 
vårdtagarens handlande som just uppmärksamhetssökande, och inte som att de var 
i behov av vård (Ryan & Bowers, 2005). Vårdtagarens kunskap om sin sjukdom 
och behandlingsmöjligheter var viktig att ta i beaktning. Brist på kunskap från 
vårdtagarens sida yttrade sig i dålig självkontroll och behärskning. Visste 
vårdtagaren vad som hände och varför, var det lättare att acceptera 
vårdhandlingarna. Detta ledde till ett bättre samarbete och en djupare förståelse 
mellan sjuksköterskan och vårdtagaren (Hem, Nortvedt & Heggen, 2008).  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Studien som gjorts är en systematisk litteraturstudie som är byggd på 
vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Nackdelen med en sådan studie är att 
det bara belyser tidigare resultat. Fördelen är att tidigare intervjustudier kan 
användas och sammanställas. Ett känsligt ämne som detta hade gjort det svårt 
eller nästan omöjligt att få ett etiskt tillstånd för att bedriva en empirisk studie. 
Från början var det svårt att hitta artiklar som belyste vårt syfte. Med nya sökord 
hittades artiklar som besvarade vårt syfte. För att få tillräckligt med artiklar som 
underlag för resultatet, användes olika sökvägar. Av de sökvägar som användes 
var det Cinahl som gav flest resultat utifrån frågeställningen. Bedömning av 
kvalitén på artiklarna gjordes enligt mallen Carlsson och Eiman (2003), (bilaga: 
2). De sju vetenskapliga artiklar som vårt resultat grundar sig på är skrivna i USA 
och Europa. USA har likartad lagstiftning som Sverige där alla av deras delstater 
utom fyra har lagen om psykiatrisk tvångsvård (Treatment advocacy center, 
2009). De andra länderna i Europa som artiklarna kommer från har också likartad 
lagstiftning som i Sverige (Salive, Drebing & Peitz, 2002). Om artiklar från länder 
med annan lagstiftning, till exempel U-länder, hade används i studien hade kanske 
resultatet blivit annorlunda. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans 
(2004) metod, vilken är beskriven tidigare. Deras analysmodell hjälpte oss hitta 
rätt fakta för att besvara syftet. Analysmodellen var bra då det fanns väl förklarade 
steg som var enkla att följa.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att relationen mellan sjuksköterskans och vårdtagaren 
blir bättre då sjusköterskan förmedlar information på ett trovärdigt och sakligt 
viss. Att vårdtagaren känner sig hörd och sedd som en individ är viktigt för att 
bevara en god relation. Resultatet visar även att överenskommelser medför att 
tvång blir mindre nödvändigt. Sjuksköterskans kunskap om vårdtagarens sjukdom 
och behandlingsmöjligheter är viktig för att tolka en situation och därmed agera 
rätt. Resultatet visar att en god relation mellan sjuksköterskan och vårdtagaren 
som vårdas under tvång bygger på ömsesidig förståelse, ärlighet och respekt 
mellan sjuksköterskan och vårdtagaren. Det är av vikt att sjuksköterskan är ärlig 
och har en vilja att hjälpa vårdtagaren. Denna slutsats har även Dahlberg et al. 
(2003) och Carlsson (2007) kommit fram till i sin forskning, vilket styrker 
resultatet i denna studie. Resultatet visar att vårdtagare uppskattar sjuksköterskor 
som vågar vara personliga i skapandet av relationer och möten. När 
sjuksköterskan vågar vara personlig medförde det att relation blev djupare och det 
skapar en större förståelse för både sjuksköterskan och vårdtagaren. Detta styrks 
även av Engström (2006). Resultatet visar att det är av vikt att förklara för 
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vårdtagaren att tvångsinläggning inte var ett straff utan för vårdtagarens bästa 
(Dahlberg et al 2003; Olofsson 2005; Vuckovich, 2009). När sjuksköterskan 
förklarar för vårdtagaren varför tvångsinläggningen var nödvändig medför det att 
vårdtagaren i efterhand ser tvångsinläggningen som något positivt. Resultatet 
visar att medgivande och överenskommelser mellan sjuksköterskan och 
vårdtagaren underlättar den nödvändiga behandlingen och samtidigt undviks 
våldsamma tvångshandlingar. Resultatet visar även att sjuksköterskor har olika 
sätt att uppnå en överenskommelse på. Då en överenskommelse är upprättad 
minskar användandet av tvång som medför att en bättre relation mellan 
sjuksköterskan och vårdtagaren uppnås, detta leder till en bättre förutsättning för 
en lyckad behandling. Aveyard (2004) och Vuckovich (2009) bekräftar detta i den 
forskning de gjort angående relationer inom den tvingande vården.    
Kunskap är nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna förstå vårdtagarens 
tillstånd och beteende. Brist på kunskap från sjuksköterskans sida skapar 
otrygghet då vårdtagaren inte känner sig säker i deras omhändertagande. När 
sjuksköterskan inte har denna kunskap som är nödvändigt i mötet med 
vårdtagaren skapar det problem i relationen (Gjibers, 1995; Dahlberg et al, 2003; 
Vuckovich & Artinian, 2005). Detta påvisas även i resultatet.   

