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Abstrakt

En person som begått brott under inflytande av psykisk ohälsa kan mot sin vilja dömas till 
rättspsykiatrisk sluten vård. Sjuksköterskor möter ofta i detta sammanhang både aggressiva 
och passiva patienter. Verbala hot som upplevs kränkande är vanligt. Syftet med studien var 
att beskriva hur sjuksköterskor upplever omvårdnad av personer som är dömda till 
rättspsykiatrisk vård. Sex legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda personer 
dömda till sluten rättspsykiatrisk vård intervjuades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet sammanfattades i fyra kategorier; Att bemöta med tålamod, lugn 
och information, att sakna resurser och stöd, att påverkas av personal, anhöriga och 
brottsoffer, att vara professionell i omvårdnadsrelationer. Kategorierna innehöll gemensamma 
upplevelser som tolkades till temat; Omvårdnad som kamp. Sjuksköterskor påverkades 
känslomässigt och socialt, av personernas symtom. Omvårdnad och behandling blev en kamp 
på grund av att personerna vårdades mot sin vilja. Tillit och god kommunikation kunde 
minska aggressiva och passiva beteenden hos personerna som vårdades. Utifrån resultaten 
föreslås vidareutbildning inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är under vård mot sin 
vilja och mer omvårdnadsforskning inom rättspsykiatrisk omvårdnad för att öka förståelsen
för dessa patienter och deras närstående och därmed öka tryggheten i omvårdnadsarbetet.
Vidare föreslås regelbunden, professionell grupphandledning för att ge möjligheter till att
reflektera över egna och andras känslor och reaktioner för öka handledningsberedskapen till
att möta svåra situationer.

Nyckelord: Sjuksköterskor, kvalitativ ansats, omvårdnad, rättspsykiatri, tvång, hot, isolering, 
kamp
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Det har beskrivits som svårt att leva med en psykisk störning och bli dömd till sluten 

psykiatrisk vård efter att ha begått en kriminell handling. McCurren och Nones-Cronin (2003) 

beskriver hur en störd verklighetsuppfattning kan upplevas av personer som hamnar i ett 

tillstånd med delirium. Det är en skrämmande värld av misstolkningar, hallucinationer, 

paranoida vanföreställningar och avsaknad av kontroll. Inget är som det borde vara och den 

passerade tiden upplevs som desorienterad. Omgivningen är svår att urskilja och den upplevs 

suspekt. Det finns ofta känslor som ilska, frustration, ångest och rädsla med i bilden. Enligt 

McCanns och Clarks (2004) uttrycker personer som lever med schizofreni att de har en känsla 

av hopplöshet, som är så stark att de vill skada sig själva eller försöka ta sina liv. Dessa 

personer ställer speciella krav på omvårdnad, för att kunna uppnå syftet i Socialstyrelsens 

allmänna råd (1993:17); att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa. De krav som ställs i 

socialstyrelsens råd innebär även att återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov. 

Om personer som lever med allvarliga psykiska sjukdomar eller störningar begår kriminella 

handlingar kan de dömas till sluten psykiatrisk vård. Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV 

1991:1129) gäller personer som efter beslut av domstolen skall överlämnas till rättspsykiatrisk 

vård (LRV). Personen har då genomgått en sinnesundersökning och är anhållen, häktad eller 

avtjänar fängelsestraff. Personen lever med en allvarlig psykisk störning och har behov av 

dygnetruntvård på en sluten psykiatrisk vårdinrättning. Enligt Socialstyrelsens (2006) rapport, 

”Innehållet i den rättspsykiatriska vården”, befinner sig dessa personer i en mycket utsatt 

situation och har på grund av sin allvarliga psykiska störning svårt att föra sin talan. Detta 

ställer krav på att det finns fungerande, vetenskapligt underbyggda vård- och 

behandlingsrutiner och på vårdpersonals kompetens, professionella förhållningssätt samt 

förmåga att vara tydliga. 

Många av de etiska dilemman som finns inom rättspsykiatrin beror på att patienterna ofta av 

övriga samhällets medborgare anses sakna värde. I Knights, Wykes och Haywards (2003)

studie beskriver personer med psykiska störningar att de inte kände sig accepterade. 

Deltagarna i studien upplevde att andra människor hade en förutfattad och nästan rasistisk 

attityd. Detta ledde till att dessa personer, som redan mådde psykiskt dåligt, upplevde sig 

extremt annorlunda och inte accepterade i samhället. Geanellos (2005) beskriver att personer 

som lever med schizofreni upplever hur deras hopp och självförtroende bryts ner av

stigmatiseringen, som sjukdomen för med sig.
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Enligt Bowring-Lossock (2006) måste sjuksköterskor som arbetar inom rättspsykiatri ha 

kunskap om psykisk ohälsa och om gällande lagstiftning för att kunna arbeta effektivt 

tvärproffesionellt med polis, länsrätt, kriminalvård och kommunernas företrädare. Enligt 

Ryrie, Agunbiade, Brannock, och Maris-Shaw (1998) visar forskning i London att hälften av 

sjuksköterskors arbetstid går åt till omfattande arbete med administrativa plikter och andra 

uppgifter som tar tid från patienternas omvårdnad. Hörberg (2008) beskriver i sin 

doktorsavhandling att vårdpersonal inom rättspsykiatri känner sig maktlösa då de inte når 

fram till patienter. Hörberg menar vidare att det måste finnas en reflekterande och vårdande 

hållning inom personalgruppen för att patienterna inte ska bli kränkta. Enligt författaren 

upplever personal att det finns en otydlighet och motsägelsefullhet i deras 

omvårdnadsåtgärder, då de både ska vakta och ge omvårdnad till personer som är dömda till 

sluten psykiatrisk vård. Dessa personer kräver som patienter i sluten psykiatrisk vård stora 

personalresurser, engagemang, vilja samt tålamod av personalen.

Psykiatrisk omvårdnad innebär att sjuksköterskor ska hjälpa och stödja patienter. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs att vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda personens värdighet och att omvårdnad ska ges på lika villkor till 

alla. Saltzmann-Erikson (2008) beskriver att bara genom att sjuksköterskan finns till och 

lyssnar till patientens livshistoria, utgör en del av kärnan i omvårdnad och detta kan leda till 

att en patient kan ”öppna sig”. Enligt Martin och Street (2003) är patienter inom rättspsykiatri 

sårbara och det är viktigt med förtroende och empati för omvårdanden. Studien visar att 

personalens engagemang avtar med vårdtiden och att personal anser att patienterna ska vara 

lugna och skötsamma. Enligt Woods och Ashley (2007) har våldsamma beteenden bland 

psykiskt sjuka patienter alltid varit ett problem, eftersom det ställer krav på personalens 

skicklighet, kunskap och erfarenhet. Det beskrivs att patienters våldsamhet beror på 

personalens erfarenhet, tid på dygnet, hur personalen dokumenterar, andra patienters närvaro

och på hur personalen och patienten integrerar med varandra. 

Lögstrup (1994, s. 164, 165) beskriver att människor påverkar varandras livsvärldar genom 

sitt förhållande till varandra. Människan uppfyller sina egna förväntningar genom att hjälpa en 

annan människa och detta gör hon oreflekterat och osjälviskt. Omvårdnad inom rättspsykiatri 

ställer stora krav på sjuksköterors förhållningssätt. Dessa krav skiljer sig från vanliga, 

vardagliga människomöten. Enligt Harnett och Greaney (2008) hamnar sjuksköterskor i 

psykiatrin ofta i situationer där de måste agera paternalistiskt. Detta leder till etiska dilemman 
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i omvårdnadsarbetet, eftersom en persons autonomi då oftast kommer i skymundan och det 

blir en obalans mellan patientens självbestämmande och sjuksköterskans moraliska beslut. 

