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Sammanfattning

Delaktighet  är  viktig  för  patientens livskvalité,  självkänsla,  egenmakt  samt  känsla  av  kontroll  och
inflytande.  Patienter  inom  rättspsykiatrisk  vård  har  en  minskad  autonomi  till  följd  av  de
begränsningar som tvångslagarna innebär. Forskning samt litteratur kring patienters delaktighet i den
rättspsykiatriska vården är bristfällig och behöver utforskas vidare. Syftet med studien var att belysa
hur sjuksköterskor upplever att patienters delaktighet möjliggörs inom den rättspsykiatriska vården.
Studien  har  en  omvårdnadsvetenskaplig  utgångspunkt  och  kvalitativa  intervjuer  med  nio
sjuksköterskor från rättspsykiatriska avdelningar i södra Sverige har genomförts. I resultatet  framkom
att sjuksköterskorna upplever att  delaktighet är en viktig del  i omvårdnaden men att personal och
patienter ibland ser olika på begreppet. Delaktigheten finns hela tiden med i arbetet med patienterna
men den kan skifta beroende på vilket brott patienten vårdas för dock finns det en framtidstro om att
den rättspsykiatriska vården ska fortsätta att utvecklas och att vården i framtiden kommer att bli ännu
mer  individanpassad.  ”Vi  försöker”  blev  det  övergripande  temat  som  visar  att  sjuksköterskorna
försöker att få patienterna delaktiga i den rättspsykiatriska vården.

Nyckelord: Intervju, Kvalitativ metod,Vårdvetenskap. 



Summary

Participation  is  important  for  the  patient's  quality  of  life,  self-esteem  and  sense  of  control  and
influence. Patients in forensic psychiatric care have reduced autonomy as a result of the constraints
imposed  by  the  compulsion  laws.  Research  and  literature  on  patient  participation  in  forensic
psychiatric care are inadequate and need further research. The purpose of the study was to highlight
how nurses  experience  patient  participation  in  forensic  psychiatric  care.  The study  has  a  nursing
science  starting  point  and  qualitative  interviews  with  nine  nurses  from  forensic  psychiatric
departments  in  southern  Sweden  have  been  carried  out.  The  results  show  that  nurses  feel  that
participation is  an important  part  of  the nursing,  but  that  staff  and patients  sometimes  view the
concept  differently.  Participation is  always  included in  the work with patients,  but  it  may change
depending on the custody of the patient, however, there is a belief that the forensic psychiatric care will
continue to develop and that future care will be even more individualized.” We are trying” became the
overall theme and shows that nurses try to get patients involved in forensic psychiatric care. 

Keywords: Interview, Qualitative method, Caring science.
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Inledning

Att betona patientens delaktighet är i dagens samhälle viktigt då delaktighet innefattar rättigheter, inflytande
och självbestämmande inom hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009)
poängteras att patienter måste blir mer delaktiga i vården än vad de är och att strävan efter delaktighet måste
öka.  Med  egen  erfarenhet  av  vårdande  inom  den  rättspsykiatriska  vården  upplevs  det  att  patienten
uppmanas till delaktighet, men att det saknas kunskap och metoder för hur delaktigheten ska möjliggöras.
Området har valts då delaktighet inom vården lyfts upp som ett ledord. Alla patienter ska inkluderas i sin
vård och vara delaktiga i  den så  långt  som det  är  möjligt,  men hur mycket  delaktighet  har  patienterna
egentligen på sina avdelningar och hur mycket kan de egentligen påverka sin egen vårdprocess. Området är
aktuellt och upplevs därför viktigt att studera.

Bakgrund

Rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsen (2005) beskriver att den rättspsykiatriska vården har till uppdrag att förmedla god och säker
evidensbaserad vård för  den enskilde individen och samtidigt  upprätthålla  ett  samhällsskydd genom att
förhindra att patienten återfaller i brottslighet. Fungerande hörnstenar för vården anses vara hög etisk och
moralisk känslighet, ett professionellt förhållningssätt, fungerande rutiner och vetenskapligt baserad vård-
och behandlingsmetoder. Vårdmiljön ska vara gynnsam och samtidigt ha en adekvat säkerhetsnivå, vilket
innebär en komplex kombination.  Grundförutsättningen för vård inom Lagen om psykiatrisk tvångsvård,
LPT, (SOSFS 1991:1128) och Lagen om rättspsykiatrisk vård,  LRV, (SOSFS 1991:1129) består oftast i  att
patienten motsätter  sig  vård,  eller  inte själv  har sökt  vård,  vilket  medför att  patienten befinner  sig  i  en
påtvingad och därmed utsatt situation. Detta gör att den rättspsykiatriska vården kan vara ett stort ingrepp i
individens tillvaro och personliga integritet. Tvångslagarna beskriver vilka villkor som måste vara uppfyllda
för att en individ ska få vårdas med tvång, men de grundläggande principer för vård som gäller i Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, (SOSFS 1982:763) gäller även vid de båda tvångslagarna och vården ska därmed så
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Under  2014 vårdades  1600 personer  enligt  lagen om rättspsykiatrisk  vård.  Runt  17  procent  av  dessa är
kvinnor.  Åldersfördelningen är  densamma för  både  män och  kvinnor,  de  flesta  är  mellan 25  och  35  år
(Socialstyrelsen,  2015).  När  patienten  har  dömts  för  ett  brott  och domstolen  beslutar  att  överlämna en
patient till rättspsykiatrisk vård är det chefsöverläkaren i patientens hemlandsting som fattar beslut om var
patienten ska vårdas (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009). När det är fråga om patienter som gjort sig
skyldiga till grövre brott eller anses vara särskilt vårdkrävande beslutas i regel om att patienten åtminstone
inledningsvis bör behandlas vid någon av de sex större rättspsykiatriska regionklinikerna (ibid). 

Hörberg (2008a) beskriver att den rättspsykiatriska vården har ett ansvar för att patienten får rätt diagnos,
behandling  samt  rehabilitering.  Vården  ska  sträva  efter  att  underlätta  hanteringen  av  den  psykiska
sjukdomen och minimera risken för återfall i brottslighet. Fokus ska ligga på att förbättra individens hälsa
och skapa livskvalitet genom att främja ett självständigt liv i samhället (ibid). En studie av Hörberg, Sjögren
och Dahlberg (2012) visar att patienter kan uppleva att de är fast i den rättspsykiatriska vården och att de
tappar  hoppet  om att  komma ut  i  samhället  igen.  Att  inte  kunna påverka sin  situation och sin  framtid
beskrivs  som  panikartat  och  ångestladdat.  En  del  patienter  upplever  dessutom  att  de  utsätts  för
förödmjukande attityder och beteenden och de kan enbart uppfatta vården som ett frihetsberövande. Studien
visar dessutom att patienterna är mer fokuserade på att komma ut från avdelningen än på att vårdas och
behandlas för sin sjukdom (ibid).