SLUTSATS  
Slutsatsen av studien visar att om sjuksköterskan besitter den kunskap som behövs 
för yrket och vågar vara personlig och öppen gentemot vårdtagaren blir relationen 
bättre vilket gynnar vårdens kvalité. Då sjuksköterskan ger vårdtagaren tid och 
information på ett respektfult, lyhört och sakligt plan medför detta en djupare 
relation med vårdtagaren. Detta minskar behovet av tvång och inverkar positivt på 
vården.  
 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

REFERENSER 

Aveyard, H. (2004). The patient who refuses nursing care. Journal of Medical 
Ethics: journal of the society for the study of medical ethics, 30, (4), 346-350.  

Blume, B., Lundström, B., & Sigling, I.L. (2002). Psykiatrins ABC. (2 uppl.). 
Stockholm: Liber.  

Carlsson, G. (2007). Vård som berör - en studie av våldsamma möten inom 
psykiatrisk vård. Vård i norden. 85, (27), 29-34. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserund, B.O., & Fagerberg, I. (2003). 
Att förstår vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Eide, H., & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation – 
Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur.   

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Encinares, M., McMaster, J., & McNamee, J. (2005). Risk Assessment of forensic 
patients, nurses´ role. Journal of psychosocial nursing, 43, (3), 30-36. 

Engström, I. (2006). Tvingad till hjälp: om tvång, etik och tillit i barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård. Lund: Studentlitteratur.  

Fisher, J.E. (2007). Mental health nurses: de facto police. International journal of 

mental health nursing, 16, 230-235. 

Gijbels, H. (1995) Mental health nursing skills in an acute admission 

environment: perceptions of mental health nursing and other mental health 

professionals. Journal of advanced nursing, 21, 460-465.  

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research concepts, precetures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

education today, 24, 105-112. 

Hem, M.H., Nortvedt, P., & Heggen, K. (2008). Only a manic depressive!": the 

zone of the untouchable and exceeding limits in acute psychiatric care. Research 

& Theory for Nursing Practice: An international Journal, 1, (22), 56-77. 

Hälso- och sjukvårdslagen. (1982:763). Stockholm: Socialdepartementet. 

Kristoffersen, J., Nortvedt, F., och Skaug, E.A. (2007). Grundläggande 

omvårdnad del 1. Stockholm: Liber. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Aveyard%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Medical%20Ethics%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');�
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Medical%20Ethics%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');�
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hem%20MH%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Nortvedt%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Heggen%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�


9 
 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (1998:531). 

Stockholm: Socialdepartementet.  

Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400). Stockholm: Justitiedepartementet.  

Olofsson, B. (2005). Opening up: psychiatric nurses’ experiences of participating 

in reflection groups focusing on the use of coercion. Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing, 12, (3), 259-267.  

Picator, R., & Nyström, M. (2007). Att dra sig tillbaka från omgivningen en ond 

cirkel vid svår psykisk ohälsa. Vård i norden, 83, (27), 31-36.  

Rahman-Sjögren, K., & Sjögren, T. (2007). Att vara sjuksköterska och chef. 
Växjö: Gothia. 

Ryan, C.J., & Bowers, L. (2005). Coercive maneuvers in a psychiatric intensive 

careUnit. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12, 695-702.  

Salize, H.J., Drebing, H., & Peitz, M. (2002). Compulsory Admission and 

Involuntary Treatment of Mentally Ill Patients – Legislation and Practice in EU-

Member States. Germany: European Commission – Helath & Consumer 

Protection Directorate-General. 

Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp: engelsk-svensk, svensk-engelsk. 

Lund: Studentlitteratur. 

Silfverhielm, H., & Kamis-Gould, E. (2000). The Swedish mental health system. 

International journal of law and psychiatry, 3-4, (23), 293-307.  