Ejneborn Looi och Hellzén (2006) beskriver att det finns sjuksköterskor och skötare inom 

psykiatrisk verksamhet som är distanserade till patienterna. Detta beror på att de är rädda för 

att bli utbrända om de involverar sig för mycket med patienterna, eller att de är rädda för att 

inte vara professionella i sin yrkesroll. Enligt Mason, Lovell och Coyle (2008) har 

sjuksköterskor den längsta kliniska tidskontakt med patienter som är våldsamma, vilket leder 

till psykisk stress. Att leva under lång tid med vetskapen om patienters våldsamhet blir till ett 

hinder som består av kronisk rädsla. Ytterligare hinder för att skapa närhet är att personer som 

är omhändertagna mot sin vilja lever med en allvarlig psykisk störning och vårdas under 

tvång, inte bara genom att de vårdas mot sin vilja, utan det kan också vidtas tvångsåtgärder

för att skydda andra, egendom och patienten mot ett destruktivt beteende. 

Tvångsåtgärder ska utföras så skonsamt som möjligt och stå i rimlig proportion till åtgärdens 

syfte och patienten ska visas största möjliga hänsyn. Finns det en omedelbar fara att patienten 

skadar sig själv eller någon annan, får patienten tillfälligt spännas fast i bälte. Enligt 

Brottsbalken (1962) har vårdpersonal rätt till nödvärn om patienten blir våldsam. Det kan till

exempel innebära att personal tillfälligt får hålla fast patienten om denne blir våldsam i syfte 

att skydda sig själva eller patienten. Tvångsåtgärder är avsedda som skyddsåtgärder så länge 

patientens egna skydds- och omdömesresurser är otillräckliga.

Enligt Reininghaus, Craig, Gournay, Hopkinson och Carson (2007) har våld inom psykiatrisk 

vårdverksamhet blivit identifierad som en stor källa till stress i arbetet och ofta saknar 

personalen adekvat specialistutbildning. Hörberg (2008) framhåller att bland skötare och 

sjuksköterskor, har endast hälften speciallistutbildning inom psykiatri. Hon anser att 

kompetens är viktigt inom psykiatrisk vård. Enligt Mason, et al. (2008) är 

speciallistutbildning inom rättspsykiatri en relativ ny profession. 

Studier inom rättspsykiatri fokuserar oftast på hur regler och struktur ska se ut, hur 

tvångsåtgärder kan gå till och på relationer mellan patienter och sjuksköterskor. Polit och 

Beck (2008, s. 83) förklarar att sjuksköterskan har en plikt att forska om hon eller han är

nyfiken på att förbättra saker. Mot bakgrund av att det finns hinder och för vården unika 

svårigheter i omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor som arbetar i rättspsykiatri, var min 
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frågeställning; Hur upplever sjuksköterskor omvårdnad av personer som är dömda till 

rättspsykiatrisk vård, som begått brott under inflytande av allvarlig psykisk störning? 

Syfte

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av personer 

som är dömda till rättspsykiatrisk vård.

Metod

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, där utskrivna, individuella intervjuer med 

öppna frågor analyserades som text med hjälp av innehållsanalys med manifest ansats i en 

första del och senare med latent ansats genom att tolka ett gemensamt innehåll som återkom i 

alla erhållna kategorier. Den kvalitativa innehållsanalysens fördelar inom 

omvårdnadsforskning är att den fokuserar på mötet och samtalet mellan människor (Polit & 

Beck, 2008, s. 248). 

Deltagare och procedur

Kontakt togs, muntlig och skriftlig med chefsöverläkaren och enhetscheferna inom 

rättspsykiatrisk verksamhet i Norrbotten, för att ge information om studien (bilaga 1). De gav 

sitt godkännande till att studien fick genomföras inom deras verksamhetsområde. Rekrytering

av deltagare till studien startade med att sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk verksamhet fick 

ett informationsbrev (bilaga 2), som delades ut i slutna kuvert på sjuksköterskeexpeditionerna. 

I brevet beskrevs syftet med studien och hur intervjuerna skulle gå till. Med brevet följde en 

svarstalong. Sju personer anmälde intresse och gav på svarstalongen sitt samtycke skriftligt 

till att delta. En person exkluderades på grund av frånvaro från orten under 

datainsamlingsperioden. Studien omfattade därmed sex personer: varav två var män och fyra 

var kvinnor. Deltagarnas erfarenhet av rättspsykiatriskverksamhet var mellan ett och 22 år (m 

= 7 år). Deltagarnas ålder var mellan 38 och 61 år (m = 46 år). Ingen av deltagarna hade 

någon vidareutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. 

Datainsamling

Före intervjuerna kontaktades deltagarna för att bestämma tid och plats för intervjun enligt 

varje deltagares önskemål. Ljudbandsinspelade, individuella intervjuer utfördes under våren 

2009 på deltagarnas arbetsplats i tidsbokade samtalsrum. Intervjuerna varade mellan 28 och 
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34 minuter. De genomfördes med inledande frågor om ålder och antal års erfarenhet av sluten 

rättspsykiatrisk vård. Därefter genomfördes intervjuerna med stöd av en intervjuguide med 

öppna frågor (bilaga 3). Guiden var till hjälp för att hålla fokus på frågeställningen, utan att 

den följdes slaviskt om informantens svar täckte innehållet. Ibland ställdes sonderande frågor 

som enligt Kvale (1997, s.124) kan vara; ”Kan du berätta mer om den upplevelsen”? Detta för 

att få mer information och djupare förståelse för informantens upplevelse. Under intervjuerna 

tydliggjordes ibland innebörden av informanternas svar genom att upprepa delar av svar och 

ställa följdfrågor. Intervjuerna skrevs ut ordagrant.

Dataanalys

Texterna bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, som följde 

Graneheims & Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Texten lästes 

noggrant flera gånger för att få förståelse av textens helhet. Texten delades sedan in i enheter 

som var relevanta för studiens frågeställning och syfte. Dessa enheter kondenserades för att 

korta ner texten och få den mer lätthanterlig, utan att förlora kärnan. Detta resulterade i 311 

textenheter. De kondenserade textenheterna kondenserades ytterligare och formulerades till 

att-satser. För att organisera data fick varje textenhet en kod som användes vid kategorisering 

utifrån likheter i textenheternas innehåll. Textenheterna analyserades utifrån sitt innehåll, så 

manifest som möjligt det vill säga jag använde det som stod i texten och undvek att tolka 

underliggande meningar. Jag använde mig av formuleringar som; ”vad säger texten”? (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008, s.508). Kategoriseringen utfördes i flera 

steg och resulterade i fyra kategorier; Att bemöta med tålamod, lugn och information, att 

sakna resurser och stöd, att påverkas av personal, anhöriga och brottsoffer, att vara 

professionell i omvårdnadsrelationer. När jag läste igenom kategoriernas innehåll fann jag att

de innehöll ett gemensamt tema; Omvårdnad som kamp. Detta innebar att jag hade ett latent 

förhållningssätt till vad som stod mellan raderna i texten. Jag tolkade kategoriernas 

underliggande mening i denna avslutande del av analysen.