Patienters delaktighet

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att vårdvetenskapens syn på delaktighet innebär att patienten ges
möjlighet att komma in i ett vårdande sammanhang där sårbarheten minskar och hälsa och välbefinnande
kan utvecklas. Patienten ges möjlighet att ta ansvar för och påverka sin hälsosituation och det etiska kravet
som kräver  att  patienten får  en god vård kan förstås  inom ramen av delaktighet.  Enligt  Socialstyrelsen
(2005) är förutsättningarna för patientens delaktighet i sin vård att patienten har insikt i sin problematik och
tillsammans med vårdpersonalen kan formulera konkreta mål för behandling och rehabilitering.  Att verka
för patienters  delaktighet  inom psykiatrisk vård är  av väsentlig  betydelse.  McCann,  Baird,  Clark och Lu
(2008)  beskriver  att  patienters  delaktighet  i  sin  vård  kan  förbättra  deras  livskvalité  och  framhåller  att
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patienter som är engagerade i sin psykiatriska vård löper mindre risk för återinläggning. Delaktighet kan
också ge förbättrad självkänsla, ökad social samvaro, personlig tillfredsställelse och en känsla av egenmakt.
Hultsjö  och  Syrén  (2014)  poängterar  vikten  av  kontroll  och  inflytande  i  det  dagliga  livet  för  att  uppnå
välbefinnande. Patienter upplever det positivt när vårdarna ser och möter dem med öppenhet och beaktar
deras upplevelser. Patienter med allvarlig psykisk ohälsa har ofta erfarenheter av att mötas av fördomar och
av att inte bli tagna på allvar (ibid).

Mot bakgrund av att rättspsykiatrisk vård inte enbart har syftet  att vårda utan också innebär en ständig
balansgång mellan patientens rätt till integritet och självbestämmande och omgivningens rätt till skydd och
säkerhet så framträder flera hinder för patientens delaktighet. Livingston, Nijdam-Jones och Lapsley (2013)
betonar att rättspsykiatrisk vård medför en minskad autonomi och det är därför viktigt att patienten får göra
så många egna val som möjligt för att öka delaktigheten i vården. Sjögren (2009) framhåller att ett etiskt
förhållningssätt  inom rättspsykiatrisk  vård inbegriper  att  patienterna,  så  långt  möjligt,  ges  möjlighet  till
delaktighet i de beslut som gäller deras vård. Att ge möjlighet till stödjande samtal och uppmuntran kan
innebära en känsla av sammanhang och delaktighet i sin vård menar Rask och Brunt (2006). 

Hörberg, Sjögren och Dahlberg (2012) beskriver att patienter har olika syn på den rättspsykiatriska vården.
Det finns patienter som beskriver vårdarna som stödjande vänner som uppmuntrar och hjälper till att sätta
gränser. Det finns också patienter som beskriver att de döljer och håller tillbaka sina tankar och känslor för
att  undvika negativa  påföljder  samt  upplever  utsatthet  och att  det  är  “personal  mot  patienter”.  Att  låta
patienten stå tillbaka och att som vårdare försöka "ta över" patientens problem för att lösa de innebär enligt
Sjögren (2009) att  delaktigheten försvinner eller uteblir.  Hörberg (2008a) menar att  vårdarna inom den
rättspsykiatriska vården ibland står inför det faktum att de inte lyckas skapa en samhörighet med patienten,
vilket skapar en maktlöshet hos vårdarna då de har ambitioner att involvera patienten men inte lyckas.

Vårdrelationens betydelse för patientens upplevelse av delaktighet inom den rättspsykiatriska vården påtalas
av  Gildberg,  Bradley,  Fristed  och  Hounsgaard  (2012)  som  beskriver  att  relationen  mellan  patient  och
personal kan stärkas om patient och personal interagerar med varandra genom exempelvis gemensamma
aktiviteter. Denna relation kan sedermera leda till att patienten väljer att delge sina erfarenheter för vårdaren
och möjliggör en inblick i patientens upplevelser och värderingar.

Sjuksköterskors upplevelser av patienters delaktighet

Delaktighet  mellan patienten och sjuksköterskan är en ömsesidig samt interpersonell  process,  där  fokus
ligger på patientens inflytande och resurser. Förmågan hos vårdpersonalen att se patienten som människa
bortom linjära psykiatriska förklaringsmodeller  är  enligt  Syrén (2014)  av  framträdande betydelse för  att
möjliggöra patientens delaktighet i  sin vård. I  en studie av Carlsson, Drew, Dahlberg och Lützen (2002)
beskrivs att en verklig relation innebär ett sant möte, en inbjudan samt ett mottagande. Det är här i denna
relationen som patienten  ska  ha  möjlighet  att  framträda  och  ge  uttryck  för  sina begär  och  upplevelser.
Vårdrelationen ska vara en närande relation mellan patient  och sjuksköterska.  Den är  ett  tecken på ett
professionellt  engagemang  som  förutsätter  att  sjuksköterskan  använder  sin  personliga  kunskap  och
erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som tillgång i det vårdande mötet med patienten (ibid). 

Rask och Brunt (2006) påtalar att sjuksköterskor ser sig som mer stödjande än vad patienterna upplever det
och att sjuksköterskorna kan ha svårt att kommunicera sitt stöd till patienterna på ett sätt som uppfattas så
som det var menat. I en studie av Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2015) betonas det att
alla  patienter  har  sin  individuella  nivå  av  önskat  deltagande  och  ingen  kan  tvingas  att  vara  delaktig.
Patientens status, ålder, mående, fysisk och psykisk kapacitet är avgörande för delaktighet. De menar vidare
att delaktighet kan  uppnås  på  två  sätt;  fysiskt  och  verbalt.  Att  fysiskt  delta  beskrivs  som att  patienten
uppmuntras att delta i aktiviteter, sköta sin hygien och äta själv. Verbalt deltagande beskrivs som att ställa
och få svar på sina frågor, att uttrycka sin oro/rädsla och att vara informerad om sina mediciner. Genom att
uppmuntra patientens deltagande och att  använda sig  av humor och en god kommunikation skapas ett
klimat där patienten känner sig inbjuden att delta (ibid).