Socialstyrelsen. (1999). Hälso- och sjukvårdsstatistik årsbok 1999.  

Socialtjänstlagen. (2005:12). Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Treatment advocacy center, (2009). Tillgänglig mars, 18, 2010 från 

http://www.treatmentadvocacycenter.org/LegalResources/index.php?option=com

_content&task=view&id=39&Itemid=68.  

Vuckovich, P.K. (2009). Strategies nurses use to overcome medication refusal by 
involuntary psychiatric patients. Issues in mental health nursing, 30, 181-187.  

http://www.treatmentadvocacycenter.org/LegalResources/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=68�
http://www.treatmentadvocacycenter.org/LegalResources/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=68�


10 
 

Vuckovich. P.K., & Artinian, B.M. (2005). Justifying coercion. Nursing Ethics, 
12 (4), 370-380.  

Wilhelmsson, O. (2001). Omvårdnad. Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Bilageförteckning 

Bilaga 1, litteratursökningar ....................................................... 1 
Bilaga 2, bedömningsmal för studier med kvalitativ metod ...... 2 
Bilaga 3, artikelöversikt ............................................................. 3 
Bilaga 4, meningsenheter ........................................................... 6



1 
 

Bilaga 1. Litteratursökningar. 

 

 

 

  

Databas: Cinahl Sökord Antal svar Utvalda artiklar 

1# Coercion 457 0 

2# Nursing 
 

367619 0 

3# Coercion AND 
Nursing 
 

16 5 

Databas: Cinahl Sökord Antal svar Utvalda artiklar 

1# Involuntary 
Commitment 

862 0 

2# Psychiatric Nurses 1181 0 

3# Involuntary 
Commitment AND  
Psychiatric Nurses  
 

4 2 
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Bilaga 2.  
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BILAGA 3. Artikelöversikt                                                     

Författare 
Land 
År 

Titel Tidsskrift 
 

Syfte  Metod 
Urval 

Resultat Kvalitet 

Aveyard, H.  
 
England. 
 
2004.  
 

The patient who 
refuses nursing 
care.  

Journal of medical 
ethics: journal of 
the society for the 
study of medical 
ethics.  

Undersöka hur 
sjuksköterskor 
hanterar patienter 
som motsätter sig 
vård. 

Kvalitativ studie. 
Sex grupper 
diskuterade om 
kritiska händelser 
och intervjuades.  

Sjuksköterskan reagerar 
genom att ge information 
då patienten inte accepterar 
vården. Sjuksköterskan går 
långt i mötet för att få 
patienten att gå med på den 
planerade vården.     

 
 
 
Grad II   
 
 

Gijbels, H.  
 
England. 
 
1995. 
 
 
 
 
 

Mental health 
nursing skills in an 
acute admission 
environment: 
perceptions of 
mental health 
nurses and other 
mental health 
professionals.  

Journal of 
advanced nursing.  

Uppfattningar om 
psykiatrisjuksköters
kans och andra 
psykiska hälso- och 
sjukvårdpersonals 
arbetsuppgifter.   

Kvalitativ studie. 
Intervju gjordes med 
sjuksköterskor, 
psykiatriker, 
psykologer, 
arbetsterapeuter och 
socialarbetare. Åtta 
sjuksköterskor och 
åtta icke 
sjuksköterskor.  
 

Sjuksköterskan hade en rad 
terapeutiska kunskaper och 
egenskaper, men kunde 
inte utnyttja dessa på 
grund av ett flertal 
faktorer. 

 
 
 
 
Grad I 

Hem, H.M., 
Nortvedt, P., 
& Heggen, K.  
 
Norge. 
 
2008. 
 

”Only a manic 
depressive!”: The 
zone of the 
untouchable and 
exceeding limits in 
acute psychiatric 
care.   

Research and 
theory for nursing 
practice: an 
international 
journal.  

Psykotiska 
patienters ömtåliga 
gränser och behov 
av professionell 
hjälp för att 
återställa sin 
personliga 
integritet.    
 

Kvalitativ studie. 
Intervju med fem 
patienter och sex 
sjuksköterskor. 
Observationer 
gjordes.  

Visar hur olika 
behandlingsmöjligheter 
påverkar patient och 
sjuksköterska relationen. 
Hur sjuksköterskan kan 
återställa patientens 
integritet.  
 

 
 
 
 
Grad I  
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Författare 
Land 
År 

Titel Tidsskrift Syfte Metod 
Urval 

Resultat Kvalitet 

Olofsson, B. 
 