Etiska övervägande

Efter att ha ansökt och fått godkänt av den etiska nämnden vid Luleå tekniska universitet, 

påbörjades studien. Nyttan med studien har därmed bedömts överväga nackdelarna av flera 

personer. Inledningsvis förutsågs att datamaterialet kunde påverkas av att jag som intervjuare 

var verksam sjuksköterska vid några psykiatriska vårdavdelningar. Dock anmälde ingen sitt

intresse ifrån den avdelning där jag under tiden för datainsamlingen var verksam. Presumtiva 
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informanter fick informationsbrev med tillhörande svarstalong (bilaga 2) i slutna kuvert i de 

speciella fack där sjuksköterskor hämtar post. Platsen för intervjuerna valdes utifrån 

informanternas önskan och de blev både skriftligt och muntligt informerade om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att ange anledning. De intervjuade 

försäkrades också om att deras bidrag inte skulle kunna gå att härleda till någon identifierad 

deltagare eller patient i utskrivet material eller färdig rapport.

Jag förutsåg att intervjun för några informanter kunde påminna om traumatiska situationer, 

svårlösta etiska dilemman eller tillkortakommanden i yrkesutövningen. Därför försökte jag 

vara uppmärksam på reaktioner som kunde tyda på svåra upplevelser. Om sådana situationer, 

hade uppstått hade intervjun fått vänta och informanten avgöra om och när intervjun kunde 

fortsätta. Detta inträffade dock inte i någon intervju.

Resultat

Analysen resulterade i fyra kategorier, som kunde sammanföras till ett tema (tabell 1) som 

beskrivs i nedanstående text och belyses med citat från intervjutexten.

Tabell 1. Översikt över kategorier och tema

Kategorier        Tema

Att bemöta med tålamod, lugn och information                         Omvårdnad som kamp                                            

Att sakna resurser och stöd

Att påverkas av personal, anhöriga och brottsoffer

Att vara professionell i omvårdnadsrelationer

___________________________________________________________________________

Att bemöta med tålamod, lugn och information                  

Informanter beskrev att det var svårt, obehagligt, frustrerande och jobbigt att möta aggressiva 

patienter i samband med de dagliga omvårdnadshandlingarna. De beskrev vidare att många 

patienter visade ett aggressivt beteende i samband med omvårdnadsarbete, men de ansåg att 

det hörde till arbetet och att de vande sig. Informanterna beskrev att det krävdes att de 

uppträdde lugnt och sakligt och aldrig började skrika tillbaka om patienten blev högljudda.

Vidare beskrev de att det var kränkande att bli kallad könsord, och att de fick kämpa med att 

inte ta åt sig då en patient med aggressivt beteende kränkte dem med elaka ord. De beskrev att 
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de försökte att inte ta åt sig. Vidare beskrev de att de blev till sist härdade och inte lät sig 

påverkas av otrevliga tilltal. Informanter beskrev att, trots att de vande sig med att ofta bli 

kränkta, accepterade de inte vad som helst, utan försökte ta ett samtal med patienten när de 

kände att gränsen var överskriden. Många patienter försökte skrämmas för att få sin vilja 

igenom eller för att få till sig saker, eller bara för att vara elaka. Ibland var sjuksköterskor

tvungna att använda sin maktposition, då patienter blev allt för aggressiva och utagerade. Då 

kunde det bli nödvändigt med tvångsåtgärder som bältesläggning, tvångsinjektion eller 

avskiljning för att skydda patienten mot sig själv och tredje person. Informanter beskrev att de 

efter en genomförd tvångsåtgärd gick och pratade med patienten då denne hade lugnat ner sig. 

De informerade då vänligt och bestämt patienten om varför tvångsåtgärden genomfördes och

försökte samtala om vad som orsakat situationen. Det var viktigt att visa patienten att deras 

omvårdnadsrelation inte hade blivit förstörd på grund av dennes utbrott. Informanter beskrev 

att det var viktigt att tänka på sitt kroppsspråk och på hur de själva uppförde sig och bemötte 

patienter. Detta för att inte bli medskyldiga till att provocera patienter och att de alltid höll sig 

lugna bland vissa patienter. De beskrev att de mötte aggressivitet och kränkande behandling 

med lugn.

”Det är så många som visar aggressivitet i samband med omvårdnadshandlingar

… går det inte i deras väg så skriker de och svär...det är ju varje 

dag...frustrerande…men som sagt det sker ju varje dag...så det blir en del i 

jobbet”.

… att jag går in och förklarar för patienten varför man tog tag med 

hårdhandskarna och varför man gav dom en injektion eller förde dom in på 

rummet…eller vad situationen var…det är jätteviktigt att ge information.

Informanter beskrev att utagerande patienter fick mer uppmärksamhet än patienter som 

höll sig för sig själva och inte ville delta i aktiviteter. Det kunde vara svårt att motivera 

patienter som var under tvångsvård. Tjat, trevligt bemötande, schemaläggning och 

aktivitetsschema kunde lindra negativa symtom som exempelvis isolering. De ansågs att 

det var viktigt med bemötande. Informanter beskrev att de inte kunde vara för påträngande, 

eftersom isolerade och passiva patienter också har rätt till integritet. Det kunde ta lång tid 

och upprepade ansträngningar att få kontakt med en patient som isolerade sig. Ibland 

kunde det ta år. De beskrev även att många patienter inte tycktes ha behov av kontakt. I 
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texten framkom att sjuksköterskor försökte använda lämplig personal som var kunniga i att 

bemöta patienter som isolerade sig och var passiva. Informanter beskrev att de fick ta på 

sig ett större ansvar än skötarna och gå in och bryta en patients isolering. Vidare beskrev 

de att all berörd vårdpersonal följde de gjorda vårdplaner. De beskrev att det lätt kunde bli 

så att vårdpersonal tog över och gjorde saker åt patienter som inte tog egna initiativ. När

sjuksköterskor väl hade fått kontakt med en patient som var passiv så försökte de avsätta 

lite extra tid till att ta med den patienten ut i dagrummet och spela spel eller gå ut på en 

kort promenad. De beskrev att de hade stort tålamod att vänta ut de patienter som isolerade 

sig och de gav inte upp.

… jag känner att man får tjata mycket…men då de har byggt upp en tillit så går 

allt arbete mycket bättre...man får sedan utöka schemat...men det kan alltid 

komma bakslag...tyvärr.

… att jag inte är för påträngande…att jag närmar mig på ett bra sätt…jag har 

upplevt många som man inte har fått kontakt med på jättelänge utan bara fått 

höra dra åt helvete…alltså det har gått nästan ett år.

Informanter beskrev att de kände lite extra för patienter med självdestruktivt beteende. Det 

var svårt och frustrerande att arbeta med dessa patienter och de menade att patienterna oftast 

blev sämre under vårdtiden. De beskrev att det var enklare med omvårdnad till aggressiva och 

passiva patienter. Vidare beskrev de att de måste vara tydliga, sätta gränser och att alla i 

personalgruppen hade samma förhållningssätt, när det gällde att de inte skulle ge 

självskadebeteende uppmärksamhet. De menade att vårdpersonal inte skulle fokusera på icke 

önskvärda beteenden, utan ta hand om eventuell skada som uppkommit till följd av 

självskadebeteende, utan att kommentera händelsen. Informanter menade att det var sällan 

som de åstadkom någon förbättring med patienter som hade självdestruktivt beteende. De 

upplevde att de misslyckades med detta. De beskrev att det var svårt att möta och hjälpa de 

självdestruktiva patienterna.