I en studie av McCann et al. (2008) framkommer att sjuksköterskorna anser att patienterna bör ha en central
roll när det gäller val av vård och behandling och de bör vara informerade om vilka risker och möjligheter de
olika behandlingarna innebär. Trots det får patienter ofta kämpa för sin delaktighet och för att relevanta och
meningsfulla synpunkter ska tas tillvara på. För att få med sig patienten i processen så krävs det att patienten
känner  sig  delaktig  (Hörberg,  2008b).  Tobiano et  al.  (2015)  beskriver  att  sjuksköterskor  kan känna sig
begränsade av regler och säkerhetsaspekter,  speciellt  när det gäller  information och sekretess.  Inom den
rättspsykiatriska vården beskrivs en maktlöshet på grund av de lagar och regler som styr vården (Hörberg,
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2008b). Även tidsbrist och hög arbetsbelastning beskrivs som hinder för att göra patienten delaktig i sin vård
(Tobiano et al., 2015). 

Hörberg,  Benzein,  Erlingsson  och  Syrén  (2015)  påtalar  vikten  av  att  involvera  närstående  i  patientens
rättspsykiatriska  vård,  men  beskriver  att  personal  behöver  bedöma  och  utvärdera  hur  patienten  och
närstående påverkar varandra, då hot och våld kan göra det nödvändigt att begränsa möjligheten för patient
och närstående att träffas. 

Teoretisk referensram

Ett  vårdvetenskapligt  livsvärldsperspektiv kan således vara en utgångspunkt  för att  förstå hur patienters
delaktighet i  den rättspsykiatriska vården möjliggörs,  och används därför i  denna studie.  Som framgår i
bakgrunden finns flera hinder för patientens delaktighet i rättspsykiatrisk vård, relaterat till såväl patienters
som vårdpersonals upplevelser. Att ha förmågan att sätta sig in i och försöka förstå patienternas upplevelse
av att leva med ohälsa ses som en central ansats i en vårdvetenskapligt utformad vård (Syrén, 2014). Sjögren
(2009)  menar  att  det  vårdvetenskapliga  förhållningssättet  blir  särskilt  betydelsefullt  inom  den
rättspsykiatriska vården där det utgår ifrån att människans tidigare historia aldrig tar bort möjligheten att
utvecklas som individ. Det yttersta skälet till  att  vårda är att lindra patientens lidande samt att bekräfta
individens värdighet som människa. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att inom rättspsykiatrin är det viktigt
att vårdpersonalen kan se människan bakom brottet och möta patientens livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv i
vården innebär att vårdarna har som ansats att se, förstå och beskriva samt uppfatta världen så som den
erfars av människor (ibid).  Ett  vårdvetenskapligt  livsvärldsperspektiv bör problematisera öppenheten för
patienters  perspektiv.  Utan  en  sådan  öppenhet  i  mötet  minskar  möjligheten  att  hitta  det  nya  eller
outforskade i  patientens  erfarenheter.  För  att  patienten  ska  kunna känna sig  delaktig  i  sin  vård menar
Dahlberg et al. (2003) att det är centralt att patienten blir sedd som en unik person och inte bara som en
patient med en sjukdom eller en skada. 

I  enlighet  med  Carlsson  (2014)  anses  inklusion  och  delaktighet  i  vården  som  en  viktig  grundpelare.
Professionell vårdpersonal har enligt Dahlberg och Segesten (2010) en kunskap som patienterna saknar och
därför söker, vilket kan skapa en obalans mellan den makt som vårdare respektive patient har. En klyfta som
ibland  skapas  mellan  ”vi  och  dom”  hör  enligt  Syrén  (2014)  inte  hemma  i  den  verkliga  delaktigheten.
Relationen  mellan  vårdare  och  patient  är  betydelsefull  för  patientens  möjlighet  att  uttrycka  behov  och
problem. Vårdrelationen bör enligt Wiklund Gustin (2003) bygga på tillit, ömsesidighet, ärlighet och respekt.
Ansvaret för att inbjuda till en vårdrelation ligger enligt Wiklund Gustin (2003) på vårdaren. Enligt Sjögren
(2009)  kan  en  god  vårdrelation  underlätta  för  patienten  att  dela  sina  tankar  och  känslor,  vilket  är  en
förutsättning för delaktighet. 

Syfte

Syftet  är  att  belysa  hur  sjuksköterskor  upplever  att  patienters  delaktighet  möjliggörs  inom  den
rättspsykiatriska vården.
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Material och metod

Design

Studien har en kvalitativ design då fokus är att belysa sjuksköterskors upplevelser. Enligt Henricson och
Billhult (2012) formas studien av det kontext som den utförs i, tillsammans med forskare och informant. Det
primära syftet när forskaren använder kvalitativ design är att skapa en kunskap om ett fenomen så som det
tolkas samt upplevs. En kvalitativ design användes för att förstå, tolka samt beskriva individers upplevelser.
Den kvalitativa designen har ett holistiskt ursprung som avser att studera personers levda erfarenheter av ett
fenomen. Det finns ingen absolut sanning och heller inget som är fel i en erfarenhet. På så vis möjliggörs att
olika  åsikter  samt  erfarenheter  kan användas  som en  utgångspunkt  i  studien  (ibid).  Studien  utgår  från
informanternas upplevelser och kännetecknas av att forskaren är öppen inför det fenomen som ska studeras.

Urval 

Ett strategiskt urval användes för att finna den högsta graden av variation av erfarenheter kring det fenomen
som studerades, det vill säga att skillnader eftersträvades för att få en så stor variation av upplevelser som
möjligt (Henricson & Billhult, 2012). Att välja informanter med olika upplevelser innebär en möjlighet att
fånga  flera  aspekter  kring  samma  fenomen  (Graneheim  &  Lundman,  2004).  Enligt  Wallengren  och
Henricson (2012) bör forskningsproblemet angripas ur flera synvinklar och informanter av olika kön, ålder
samt  erfarenhet  av  fenomenet  bör  inkluderas.  Inklusionskriterierna  för  studien  var  legitimerade
sjuksköterskor  som  hade  arbetat  inom  rättspsykiatrisk  vård  i  minst  två  år  då  det  är  önskvärt  att
informanterna hade erfarenhet av verksamheten. 