Sverige.  
 
2005.   
 
 
 
 

Opening up: 
psychiatric nurses` 
experiences of 
participating in 
reflection groups 
focusing on the use 
of coercion.  

Journal of 
psychiatric and 
mental health 
nursing.  
 
 
 
 
 

Beskriva psykiatri-
sjuksköterskans 
erfarenheter av att 
delta i 
diskussionsgrupper 
som fokuserar på 
användande av tvång.   

Kvalitativ studie. 
21 sjuksköterskor 
deltog i 
diskussioner och 
intervjuades i 
efterhand. De 
delades upp i elva 
grupper.   
 
 
 

Sjuksköterskan har i stort 
sett varit positiv till att 
delta i diskussionsgrupper. 
De fick tid för eftertanke, 
att bli bekräftade, få nya 
perspektiv och gemenskap 
med kollegorna.  
 

 
 
 
 
 
Grad I  

Ryan, C.J., & 
Bowers, L.  
 
England.  
 
2005.  
 

Coercive 
maneuvers in a 
psychiatric 
intensive care unit.  

Journal of 
psychiatric and 
mental health 
nursing.  

Kritiskt granska och 
beskriva 
omständigheterna 
kring sjuksköterskors 
genomförande av 
tvångsåtgärder.    
 
 
 

Kvalitativ studie. 
Observations 
studie av 15 
vårdplatser.    

Fann olika sätt att hantera 
tvångsåtgärder.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grad I  

Vuckovich, 
P.K.  
 
USA. 
 
2009. 
 
 
 

Strategies nurses 
use to overcome 
medication refusal 
by involuntary 
psychiatric 
patients.  
 

Issues in mental 
health nursing.  

Utveckla en teoretisk 
förståelse av strategier 
som sjuksköterskor 
använder för att 
övervinna patienters 
ovilja.  
 
 
 

Kvalitativ studie. 
Intervju med 17 
sjuksköterskor.  
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskan använder 
sig av varierande och 
individuella metoder för att 
övertala patienter till att 
delta i behandlingen.   

 
 
 
 
Grad I  
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Författare 
Land 
År 

Titel Tidsskrift Syfte  Metod 
Urval 

Resultat Kvalitet 

Vuckovich, 
P.K., & 
Artinian, B.M.  
 
USA. 
 
2005. 

Justifying coercion.  
 

Nursing ethics.  Psykiatriska- 
sjuksköteskors 
erfarenheter av att 
administrera 
läkemedel för 
ofrivilliga psykiatriska 
patienter.  
 
 
 

Kvalitativ studie.  
17 
psykiatrisjuksköte
rskor intervjuades.  

Sjuksköterskor använde 
sig av individuellt 
anpassade strategier i 
bemötandet med patienten 
för att undvika tvång. Alla 
sjuksköterskor hade 
samma process när det 
gällde att använda tvång.  
 

 
 
 
 
Grad I  
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  Bilaga 4. Meningsenheter 

 

Meningsenhet Översatt 
Kondenserat 

Kod Kategori 

As an initial approach to developing the 
relationship some nurses focused on being 
welcoming and meeting basic needs for comfort. 

Bra välkomnande och fokusering på de 
grundläggande behoven var till grund för en 
god relation 

Välkomnande och 
grundläggande 
behov. 

Behov av relationer.  

Frequent interventions show you care. 

 

Återkommande besök till patienten visar att 
man bryr sig. 

 

Återkommande 
besök. 

Behov av relationer. 

They tried very hard to have conversations that 
allowed persuasion rather than getting into a 
power struggle. 

 

De försökte få ett samtal med patienten 
istället för att gå in i en maktkamp.  

 

Undvika maktkamp.  Behov av 
överenskommelser. 

Many chose to stay with the patient after the 
event, assuring the patient that the intent was to 
help and that the staffs were not going to abandon 
him or her. 

 

Många valde att stanna kvar hos patienten 
efter en tvångshandling för att visa patienten 
att de inte skulle överge honom eller henne.  

 

Visa att man bryr sig 
efter tvångshandling. 

Behov av 
överenskommelser. 

For the staff, her lack of understanding of the 
therapeutic program is a confirmation of the 
necessity to regulate her actions and try to help 
her regain her self-control and composure. 

 

Patientens brist på förståelse bekräftar 
nödvändigheten av att reglera en verksamhet 
och försöka hjälpa patienten att återfå 
självkontroll samt behärskning.  

 

Patientens brist på 
kunskap.  

Behov av kunskap.  
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