... Oj… det är de svåraste vi har... jag tycker oftast...att vi oftast misslyckas…det 

är jättesvårt…de här den andra grupperna som vi nyss pratat om aggressiva och 

passiva har man mer att jobba med men med de här självdestruktiva tycker jag 
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det inte är ofta att vi åstadkommer något oftast snarare tvärtom att de blir 

sämre...tyvärr..

Att sakna resurser och stöd

Informanter beskrev att vårdavdelningarna var alldeles för stora och att patienter med olika 

omvårdnadsbehov blandades på samma avdelningar. Detta var frustrerande och informanter

menade att det blev en dålig vårdmiljö. De hade också erfarenhet av många sparkrav som 

gjorde det svårt att ge bra omvårdnad. Dessutom saknades det ibland engagerad personal, 

kompetens och personer med intresse för omvårdnad inom detta område.

… jag kan inte se hur man kan jobba med det här då det inte finns avdelningar 

och utrymmer för att bilda små vårdavdelningar…och man måste också ha 

personal som är intresserad av att vilja arbeta med just detta klientel…

Informanter beskrev att det var svårt att åstadkomma en bra utslussning för patienter, som var 

dömda till sluten psykiatrisk vård. Kommunerna saknar lämpliga bostäder för personer som 

kommer från rättspsykiatrisk vård, oftast med långa vårdtider bakom sig. Informanter menade 

att dessa personer behöver trygghet med tillgång till professionell personal dygnet runt. De 

beskrev att deras patienter saknade valmöjligheter och stöd ute i samhället, vilket antogs 

kunna leda till ännu längre vårdtider, som inte var bra för färdigbehandlade patienter som 

skulle slussas vidare. De beskrev att det var frustrerande att ha färdigbehandlade patienter 

inne på avdelningen, som inte kunde lämna avdelningen på grund av brist på bostad.

Omvårdnadsarbetet blev svårt, när vårdmiljön inte var bra och det saknades resurser. Ibland 

var det tid som saknades för att genomföra en omvårdnadsåtgärd på ett bra sätt. Informanter 

beskrev exempelvis att en tvångsinjektion måste gå fort.

”Men dom påverkas ju av de långa vårdtider… det är ju problem att det inte finns 

boendeformer eller stöd i samhället… så då kan tiderna bli allt för långa… då kan 

de bli hospitaliserad.”

… jag har haft en patient som var färdigbehandlad…men då tyckte läkaren att det 

var för tidigt och sedan hade kommunen inget boende att erbjuda…då kände jag 

frustration…
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Omvårdnadsarbete med personer som är dömda till sluten psykiatrisk vård påverkade

informanters sociala liv, när kollegiestöd och resurser saknades för att konfronteras med 

besvärliga situationer. De var ibland obehagligt att inte kunna var anonym, när patienter hade

frigång och de kunde träffa dem ute på stan, vilket inte var ovanligt. Det kunde vara jobbigt i 

sådana situationer att veta vilket brott patienter hade begått. 

Intervjuade sjuksköterskor saknade tillfällen att reflektera och förkovra sig. De beskrev att de 

önskade handledning eller ett forum som skulle ge utrymme till att ventilera 

omvårdnadsproblem. De kunde ibland känna sig motarbetade av kollegor och av att det inom

verksamheten inte togs tillvara på kompetens då den fanns. De beskrev avsaknad av 

personalutbildning. De hade också önskemål om mer resurser till verksamheten i form av fler 

psykologer och bättre arbetsrelation med läkare.

… det känns inget trevligt att stöta på vissa av patienterna lösa på stan…då man 

vet vad dom har gjort…

… jag skulle önska lite mer mentorsystem och handledning till 

sjuksköterskerollen…just nu upplever jag det inte så mycket…jag tar ju inte som 

oftast hem arbetet…inte så jag går hemma och grubblar…men om det har hänt 

något speciellt så grubblar man ju på det.

Att påverkas av personal, anhöriga och brottsoffer

Informanter beskrev att det krävdes att ha bra arbetskamrater omkring sig för att kunna 

arbeta fram gemensamma mål för patienter. Ett bra samarbete ledde, på gott och ont, också

till att de påverkades av sina arbetskamraters uppfattningar i mötet med en ny patient. De 

lyssnade ofta på vad annan personal visste om nya patienter innan de själva hade träffat

dessa. Då var det lätt att få en uppfattning i förväg om en patient och dennes brott. De 

beskrev att de påverkades av sina kollegers uppfattningar.

… men helt klart är det så att man påverkas av att höra vad andra tycker och 

känner…att man redan innan man träffat patienten har man redan fått sig en bild 

av vem som kommer till avdelningen.
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Informanter beskrev att de inte så ofta hade kontakt med anhöriga, till patienter. Många 

patienter hade inte kontakt med sina anhöriga på grund av det brott som patienten begått

eller på grund av att patienten själv inte vill ha kontakt med sina anhöriga. Det var 

frustrerande för informanter, när de någon gång mötte föräldrar som

omyndighetsförklarade sina vuxna barn. Vissa anhöriga kunde var jobbiga och ha ett

inflytande på patienten som stred mot vårdplaner eller de kunde ställa orealistiska krav. 

Dock var det var bra om patienterna hade ett bra kontaktnät. Positiva relationer 

uppskattades och informanter menade att de försökte förstärka sådana. De menade att de 

inte påverkades särskilt av eventuella brottsoffer eftersom den kontakten skötes av kurator. 

Den brottsofferkontakt som fanns sågs som en bra och god erfarenhet och sjuksköterskor

beskrev att det var viktigt att göra brottsoffren informerade och delaktiga i planering av en 

patients permissioner.

… frustrerande…vi vill ju patientens bästa…men självklart måste man ju lyssna 

på en orolig mamma eller en tjatig moster ibland också…det är stor skillnad på 

LRV patienter eftersom de har begått ett brott och då är det större chans att de 

har tappat sina anhöriga…de har historiskt misslyckats så många gånger.

… alltså man måste ju alltid ha i beaktning hur pass farlig patienten är och de 

som har brottsoffer…dom ska man ju inte utsätta för någon fara…vissa 

brottsoffer vill att man ska höra av sig så fort en patient ska ut på permission.

Att vara professionell i omvårdnadsrelationer

Informanter beskrev att det ofta skedde kränkningar av patienternas självbestämmande på 

grund av att patienterna var dömda till vård. Det kunde då vara jobbigt att vara sjuksköterska, 

i en maktposition och ge patienter medicin och injektioner mot deras vilja. Detta kränkte

patienternas autonomi, trots att de som sjuksköterskor hade lagen och därmed makten på sin 

sida. Ibland kunde tvångsåtgärder gå alldeles för fort, när det inte fanns tid för personligt

bemötande akuta situationer.

Det låg en utmaning i att få en patient till att förändras. Under vårdtiden kunde patienter 

utvecklas och finna sig själva, även om de hade varit emot vård tidigare, men det krävdes 

målmedvetenhet, små steg och stöd för att detta skulle lyckas. Det beskrevs som positivt och 
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framgångsrikt att ha lyckats med utslussning, när vård hade genomförts mot patienters vilja 

under långa vårdtider med patienters sviktande psykiska hälsa och brist på bra boenden.

… men man är ju sjuksköterska och delar medicin mot deras vilja och 

så…ååå…från början då tyckte jag att det var jättejobbigt med patienter som inte 

ville prata med mig…men jag har lärt mig med åren att ta det lugnt.

… de behöver hjälp och stöd…att man måste börja med att sätta upp små delmål 

först...med det alldagliga att man tvättar sig…duschar städar sitt rum och plockar 

undan efter sig…det måste fungera innan man kan komma igång med utslussningen.