En kontakt togs med rättspsykiatriska kliniker och avdelningar i södra Sverige för att finna informanter till
studien. Verksamhetschefer eller avdelningschefer gav ett muntligt godkände av studiens genomförande och
var sedan behjälpliga med att välja ut informanter (bilaga 1). En första kontakt med informanterna skedde
genom brev där de fick information angående studiens syfte och metod samt avseende frivilligheten att delta
i studien och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Se information till informanter i bilaga
2. Efter det skedde kontakten genom telefon där intervjun bokades in. En provintervju genomfördes och den
ansågs hålla god kvalité och inkluderades i studien. Sammanlagt nio intervjuer genomfördes. Informanterna
arbetade som psykiatrisjuksköterskor på fem olika avdelningar i södra Sverige. Det var fem kvinnor och fyra
män i åldrarna 25- 65. Alla hade arbetat minst två år inom den rättspsykiatriska vården. 

Datainsamling

Metoden för datainsamling var alltså kvalitativa intervjuer, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) bidrar
till att forskaren får en förståelse, en empirisk kunskap, för informanternas upplevelser. En semistrukturerad
intervjuguide med temaområden skapades, för att säkerställa att de ämnen som studien avsåg undersöka
belystes  (bilaga  3).  En  semistrukturerad  intervju  användes  då  denna  typ  av  intervju  är  flexibel.  Enligt
Danielsson  (2012)  avser  en  semistrukturerad  intervju  öppna  frågor och  forskaren  behöver  inte  ställa
frågorna i samma ordning till informanterna utan kan anpassa frågorna efter vad som framkommer under
intervjun.  Om frågorna  är  för  detaljerade  kan  de  förstöra  interaktionen  i  intervjusituationen  genom att
intervjuaren är styrd av sin intervjuguide (ibid). Intervjuerna bandinspelades för att garantera att ingen del
av intervjun gick förlorad (Kvale & Brinkman, 2014). Förutom vid två intervjuer där intervjuaren inte fick ta
med sin sin inspelningsutrustning på grund av avdelningens säkerhetsklassificering. 

Intervjuerna  genomfördes på en plats som valdes i samråd med informanterna. Tanken var att finna en plats
där intervjun skulle ske i en lugn miljö med en låg ljudnivå och där risken för avbrott och distraktioner var
liten. Intervjun pågick i ca 30 min där informanten i början fick information om studiens syfte. Intervjuaren
försökte ha ett  icke- dömande förhållningssätt  så att  informanten inte upplevde att  det  fanns något rätt
och/eller fel svar. Som forskare bör ett ärligt intresse för informantens upplevelse finnas så att informanten
ska  kunna  uttrycka  sig  så  tydligt  som  möjligt (Danielsson,  2012).  När  intervjuerna  var  genomförda
transkriberades de ordagrant. 

Dataanalys

För att  få  en innehållsrik  beskrivning och en ökad kunskap om informanternas  upplevelser  används en
kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Den kvalitativa innehållsanalysen
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kan användas vid tolkning av texter och intervjuer, och metoden har två utgångspunkter; den induktiva samt
den  deduktiva  (ibid).  Till  denna  studie  har  en  induktiv  ansats  valts  då  ambitionen  var  att  göra  en
förutsättningslös  analys  av  texterna  och  som  baserades  på  informanternas  upplevelser.  Lundman  och
Hällgren Graneheim (2012) menar att  i  texter finns det ett manifest innehåll,  det som är påfallande och
uttrycks  på  en  beskrivande  nivå.  Det  manifesta  innehållet  handlar  om  det  uppenbara  innehållet  i
intervjuerna och uttrycks på en beskrivande nivå i form av olika kategorier. I texten finns det även ett latent
innehåll  som  beskriver  textens  underliggande  budskap,  det  som  kan  förstås  mellan  raderna.  Eriksson
Barajas,  Forsberg  och  Wengström  (2013)  beskriver  att  det  finns  flera  olika  modeller   för  kvalitativa
innehållsanalys som kan användas för att på ett systematiskt sätt ska kunna analysera det som framkommer.
Ansatsen i denna studie var att tolka data för att kunna presentera dess latenta innehåll i huvudtemat. I den
latenta analysen blir forskaren medveten om det mönster i intervjuerna som inte är tydligt uttalat (ibid).
Kategorierna  som  skapades  presenterades  på  en  manifest  nivå  där  det  uppenbara  och  påfallande  i
intervjuerna låg som grund. Det är viktigt att texten inte plockas ur sitt sammanhang utan att den förstås
som en helhet och utifrån den text som kommer före samt efter (Graneheim & Lundman, 2004). I detta
sammanhang innebär det att ta hänsyn till tonfall, avbrott och uttryck som informanterna ger.

Analysen har genomförts i enlighet med de analyssteg Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver.
Analysenhet ses  som  intervjuerna  som  ingår  i  analysen.  Genom  analysenheterna  plockades  sedan
meningsenheter ut,  där  meningar  som  hör  ihop utifrån  sitt  innehåll  parades  ihop.  Nästa  steg  var  att
kondensera meningar, en process som gör dem kortare men bevarar kärnan i meningen. Efter kondensering
så abstraherades texten och  varje meningsenhet fick en kod, likt en etikett som beskriver innehållet. Därefter
grupperades de olika koderna med liknande innehåll och då bildades det subkategorier som i sin tur bildade
kategorier.  Till  sist  avslutades analysen,  då alla kategorier  kopplades ihop till  ett  gemensamt  tema som
svarar till analysens innehåll. Se exempel på analysprocessen i tabell 1. 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori TEMA 

Begreppet delaktighet 
ser jag som en väldigt 
viktig ståndpunkt i 
sjuksköterskans dagliga 
arbete.  

Viktig ståndpunkt 
i sjuksköterskans 
arbete. 

Viktigt i 
arbetet 

Viktigt En viktig del
i arbetet

”Vi försöker”

Förförståelse 

Olsson och Sörensen (2004) menar att välja perspektiv innebär att välja ett bestämt sätt att se, det vill säga
att välja vad man ser på och hur man ser på det man vill se. Forskarens förförståelse kan ändras ständigt i
forskningsprocessen.  Genom  att  klargöra  förförståelsen  ges  en  utgångspunkt  för  tolkningen  och  den
personliga erfarenheten som forskaren har får inte påverka objektiviteten i resultattolkningen (ibid). I och
med arbetet som psykiatrisjuksköterska på en rättspsykiatrisk klinik fanns kunskap och erfarenheter om
området som valts att studeras. Gadamer (1997) menar att, under hela analysprocessen så går det inte att
undgår att sjuksköterskor bär med sig en förförståelse för fenomenet som valts att studeras och varför det är
intressant att studera. Under föreliggande studie har författaren lagt stor vikt vid att försöka att bortse från
sin  förförståelse  och  egna  erfarenheter  detta  för  att  inte  påverka  informanterna  eller  analysen  av
intervjuerna. Att helt bortse från sin förförståelse går inte utan studiens syfte skapades utifrån förförståelsen
då det  fanns en nyfikenhet  över  att  se  hur sjuksköterskor möjliggör delaktigheten för patienterna i  den
rättspsykiatriska  vården.  Förförståelsen  som  författaren  har  med  sig  är  att  patienten  är  delaktig  i  sin
vårdprocess men att det finns utrymme att inkludera patienten ännu mer. I föreliggande studie finns en
medvetenhet om förförståelsens existens, men strävan finns hela tiden mot att fokus ska ligga på det som
presenterar sig, på det som visar sig, på forskningsfenomenet. 
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Etiska överväganden

Studien  har  genomförts  med  utgångspunkt  i  de  fyra  huvudkraven  för  forskning:  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga informanter
i studien har informerats muntligt och skriftligt om syftet samt att deltagandet är frivilligt och att de när som
helst kunde avbryta. Informanten bestämde själv över sin medverkan och muntligt samtycke om deltagande
har inhämtas både från verksamhetschefer, avdelningschefer samt från sjuksköterskorna som medverkade i
studien.  Kvale  och  Brinkman  (2014)  menar  att  informationskravet  och  samtyckeskravet  innebär  att
informanten ska informeras om det allmänna syftet med studien och hur den är upplagd i stort samt att
informanten  deltar  frivilligt  i  studien  och  kan  avbryta  när  som  helst.  Informanterna  har  fått  skriftlig
information om studiens syfte  samt att intervjuerna avidentifieras och inga citat kommer att kunna härledas
till någon specifik individ. Materialet har förvarats inlåst och endast använts i denna studie. Konfidentialitet i
forskningen syftar på överenskommelsen som informanterna ingår i om vad som görs med den data som
framkommer  (Kjellström,  2012).  Informanterna  har  erhållit  information  om  att  materialet  kommer  att
publiceras som en magisteruppsats. Privat data som identifierar informanterna i studien avslöjas inte. Om
det publiceras information som potentiellt kan kännas igen av andra bör informanten godkänna att denna
identifierbara information lämnas ut (Kvale & Brinkman, 2014). 

Studien har även tillämpat de tre etiska principerna, respekt för person, principen om att göra gott samt
rättviseprincipen i  enlighet med Belmonterapporten (1979). Principen om respekt för person innebär att
hänsyn ska tas till informantens privatliv. Enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär den etiska principen om
att göra gott att risken för att informanten skadas ska vara så liten som möjligt. Den ska även väga risken mot
nyttan  i  studien  samt  skydda  konfidentialiteten.  Nyttan  i  studien  var  att  få  området  belyst  både  för
sjuksköterskor men även för patienter inom den rättspsykiatriska vården. Studien medförde ingen skada för
informanterna  utan  kan  bara  ses  ur  ett  nyttoperspektiv  då  den  inte  belyste  något  känsligt  ämne.  I
rättviseprincipen  är  utgångspunkten  att  alla  informanterna  ska  behandlas  lika  (Sandman  & Kjellström,
2013).  Den  personliga  närheten  i  forskningssituationen  ställer  ständiga  och  stränga  krav  på  forskarens
känslighet när det gäller hur långt hon ska gå i sina frågor. Det etiska kravet som ställs på forskaren innebär
också att hon ska försöka uppnå hög vetenskaplig kvalité på den information som bildas. Det innebär att
resultatet  ska  vara  så  korrekt  och  representativt  för  forskningsområdet  som  möjligt  (ibid).  En  etisk
egengranskning har genomförts via Hälsohögskolan i Jönköping.
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Resultat 

Fem kategorier framkom och dessa är En viktig del i arbetet, Vi ser olika på det, En önskan om delaktighet,
Delaktighet för nästan alla samt En framtidstro. ”Vi försöker” blev temat för dessa fem kategorierna. ”Vi
försöker”  är  ett  citat  från  intervjuerna  som  lyfts  upp  på  en  latent  nivå  där  analysen   visar  på
sjuksköterskornas vilja att få patienterna delaktiga i den rättspsykiatriska vården. Se de olika kategorierna
samt temat i figur 1. 

En viktig del i arbetet 

Att  möjliggöra  delaktighet  ansågs  var  en  mycket  viktig  del  i  arbetet  för  sjuksköterskorna.  Att  involvera
patienter  i  vården  beskrevs  som  en  naturlig  del  och  en  grund  för  en  god  vårdrelation.  En  stor  del  av
delaktigheten var att  arbeta tillsammans mot samma mål och skapa en hållbar planering i  samråd med
patienten. 

”Har man inte med sig delaktighet i sitt arbete som sjuksköterska så är man ute och cyklar. Det är A och O 
för en sjuksköterska att hålla koll på detta”. 

Det  framkom  även  att  sjuksköterskorna  ansåg  att  delaktigheten  speglas  i  vårdarbetet.  De  upplevde  att
patienterna kände delaktighet när de blev lyssnade på och när de blev involverade i sin vårdprocess.

”Det är ju medbestämmande i vården. Man frågan patienterna, har en dialog med patienterna, man har 
en dialog i teamet. Att patienterna inte blir överkörda helt enkelt”. 

Att involvera patientens anhöriga var en viktig del i vårdprocessen. Relationen med anhöriga  beskrevs som
givande för både vårdpersonal och patient. Att få ta del av patientens tidigare liv och deras nätverk ute i
samhället  skapade  en  större  förståelse  för  patientens  behov.  När  anhöriga  blev  en  naturlig  del  av
vårdprocessen skapades det en delaktighet även med dem. Sjuksköterskorna menar att för en del patienter
kan anhöriga stå för en viktig del men ibland är det svårt.

”Vi försöker inkludera anhöriga så gott det går men alla anhöriga är inte alltid bra för patienten och 
ibland är det väldigt svårt för anhöriga att förstå systemet med lagar och regler”. 
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Att begreppet delaktighet var en floskel lyftes också upp. Ett ord som ofta användes inom forskningen men
som används väldigt lite i mötet med patienten. Begreppet målar upp något fint teoretiskt men som sedan
inte fungerar i praktiken. 