Det kunde vara svårt att tänka bort vilket brott vissa patienter hade begått, speciellt eftersom 

en del brott var ganska groteska. Några informanter tänkte på brottet hela tiden och kunde 

därför inte ge bra omvårdnad. Även om de inte hade kontakt med brottsoffren, så låg det 

tankar i bakhuvudet. Informanter ansåg att de vårdade de sjukaste människor som fanns, som 

därtill inte hade insikt i sin sjukdom.

  … inte brottsoffret i sig dem är jag inte i kontakt med…men man tänker ju på 

vad de har gjort…jag försöker ju att hålla det i bakhuvudet inte hela tiden men 

större delen av tiden…speciellt att oavsett hur trevlig de är så vet jag att det inte 

är någon trevlig person jag har framför mig.

Informanter beskrev att en bra omvårdnadsrelation handlar om att bygga upp tillit och 

trygghet. Det krävdes bra kommunikation för att bygga upp denna tillit. Medicinsk 

behandling och samtal hade stor betydelse för relationen och det var en viktig del i att 

omvårdnaden kunde fungera. Vidare beskrev de att lyckas i en omvårdnadsrelation innebar att

de fanns där som stöd och att patienten kunde känna detta. De ansåg att patienter hade fått en 

bra relation till vårdpersonal och vården när de hade fått struktur omkring sig, hjälp med att få 

en bostad och rena kläder. Det handlade mycket om att ge och ge, men sällan få något 

tillbaka, men de blev varma i hjärtat då de lyckades i en omvårdnadsrelation och när de ibland 

fick uppskattning av patienter eller arbetskamrater. Kvinnliga informanter ansåg att de kunde 

kännas som att de kunde hantera vissa saker bättre än sina manliga kollegor. De kunde till 

exempel genom en omfamning lugna en ledsen eller orolig patient.
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… jag tror att det handlar om att vi hade en bra kommunikation…att fastän han 

var flyttad så visste han att han kunde kontakta oss…och att alltid veta att han 

kunde ringa om det var något…vi hade byggt upp en bra relation…att jag kände 

själv att jag ville ställa upp för just den här patienten.

… man blir varm i hjärtat och man blir ju aldrig färdig med något då man går 

hem…man vet att man finns där för patienterna…men det känns varmt i kroppen 

då man får uppskattning…också får man uppskattning av både patienterna och 

arbetskamraterna …bara wow.

Omvårdnad som kamp

Texten tolkades till ett gemensamt tema; Omvårdnad som kamp. Detta tema underbyggdes av 

innehållet i kategorierna; Att bemöta med tålamod, lugn och information, att sakna resurser 

och stöd, att påverkas av personal, anhöriga och brottsoffer, att vara professionell i 

omvårdnadsrelationer.

Det innebar en kamp för sjuksköterskor som arbetade inom rättspsykiatri att med begränsade 

resurser hantera ofta återkommande svåra situationer med patienter som vårdades mot sin 

vilja och levde med olika symtom på psykisk sjukdom eller personlighetsstörning. Det var 

frustrerande att arbeta med aggressiva, passiva och självdestruktiva patienter. Sjuksköterskor 

fick kämpa mot egen maktlöshet och mot att uthärda att bli kränkta verbalt i det dagliga

omvårdnadsarbetet, utan tillgång till handledning. De hade makt med stöd av lagar, men fick 

kämpa emot att inte missbruka den, speciellt när de var nödvändigt att på kort tid genomföra

tvångsåtgärder som kränkte patienters rättigheter. 

De var ofta maktlösa i sitt huvuduppdrag att hjälpa patienter tillbaka till hälsa och samhälle, 

när de gällde omotiverade patienter och möjligheter att få patienterna utslussade tillbaka in i 

samhället. Lämpliga boenden sakandes och vårdtiden förlängdes. De önskade att de hade 

kunnat möta varje patient, utan att påverkas av kollegors uppfattningar, tankar på brottsoffer 

och brott som patienten gjort, för att kunna arbeta med nära omvårdnadsrelationer. Detta var 

svårt, tankarna kom. Trots kampen fanns det en utmaning i att försöka lyckas med att hjälpa 

patienter ut i samhället. Trots allt, fanns en tillfredsställelse, när kampen var framgångsrik.



16

Det fanns uttryck för varma känslor för personer som var dömda till rättspsykiatrisk vård och 

tillfredsställelse med att minnas sådana tillfällen.

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever omvårdnad av personer 

som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Sex sjuksköterskor intervjuades och den utskrivna 

texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier som 

innehöll det gemensamt temat; omvårdnad som kamp. Detta tema återfanns i de fyra 

kategorierna; Att bemöta med tålamod, lugn och information, att sakna resurser och stöd, att 

påverkas av personal, anhöriga och brottsoffer, att vara professionell i omvårdnadsrelationer.

Resultatet av studien visade att sjuksköterskor ofta mötte aggressiva patienter i det dagliga 

omvårdnadsarbetet och det upplevdes som svårt och frustrerande, trots att de var medvetna 

om att mötet med aggressivt beteende hörde till deras dagliga arbete. De menade att de vande 

sig. De upplevde att patienter försökte skrämmas eller var elaka. Detta resultat styrks av 

Masons, et al. (2008) studie, där sjuksköterskor beskriver att våldsamhet och aggressivitet är 

ett svårt och ofta förekommande problem inom rättspsykiatri som orsakar stress och 

utbrändhet hos personalen i ett arbete som redan är krävande, stressigt och otacksamt. 

Liknande resultat beskrivs av Pozzi (1998) bland ambulanspersonal som utsätts för hot och 

våld. Den personalen blir irriterade och ilskna och de upplever att arbetet inte är lika roligt 

längre och de får en annan attityd till sitt arbete. Sjuksköterskor i dessa situationer bör söka

evidens för olika åtgärder, gå på föreläsningar och utbildningar samt erbjudas professionell 

handledning. Det senare efterfrågades av sjuksköterskor i denna studie. Masons, et al. (2008) 

framhåller att sjuksköterskor ska genomgå utbildning i aggressionsbehandling, få ökad

kunskap, se över våldsintervention och öka sitt tålamod för att överkomma dessa problem 

som kan uppstå i omvårdnadsarbetet med psykisk sjuka personer. Salzmann-Eriksons, 

Lützens, Ivarssons och Erikssons (2008) påpekar att sjuksköterskor ska inneha kunskap för att 

göra det möjligt att förstå den underliggande processen till varför en person blir aggressiv. 

Bowring-Lossock (2006) beskriver i sin studie att sjuksköterskor inom rättspsykiatrin ska 

inneha kompetens i att klara av våld och aggression. Det är inte rimligt att sjuksköterskor i sin 

yrkesutövning ska tåla vad som helst. Ett bra forum är därför professionell grupphandledning 

där personal kan ta upp och få feedback på obehagliga situationer som uppstått. I Olofssons 

(2005) studie beskriver deltagande vårdpersonal inom psykiatrisk verksamhet att det är viktig 
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att få delta i fokusgrupper, där man kan diskutera både patienter, obehagliga situationer och 

etiska problem. De intervjuade sjuksköterskor i denna studie upplevde det kränkande att bli 

kallad könsord. De försökte att inte ta åt sig. De blev härdade. Detta resultat styrks av 

Whiteheads och Masons (2006) studie, där det beskrivs att personal inom rättspsykiatri blir på 

olika sätt angripna av patienterna och att personalen mår dåligt av detta. I deras studie 

beskrivs att detta kunde leda till en långvarig hög stressnivå. 