Vi ser olika på det 

Sjuksköterskorna var tveksamma till om patienterna förstod begreppet delaktighet,  men var överens om att
även om patienten inte  förstår  begreppet  så  märker  de om de är  delaktiga i  sin  vårdprocess  eller  inte.
Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte brydde sig om delaktigheten och att patienten uppfattades
som ointresserad och lat. De upplevde att patienten förväntade sig att vårdpersonalen skulle genomföra hela
patientens vårdprocess. En del patienter blev inte hjälpta av en ökad delaktighet utan övergick till att vara
orolig och osäker när det blev för många valmöjligheter. 

”Jag upplever att patienterna inte alltid förstår begreppet, att de inte gör samma tolkning som personalen.
Att det inte alltid är ett begrepp som patienten själv använder utan att det är ett begrepp som vi i 
personalen använder”. 

Sjuksköterskornas  utsagor  påvisade  erfarenheter  av  att  vara  tydlig  mot  patienten  i  början  av  vården
underlättar för både sjuksköterskan och patienten. Att tidigt i vårdprocessen klargöra begreppet och förklara
inom vilka delar patienten kan vara delaktig beskrevs vara viktigt. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna
inte alls kände sig delaktiga i sin vård och att detta beror på att vården sker genom tvång. Erfarenheten var
att patienterna ofta ansåg att de hade för lite rättigheter. 

”Jag tror inte att patienterna känner sig ett dugg delaktiga. Ofta ser de inte sina egna fel och 
konsekvenserna som blir av ett visst handlande”.  

En  sjuksköterska  berättade  att  på  deras  klinik  genomfördes  kvantitativa  mätningar  varje  månad  på
patienternas delaktighet. En enkät delades ut och patienterna fick skatta sin delaktighet i vården på en skala
mellan  0-10.  Efter  flertalet  mätningar  där  patienterna  skattade  en  låg  delaktighet  i  vården  arbetade
avdelningen aktivt för att öka delaktigheten och genomföra önskemål som patienterna hade. Efter ytterligare
mätningar  hade  inte  patienternas  delaktighet  ökat,  utan  patienterna  skattade  fortfarande  samma  låga
delaktighet. Slutsatsen var att patienterna och vårdpersonalen inte såg lika på begreppet och insatserna som
vårdpersonalen hade gjort tolkade inte patienterna som delaktighet. Att finna en samsyn kring begreppet
tillsamman med patienten är en önskan bland sjuksköterskorna. De ansåg att vården hade blivit lättare om
alla inblandade parter såg lika på delaktigheten men att det också är svårt eftersom begreppet ofta leder till
individuella tolkningar. 

Det kan även finnas svårigheter med delaktigheten. Informanterna beskriver att en del patienter har svårt att
hantera delaktigheten, det blir för mycket valmöjligheter och en del patienter behöver tydliga ramar i sin
vardag. Att nivåanpassar vården beroende på sjukdom, begåvningsnivå, insikt samt kompetens var något
som ofta gjordes. 

”Tänk att läs och skrivsvårigheterna ligger på en fjärdeklassares nivå alltså då finns inte ordet delaktighet 
i deras vokabulär. Det är väl inte jättevanligt i samhället utan jag tänker att det är något som vi använder 
mycket i vården”. 

Sjuksköterskorna beskrev att de har samlingar tillsammans med patienterna där de använde sig av olika
teman. Begreppet delaktighet lyftes då och samtalades kring och alla har olika syn på begreppet. Efter dessa
insatser upplevdes det att patienterna fortfarande har svårt att förstå eller kunna relatera till begreppet. 

”Inom den högspecialiserade vården upplever jag att det är svårt att arbeta med delaktigheten för att 
patienten och personalen inte alltid är överens om vad delaktighet innebär”. 

Ofta saknar patienterna en fungerande struktur i sitt dagliga liv och då är det viktigt att finna en struktur som
håller över tid.  Det kan medföra att  patienten i  början av sin vårdprocess inte är så delaktig i  sin vård.
Sjuksköterskor beskriver att de ofta fick påminna patienterna om att de var dömda till rättspsykiatrisk vård
och att personalen inte kan tillgodose alla önskemål. Sjuksköterskorna uppfattade det som att patienterna
ansåg att vårdpersonalen hela tiden bestämde och satte upp regler men att detta var inte hela sanningen
eftersom vårdpersonalen är styrd av lagar som reglerar vården. De förslog att presentera anledningar för
vissa lagar,  regler och rutiner för att patienterna enklare ska kunna förstå och följa dem. 
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En önskan om delaktighet 

En respekt  och vilja  att  involvera patienterna i  sin vårdprocess  beskrevs  som en central  utgångspunkt  i
delaktigheten. Sjuksköterskorna menade att det var centralt i deras omvårdnad att skapa en vårdrelation.
Genom ett kontinuerligt stöd och uppmuntran kan en vårdande relation skapas vilket är en förutsättning för
god vård. Skapas det en vårdrelation blir delaktigheten en naturlig del. Sjuksköterskorna ansåg att mycket
vårdarbete involverade patienten så som vårdplan, vårdlagssamtal, ronder samt morgonmöte men att det
ändå  ibland  var  svårt  att  finna  en  vårdrelation  med  patienterna  inne  på  avdelningen.  De  menade  att
delaktigheten uppstår först utanför avdelningen när patienten och vårdpersonalen lämnar avdelningen för
att genomföra någon aktivitet tillsammans, det var då en känsla av jämlikhet infann sig. 

”För att kunna arbeta med det här och göra patienten delaktig, att få dem att känna sig delaktig så måste 
du först och främst ha en allians med patienten. Skaffa dig en bra relation och en allians gör man inte 
första, andra, tredje dagen och kanske inte tredje eller fjärde veckan heller utan det är ett mer långsiktigt 
arbete än så”. 

Det berättades om att patienten hela tiden får medverka och framföra önskemål om vårdprocessen sen görs
en rimlighetsbedömning tillsammans med läkaren om det är genomförbart. En del saker går inte att ändra
på men då är det viktigt att patienten ändå får vara delaktig så mycket som möjligt. Sjuksköterskorna beskrev
att om patienten var tvungen att ta en viss medicin i injektionsform så kunde patienten bestämma vilken tid
den skulle ges, vilken sjuksköterska som skulle ge den samt i vilken skinka den skulle ges. Patienten kan inte
välja att inte ta den men de andra delarna som uppstår har patienten stor möjlighet att påverka. 