Fazzones, Barloons, McConnells och Chittys (2000) påtalar att det är viktigt att 

sjuksköterskor kommunicerar med arbetsledning om alla incidenter av hot eller skada.

Arbetsledning och sjuksköterskor, i deras studie, var eniga om att arbetsledning behöver mer 

utbildning och träning i att hantera personal som varit utsatta för hot och våld. 

Sjuksköterskor i denna studie önskade mer kompetens hos vårdpersonalen. Englands, 

Rubensteins och Tripp-Reiners (2003) visar exempel på kunskapsbrister. Deras resultat visar

att alla sjuksköterskor inte har professionell kunskap, för att kunna förstå personer med 

rösthallucinationer. Författarna menar att om sjuksköterskor kunde få mer kunskap skulle 

personer med rösthallucinationer få en meningsfullare vård.

I resultatet av denna studie framkom att sjuksköterskor ibland var tvungna att använda sin 

maktposition och ta till tvångsåtgärder då patienter blev alltför aggressiva och utagerade till 

exempel bältesläggning, tvångsinjektion eller avskiljning för att skydda patienten mot sig 

själv och tredje person. Efter en genomförd tvångsåtgärd gick de och pratade med patienten 

vänligt och bestämt och informerade om varför tvångsåtgärden genomfördes. Harnetts och 

Greaneys (2008) anser att personens autonomi ska respekteras trots att patienten berövats sitt 

självbestämmande. Det kan ses som en utmaning att genomföra tvångsåtgärder utan att 

patienten ska känna sig kränkt. Ett sätt att uppnå detta kan vara att visa empati eller förklara 

för patienten att det inte är ett straff eller en hämnd, utan det är i syfte att skydda patienten

eller tredje person. När tvångsåtgärder genomfördes förefaller det som sjuksköterskor i 

studien upplevde sig som maktmissbrukare och hamnade i etiska funderingar. Hörberg (2008)

beskriver i sin doktorsavhandling att personal inom rättspsykiatri känner sig maktlösa då de 

inte når fram till patienter. Hon menar att det måste finnas en reflekterande och vårdande 

hållning inom personalgruppen för att patienterna inte ska bli kränkta.
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Enligt Olofsson (2005) kan samtal vid en tvångsåtgärd öka kontrollen över 

omvårdnadsinsatsen för sjuksköterskan, även om det är svårt att bygga upp en relation vid 

tvångsåtgärder. Syftet med omvårdnad är att motverka ohälsa och lindra patienters lidande. 

Det är viktigt att inte lämna patienter med uppfattningen att de blir bestraffade för sitt 

aggressiva beteende. Ejneborn Loois och Hellzéns (2006) beskriver att det finns 

sjuksköterskor som straffar patienter och andra sjuksköterskor menar att straff är det enda 

dessa patienter förstår. När sådana uppfattningar förekommer, bör det tas upp, diskuteras och 

ställas i förhållande till de grundvärderingar som skall styra omvårdnadsarbetet på en 

avdelning.

Resultatet i denna studie visade att det var svårt att arbeta med självdestruktiva patienter och 

att det oftast upplevdes som ett misslyckande. Det ansågs vara lättare med omvårdnad av

patienter som var aggressiva eller passiva, även om det var frustrerande. Detta resultat styrks 

av Whiteheads och Masons (2006) studie som beskriver att självmord och självskadebeteende 

hos patienter inom rättspsykiatri är en stor och svår stresskälla hos personal. I Lees, Chongs, 

Chans och Sathyadevans (2004) studie framkommer det att personer som upplever 

rösthallucinationer som aggressivt uppmanande kommando, reagerar våldsamt på dessa röster 

och många av dessa personer skadar sig själva under dessa hallucinationer. Det är viktigt att 

sjuksköterskor är utrustade med skicklighet och kunskap för att kunna ge adekvat och optimal 

rättspsykiatrisk omvårdnad. Fisher (1995) beskriver att det kräver av vårdpersonal att vara 

professionell och visa ett engagemang för att kunna skapa en god omvårdnadsrelation.

Johanssons och Eklunds (2003) studie belyser att en avgörande faktor för utveckling av en 

relation är att sjuksköterskor visar patienter värme, stöd, intresse och engagemang. 

I resultatet av denna studie framkom att sjuksköterskor önskade bättre arbetsrelation med 

läkare, mer internutbildning, och mera resurser till verksamheten i form av bland annat flera 

psykologer. Manias och Streets (2001) studie belyser kommunikationen mellan 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare. De poängterar att kommunikation är betydelsefull för 

att ett gott samarbete ska fungera. Sjuksköterskor i denna studie beskrev också att de ibland 

kände sig motarbetad av kollegor och att verksamheten inte tog tillvara på deras kompetens. I 

Olofssons (2005) studie beskriver deltagarna att de känner sig sårbara då de får kritik av 

ledningen, de vill också få känna att de gör ett bra arbete. De vill få känna sig bekräftade som 

kollegor men också som person. Vidare visar Olofssons (2005) studie att sjuksköterskor är

sårbara då de hamnar i svåra situationer. Behov av stöd indikerar att sjuksköterskor inte 
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orkade med sitt arbete. Enligt Kelly (1998) studie så beskriver sjuksköterskorna hur de 

upplever stress när de är för lite personal, många akut sjuka och brist på stöd från kollegerna 

och ledningen.

I resultatet av denna studie framgick att medicinsk behandling och samtal hade var en viktig 

del i att vården kunde fungera. Detta resultat motsägs delvis i Sayers, Ritters och Gournays 

(2000) studie. De beskriver att inte alla personer som lever med schizofreni blir hjälpta av 

läkemedel. En fjärdedel av dem som regelbundet tar sina läkemedel fortsätter att leva med 

psykotiska symtom, vilket leder till mer lidande och sänkt livskvalitet samt ökad risk för 

självmord. Intervjuade sjuksköterskor i denna studie menade att de genom tjat, trevligt 

bemötande och aktivitetsschema kunde få bort negativa symtom. Rask och Brunt (2007) 

beskriver att psykiatrisjuksköterskor försöker bygga upp en ärlig och verklig relation genom 

att visa patienter att de kan känna sig säkra och tro på dem. För att uppnå denna relation måste 

sjuksköterskor kommunicera klart och tydligt. I Salzmann-Eriksons, et al. (2008) studie 

framhålls det att det är möjligt att förebygga problematiska situationer. De menar att 

sjuksköterskor som har erfarenhet av patienters beteende och kan ana att det är något i luften 

och i atmosfären då en patient är på väg att eskalera i sitt beteende.

Salzmann-Erikson et al. (2008) beskriver att sjuksköterskors stöd har en positiv effekt på 

patienters hälsa, genom att sjuksköterskor visar att de lyssnar och finns till för patienterna. 

Kellys och Grambles (2005) studie visar att flera personer som återhämtat sig från schizofreni 

beskrev att återhämtningen till stor del berodde på att de hade någon som trodde på dem. 

Nehls (2000) resultat visar att om patienter upplever att sjuksköterskor bryr sig om dem och 

deras problem så kan patienterna utveckla förtroende som kan leda till tillit och hopp. Nehls

beskriver vidare att hoppfull närvaro och förklaringar om att ett tillfrisknande är möjligt, 

stärker människan. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) finns det etiska riktlinjer som innebär att sjuksköterskor har fyra 

grundläggande etiska områden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Dessa riktlinjer gäller även för sjuksköterskor som arbetar med personer, som 

är dömda till sluten psykiatrisk vård. Det kan vara meningsfullt att reflektera över hur dessa 

fyra riktlinjer uppmärksammas vid vårdplanering för dessa personer och vid revidering av 

deras vårdplaner.
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I resultatet av denna studie framkom sjuksköterskors frustration över stora vårdenheter och 

stora variationer på patienters problem inom samma enhet. Det framkom att vårdmiljön 

försvårade möjligheterna att utveckla bra omvårdnadsrelationer och utslussningen försvårades 

av bristen på bostäder ute i kommunerna. Enligt Socialstyrelsens rapport ”Innehållet i den 

rättspsykiatriska vården” (2006) framkommer det att den psykiatriska slutenvården generellt 

är mycket tungt belastad, vilket påverkar vårdmiljön, vårdinnehållet och patientsäkerheten. 

Johnson och Delaney (2006) beskriver att avdelningens utformning har stor betydelse för hur 

omvårdnad kan ges. Johansson och Eklund (2003) drar slutsatsen att en hög interaktion 

mellan patienter och personal leder till bättre behandlingsresultat, mindre hospitalisering och 

en förbättrad anpassning i samhället. Enligt Edwards, Burnards, Coyles, Fothergills och 

Hannigans (2000) studie framkommer det att ökad arbetsmängd och brist på resurser leder till 

upplevelser av stress och utbrändhet.

Jag vill framhålla att om det inte finns resurser i kommunerna som boenden och aktiviteter så 

kan patienter inom rättspsykiatri lätt hamna i isolering, arbetslöshet, stigmatisering och bli 

nekade sina rättigheter på grund av sina psykiska funktionshinder. Genom internetsök på 

Sveriges riksdags motion (2005/06:So646), framkommer det att under de senaste tio åren har 

psykiatriska vårdplatser minskat från femton tusen till fem tusen. Många patienter förväntas 

kunna friskförklaras efter avslutad behandlingstid och skall därför slussas ut i samhället, men 

till vad? Den av riksdagen beslutade vårdgarantin blir meningslös, när en patient 

framgångsrikt vårdats, behandlats och rehabiliterats ska slussas ut och det inte är möjligt.

Enligt Socialstyrelsens rapport ”Innehållet i den psykiatriska tvångsvården” (2009) är det 

välkänt att utformningen och finansieringen av verkställighet av straff för psykiskt störda 

lagöverträdare, har ökat vårdtiderna, i några få fall till över 40 år. I utredningen ifrågasättas 

om det är vård på sjukvårdsinrättning som dessa personer behöver eller om ett boende vore 

lämpligare.

Intervjuade sjuksköterskor i denna studie hade inte så mycket kontakt med brottsoffer, de 

beskrev att kuratorn på verksamheten skötte detta. Enligt Socialstyrelsens rapport ”Innehållet 

i den rättspsykiatriska vården” (2006) är kuratorns roll i rättspsykiatrin att förebygga, 

motverka, begränsa samt övervinna sociala problem bland patienterna. Kuratorn ansvarar för 

att göra en social kartläggning av patientens behov när denne kommer till avdelningen. Det 

visade även i resultatet att de intervjuade sjuksköterskor inte heller hade så mycket kontakt 
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med anhöriga och att de ibland upplevde anhöriga som jobbiga. Winefield och Burnett (1996) 

beskriver att det kan uppstå jobbiga relationer mellan anhöriga och vårdpersonal. Ibland kan

det bero på att en patient inte vill att personal ska informera anhöriga om behandling och detta 

kan då skapa en konflikt. Det är dock värt att reflektera över hur viktigt det är att ha ett 

kontaktnät och att närstående också är drabbade av den problematiska situation som patienten 

befinner sig i. De närstående har kunskap om patientens uppväxt, utveckling och insjuknande, 

som det kan vara viktigt att ta del av för att bättre kunna förstå varje enskild patient.

I resultatet av detta arbete framgick att sjuksköterskor upplevde att verksamhetsansvarig inte 

tog till vara på den kompetens som fanns och att all personal inte var lämpliga att arbeta inom 

rättspsykiatri. Enligt SOSFS 2006:11 skall ledningen för personal- och kompetensförsörjning 

fortlöpande kontrollera att det finns tillräckligt med bemanning, att personalen har den rätta 

kompetensen samt att personalen får fortlöpande kompetensutveckling. Rättspsykiatrisk

verksamhet är i stort behov av special kompetens för att kunna utveckla omvårdnaden 

optimalt. I Hörbergs, Brunts och Axelssons (2004) studie beskrivs att bidragande faktorer till 

att känna tillit är när patienten uppfattade sjuksköterskan som kompetent.

Det framkom i denna studie att kvinnliga sjuksköterskor ansåg att de kunde lugna patienter 

med en kram. Detta styrks av Salzmann-Eriksons, et al. (2008) studie som beskriver hur 

kvinnliga kollegor presenterar ett lugnare intryck till patienter och kan hjälpa till att skapa 

kontroll i vissa situationer. Enligt Carlsson, Dahlberg och Drew (2000) så kan fysisk kontakt 

vara tröstande och lugnande för aggressiva patienter. Personal visar att de bryr sig om 

patienten genom att komma dem nära, utan att patienten känner obehag.

Sjuksköterskor i denna studie upplevde vidare att det kunde vara jobbigt att möta patienter ute

i samhället som begått groteska brott och som hade frigång. I Bowring-Lossock (2006) studie 

beskrivs det att sjuksköterskor måste ha och uppvisa respekt för patienten utan att bry sig om 

patients bakgrund eller diagnos. I framtiden är förhoppningsvis fokus på att hitta ett bra sätt 

att stödja dessa patienters existens i ett socialt samhälle.

Resultatet i denna studie visade att, trots att det finns svårigheter i omvårdnadsarbetet, med 

bristande handledning och resurser samt brister i arbetsmiljön för både patienter och personal, 

så finner sjuksköterskor arbetet intressant och fyllt av utmaningar, trots att omvårdnaden är en 

kamp. Enligt Fagerström (2006) så är sjuksköterskors situation en kamp mellan vad de vill 
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och verkligen kan uppnå. Sjuksköterskor i Fagerströms studie beskriver situationer där viljan 

är starkare än möjligheter. Det framgick att de intervjuade sjuksköterskorna, kämpade med att 

motivera patienter som är under LRV, uppenbarligen med målet var att göra gott och lindra 

psykisk ohälsa. I Salzmann-Eriksons, et al. (2008) studie beskrev informanter att de hade 

upplevt att deras stödjande uppmuntringar och engagemang hade en positiv effekt på 

patienternas hälsa och till sist kunde dessa patienter skrivas ut. I Masons, et al. (2008) studie 

beskriver sjuksköterskor att de var engagerade i att det blev en bra kvalitet på omvårdnaden.

Metodkritik

Det är genom kvalitativ forskning som vi kan få en ökad kunskap om och få förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever omvårdnad av personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård. De 

utskrivna intervjuerna analyserades som text, där texten delades upp i mindre textenheter.

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en textenhet i princip alltid har flera innebörder 

och att det kan vara svårt att närma sig en text utan att tolka den. Genom att jag analyserade 

textenheterna i flera steg anser jag ändå att jag hållit mig till kärnan i ursprungstexten och jag 

har försökt att inte ta textenheterna ur sitt sammanhang. Downe-Wamboldt (1992) anser att 

varje slutkategori ska vara varandra uteslutande, vilket Graneheim och Lundman (2004) anser 

vara utopi då texten kan innehålla flera budskap. Dessutom kan flera textenheter passa in i 

flera slutkategorier beroende vilken del forskaren anser vara kärnan. 