Delaktighet för nästan alla 

Sjuksköterskorna menar att det inte skapas någon skillnad mellan olika patienter beroende på vilket brott
som  har  begåtts.  Om  det  uppstår  någon  skillnad  beror  den  då  på  om  patienten  bedöms  som  en
högriskpatient vilket i sin tur kan påverka hur snabbt vårdprocessen fortlöper. Sjuksköterskorna nämnde
rättspsykiatrins  värdegrund,  att  se  människan bakom brottet,  äga kompetens och ha förmågan att  möta
patienten i alla situationer, och att de var noga med att vårdprocessen hela tiden fortlöpte på ett etiskt sätt.
De  menade  att  vissa  brott  berör  mer  än  andra  och  att  i  arbetet  med  dessa  utser  avdelningen  några
kontaktpersoner som arbetar nära patienten, detta för att vården ska bli så professionell som möjligt.  Brott
mot  barn  anses  vara  det  som  berör  mest  och  ofta  blir  vården  då  mer  uppstyrd  och  mer  kontrollerad.
Sjuksköterskorna  förklarade  att  det  ibland  var  tydligt  bland  viss  vårdpersonal  att  de  gör  en  skillnad  i
bemötandet mellan patienterna. 

”Man ser ju ibland att viss personal har väldigt svårt att hjälpa vissa patienter. Det finns de som inte ger 
patienten något extra och har väldigt lite kontakt med den och visst påverkar det delaktigheten”. 

Att viss vårdpersonal inte har kontroll över sina känslor och att detta ofta avspeglas i vårdarbetet nämndes,
samt att de som vårdare gäller att veta om sina begränsningar och kunna förmedla dem. Sjuksköterskorna
upplevde även en viss jargong i personalgruppen som användes för att få distans till brottet. En jargong som
stannar i personalrummet. Men sjuksköterskorna menade att om det kommer en ny medarbetare som inte
förstår detta så finns det en risk att den tar med sig detta i sin yrkesroll och att jargongen sedan kommer ut
på avdelningen och blir tydlig i patientarbetet. 

”Ibland tror jag också att det är en överlevnadsstrategi för att orka jobba med det här, ett sätt att få lätta 
på trycket ibland”.  

Upplevelser  av  att  det  inte  alltid  är  brottet  som  spelar  roll  utan  att  det  handlar  om  vårdpersonalens
inställning, syn och preferenser fanns också. Ibland kan även personkemi spela en stor roll och det påverkar
vårdarbetet.  De  ansåg  att  vårdpersonalen  ibland  agerade  utifrån  makt  och  att  kunna  bestämma  över
patienterna och det inte är i relation till något speciellt brott utan det handlade mer om en inställning som
fanns hos vårdpersonalen. 

”Sen är det ju klart att det är olika med olika personal. Det hänger nog inte ihop med brottet utan det 
handlar nog mer om personlighet och att den här patienten kanske är svårare”
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En framtidstro

Bland informanterna finns en förhoppning om mer aktiviteter och en större delaktighet  i  det vardagliga
arbetet för patienterna. Att varje patient får en mer ingående utbildning kring sin sjukdom, medicinering
samt sin behandling önskade sjuksköterskorna. Genom att få en adekvat diagnos och förstå sin sjukdom och
medicinering skapas en acceptans hos patienten och en ökad kunskap. Förhoppningsvis kommer patienten
att få insikt i sina behov och känna sig trygg med att uttrycka dem förklarade sjuksköterskorna. Mycket är
värt  att  pröva,  det  är  långa vårdtider inom rättspsykiatrin och då finns det tid att  testa olika idéer som
patienterna har. 

”Om patienten verkligen vill försöka med någonting som vi inte vet om det kommer att ge bra eller dålig 
eller ingen effekt så finns här möjlighet att testa och patienten ska inte vidare om två dagar. Det kan finnas
goda saker med att det finns tid”.  

En sjuksköterska som har arbetet länge inom den rättspsykiatriska vården beskriver att vården har ändrats
till det bättre och i början av yrkeslivet så var det ett oerhört strafftänk. Sedan dess har det kontinuerligt
arbetats med att utveckla vården och göra patienterna mer delaktiga och se att det finns en människa bakom
brottet. 

”Det har varit ett stort skepp att vända tycker jag men det har varit väldigt roligt och jag hoppas och tror 
att det här fortsätter, att vi har det här individuella tänket med patienten”. 
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Diskussion