Trovärdigheten stärks av att jag under hela arbetet fått råd och hjälp av studiekamrater, lärare 

och handledare som har fört arbetet framåt genom kritisk granskning. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 255) så ska läsarna kunna följa tillvägagångssättet genom hela studien. Jag 

har, så noggrant jag kan, beskrivit varje steg. Läsarna kan även se att resultatens brödtexter 

styrks med citat samt att jag använt mig av korrekt och tydligt referensteknik. Det var svårt att 

hitta vetenskapliga artiklar inom området. I engelska artiklar har begreppet sjuksköterska

olika benämningar, ”registered nurse, nurse practitoner eller bara nurse”. Därför kan jag ha 

gjort jämförelser i studiens diskussionsdel med olika professioner och olika kulturella, och 

lagstadgade sammanhang, medan informanter i denna studie bestod av svenska legitimerade

sjuksköterskor. En observationsstudie med fokus på hur omvårdnadsarbetet bedrivs skulle ha 

tillfört intressant och kompletterande information och kunskap, men den ligger utanför ramen 

för detta arbete.
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Slutsats

Omvårdnad av personer som är dömda till sluten psykiatrisk vård är en kamp för att kunna 

skapa den trygghet som krävs för att psykiatrisjuksköterskor ska uppleva att relationerna med 

patienterna ska fungera. Den rättspsyktriska omvårdnaden med sina specifika problem måste 

synliggöras i omvårdnadsforskning och vidareutbildning av psykiatrisjuksköterskor. Ett bättre 

tvärfackligt samarbete krävs. Professionell, regelbunden grupphandledning där värderingar, 

människosyn, vårdens mål och professionellt ansvar diskuteras tillsammans med reflektioner 

över möten med egna och andras reaktioner tycks vara ett efterfrågat forum, som skulle 

underlätta den dagliga kampen.

Det är viktigt att sjuksköterskor får tillgång till resurser, stöd, fortbildning och professionell 

grupphandledning för att kunna klara av den omvårdnad som krävs av dem. Det måste ges 

möjlighet till bättre inflytande för att de ska uppleva en bättre arbetsmiljö. Kunskap om 

hotfulla situationer och anledning till att dessa uppstår kan leda till att sjuksköterskor känner 

sig tryggare och kan förebygga dessa.
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                                                                                                                                     Bilaga 1.                                                  

                                                      

Till verksamhetschef

Att vårda personer som lever med en allvarlig psykisk störning och vårdas mot sin vilja, 

kräver kunskap och empati i omvårdnadsarbetet. Jag är legitimerad sjuksköterska och arbetar 

vid en rättspsykiatrisk vårdenhet, jag vidareutbildar mig nu inom psykiatrisk vård vid Luleå 

tekniska universitet. Under våren 2009 planerar jag genomföra en studie om sjuksköterskors 

upplevelse av att ge omvårdnad till personer som är dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV). Syftet med denna studie är att få sjuksköterskors upplevelser att ge omvårdnad 

till personer som är dömda till LRV.

Datainsamlingen till studien kommer att bestå av individuella intervjuer med sex legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar heltid. Sjuksköterskorna kommer att få ett informationsbrev ang. 

studien och svarstalong kommer att medfölja som de som önskar delta kan fylla i och lämna 

till mig. Kommer det att anmäla sig mer än sex, kommer jag att ta ut dessa sex genom 

lottdragning. 

Med vänlig hälsning

Susanne Nilsson, leg.sjuksköterska
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                                                                                                                   Bilaga 2.

Förfrågan om medverkan till intervju om upplevelsen att ge omvårdnad till personer 

som är dömda till rättspsykiatrisk vård

Att vårda personer som lever med en allvarlig psykisk störning och vårdas mot sin vilja, 

kräver kunskap och empati i omvårdnadsarbetet. Detta informationsbrev ges till alla 

sjuksköterskor som arbetar heltid inom Er verksamhet. Kommer fler än sex personer att 

anmäla intresse, kommer jag att välja ut dessa genom lottdragning. Deltagandet innebär att Du 

kommer att intervjuas en gång med bandinspelning i en bokningsbar lokal på din arbetsplats. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme. Intervjumaterialet kommer att analyseras och 

presentera som en D-uppsats för magisterexamen i omvårdnad. Den kommer, efter att den är 

godkänd, att publiceras på Internet http://epubl.ltu.se.

Materialet och det färdiga arbetet kommer inte att innehålla några uppgifter som kan röja er 

identitet. Det är endast författaren och handledaren som har tillgång till materialet. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att Du behöver ange förklaring. 

Om du är intresserad att medverka i studien kan du fylla i svarstalongen och skicka tillbaka 

den.

Jag är legitimerad sjuksköterska och arbetar vid en rättspsykiatrisk vårdenhet, jag 

vidareutbildar mig nu inom psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet. Under våren 2009 

planerar jag genomföra en studie om sjuksköterskors upplevelse av att ge omvårdnad till 

personer som är dömda enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Syftet med denna studie 

är att få sjuksköterskors upplevelser att ge omvårdnad till personer som är dömda till LRV.

Med vänliga hälsningar

Författare:                                                                                       Handledare:

Susanne Nilsson Terttu Häggström
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska, Fil.dr.
Skihagestigen 4 b Luleå tekniska universitet
941 52 Piteå 971 87 Luleå
Tfn: 070-261 51 99 Tfn. 070-3975591
E-mail: susnil-4@student.ltu.se E-mail. terhag@ltu.se                                                    

                                                                                                                                       

http://epubl.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se
mailto:terhag@ltu.se
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Svarstalong för medverkan till intervjustudie                                          

Undertecknad vill medverka i studie om upplevelse att ge omvårdnad till personer som är 

dömda till rättspsykiatrisk vård genom att bli intervjuad. Samtidigt intygar jag att jag har tagit 

del av informationsbrevet. Författaren kan ta kontakt med undertecknad per telefon för att 

bestämma tidpunkt för intervjun. Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och 

att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan närmare förklaring.

o   Jag vill ha mer information om studien

o   Ja tack, jag önskar delta i studien 

Underskrift: _______________________________________________

Namnförtydligande: _________________________________________

Tlf.Nr: ____________________________________________________

Avdelning: ________________________________________________
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                                                                                                                                       Bilaga 3.

Intervjuguide

Bakgrundsinformation:

Hur gammal är du?

När avslutade du din sjuksköterskeutbildning?

Vilken vidareutbildning har du?

Hur länge har du arbetat på rättspsykiatrisk avdelning?

Hur upplever du ditt omvårdnadsarbete med patienter som är dömda till LRV?

Berätta om något tillfälle då du önskade att omvårdnaden till en patient hade kunnat bli 

bättre?

Berätta om något tillfälle då omvårdnaden blev bra?

Hur tror du patienter påverkas av omvårdnad då de är under LRV?

Påverkas Din omvårdnadsrelation till patienter av dina arbetskamrater? 

Påverkas Din omvårdnadsrelation till en patient av patientens närstående?

Påverkas Din omvårdnadsrelation till en patient av patientens brottsoffer?

Om ovanstående frågor inte inkluderat nedanstående ställs de nedanstående frågorna separat: 

Hur upplever du att du genomför omvårdnad till en patient som visar aggressivitet?

Hur upplever du att du genomför omvårdnad till en patient som isolerar sig från allt och alla?

Hur upplever du att du genomför omvårdnad till en patient med självdestruktivt beteende? 

                                                                                                               
                                                    