Metoddiskussion  

En kvalitativ design valdes då den ansågs passa bäst till studiens syfte. Ett värdefullt bidrag som kan erhållas
genom den kvalitativa ansatsen inom forskningen är att dessa gör informantens röst hörd och att forskaren
får en fördjupad kunskap om deltagarnas livsvärld (Forsberg & Wengström, 2015).  En induktiv ansats valdes
för att kunna genomföra en förutsättningslös analys av en text som är baserad på människors berättelse
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då önskemål fanns att finna sjuksköterskor som bäst besvarade
studiens syfte valdes ett strategiskt urval detta för att finna en så stor variation bland informanterna som
möjligt. Henricson och Billhult (2012) menar att ett strategiskt urval ska genomföras där informanterna har
en god bredd i ålder och erfarenhet detta för att öka trovärdigheten. Alla sjuksköterskorna som medverkade i
studien arbetade som specialistsjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Arbetserfarenheten var olika
lång men alla hade minst två års erfarenhet av att arbeta inom den rättspsykiatriska vården. Informanterna i
studien var fem kvinnor och fyra män i varierande åldrar. Urvalet genomfördes på fem olika regioner i södra
Sverige. Att undersöka erfarenheter i olika regioner och på olika avdelningar ses som en styrka i studien då
det skapar en större mångfald då verksamheter ofta skiljer sig åt. Wallengren och Henricson (2012) menar
att studien får en ökad trovärdighet om forskningsproblemet granskas ur flera synvinklar till exempel med
hjälp av informanter i olika åldrar, kön samt livserfarenheter. En intressant aspekt hade varit att intervjua
sjuksköterskor som arbetar på de sex olika rättspsykiatriska regionklinikerna runt om i Sverige. Detta för att
få fram en bild från den komplexa slutenvården.  Kanske finns det  ett  tydligare  maktperspektiv  där  och
arbetet med att göra patienten delaktig i sin vård bedrivs på ett annan sätt. 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer detta för att  få en flexibel intervju med
öppna frågor. Med en annan datainsamlingsmetod till exempel strukturerade intervjuer eller enkäter hade
det  varit  svårt  att  få  tillgång  till  sjuksköterskornas  berättelser  med  egna  ord.  Det  skulle  också  uppstå
svårigheter  med  att  svara  på  studiens  syfte  då  sjuksköterskornas  egna  upplevelser  efterfrågades.  En
intervjuguide användes under intervjun som ett stöd för att hålla fokus på studiens syfte (Danielsson, 2012).
En provintervju genomfördes vid ett tillfälle och detta kan ses som en styrka då den hjälpte intervjuaren att
komma in i rollen. Intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö som sjuksköterskorna fick välja själva, detta
skapade en avslappnad känsla där de öppet kunde prata om sina egna erfarenheter. Att finna en bro mellan
intervjuare och informant kan skapa en förståelse för olika verksamheter som kan leda till att informanten
känner en samhörighet och öppnar sig mer under intervjun. Intervjun genomfördes på sjuksköterskornas
egna arbetsplatser. Tanken var att sjuksköterskorna skulle finna en trygghet och på så vis leda till  att de
öppnade sig mer, det kan också vara så att de upplevde sig mer hämmade och informanterna fick svårare att
stå  för  sina  åsikter  då  de  befann  sig  på  sitt  arbetet.  För  att  säkra  tillförlitligheten  i  studien  spelades
intervjuerna in  och transkriberades  så  fort  det  gick  efter  avslutad intervju.  För  att  öka trovärdigheten i
studien har  alla citat  angivits  helt  korrekt  utan någon omskrivning (Olsson & Sörensen,  2004).  Vid två
intervjuer  fick ingen inspelning ske utan då fördes  det  anteckningar  som sedan skrevs rent  direkt  efter
intervjun. Kvale och Brinkman (2014) menar att föra omfattande anteckningar under en intervju kan dock
uppfattas som distraherande och avbryta det fria samtalsflödet som sker. Detta kan ses som en svaghet i
studien att två intervjuer inte spelades in eftersom intervjuaren inte kunde registrera tonfall, pauserna samt
ordvalen som informanterna använde sig av. 

En kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod då det stämde bra ihop med studiens syfte. Som ett
alternativ till en analysmetod hade en fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod kunnat användas då
den syftar till att belysa innebörden i texter (Persson & Sundin, 2012). Dock kan denna tolkningsmetod vara
svår för en ovan forskare samt att den gör sig bättre i studier med fler författare är en (ibid). Till studien
valdes därför en kvalitativ innehållsanalys eftersom den är enklare att hantera som ovan forskare. Danielsson
(2012) menar att denna analysmetod hjälper forskaren att lära sig veta hur texten ska läsas, struktureras
samt beskrivas. Ansatsen i studien var att finna det latenta innehållet och på så vis beskriva det övergripande
huvudtemat på en latent nivå. Det som ofta framkom i intervjuerna var att sjuksköterskorna försöker så gott
de kan att göra patienterna delaktiga i sin vårdprocess, det ledde fram till den subjektiva tolkningen och utav
det  skapades  huvudtemat  ”Vi  försöker”.  För  att  finna  det  latenta  innehållet  bör  textens  underliggande
budskap finnas och det som förstås mellan raderna bli tydligt (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna i
analysen  skapades  utifrån  det  manifesta  innehållet  som  är  påfallande  i  analysen  och  uttrycks  på  en
beskrivande nivå. Analysen genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundman`s (2004) analysmetod.
Det som kan tala emot en god trovärdighet i analysarbetet är att analysen genomfördes ensam (Rolfe, 2006).
Reflekterande  skedde  genom  hela  analysen  för  att  inte  förförståelsen  skulle  inverka  för  mycket  på
analysarbetet. 
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Forskningen syftar till att finna ny kunskap men det finns sällan en sanning. Därför behövs det vidtas olika
åtgärder för att visa trovärdigheten i resultatet. Förutom sanningshalten i resultatet så handlar mycket om
hur förförståelsen påverkar analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelsen handlar om
vilka förutfattade meningar,  tidigare kunskap samt teoretisk kunskap som forskaren har om ämnet som
studeras. Det finns olika åsikter kring hur stor del av förförståelsen som får påverka analysen. Att ignorera
sin  förförståelse  kan  enligt  Lindseth  och  Norberg  (2004)  göra  att  budskapet  som  grundar  sig  på
igenkännande går förlorat. Ett annat problem är att det som i största utsträckning påverkar våra tolkningar
ofta är omedveten och alltså inte kan ignoreras. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att vi ska
vara öppna för vår förförståelse under forskningsprocessen för att på så vis vara mottagliga för möjligheten
att  upptäcka  ny  kunskap  och  få  en  djupare  förståelse.  Wallengren  och  Henricson  (2012)  beskriver  att
pålitligheten  kan  påvisas  genom att  forskaren  beskriver  sin  förförståelse  vilket  har  gjorts  i  föreliggande
studie. Under hela studien är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse. Det är dock omöjligt att
frigöra  sig  helt  från  den  (Dahlberg  &  Segesten,  2010).  Att  skaparen  till  denna  studien  arbetar  som
psykiatrisjuksköterska inom den rättspsykiatriska vården och har en förståelse för  verksamheten kan ha
påverkat studien genom att förförståelsen hela tiden har funnits med. 

Resultatdiskussion 

I resultatet  framkom att sjuksköterskorna upplever att delaktighet är en viktig del i vårdarbetet men att
personal  och patienter ibland ser  olika på begreppet.  Delaktigheten finns hela  tiden med i  arbetet  med
patienterna men den kan skifta beroende på vilket brott patienten vårdas för dock finns det en framtidstro
om att den rättspsykiatriska vården ska fortsätta att utvecklas och att vården i framtiden kommer att bli ännu
mer individanpassad. Det övergripande temat ”Vi försöker” visar på sjuksköterskornas vilja att få patienterna
delaktiga i den rättspsykiatriska vården. 

Studiens  utgångspunkt  är  vårdvetenskapen  och  ett  livsvärldsperspektiv,  vilket  innebär  att  en  företeelse
beskrivs så som den erfars av berörda individer. Alla sjuksköterskor var överens om att delaktigheten är en
grundpelare i vården men att det inte alltid är så lätt. För att patienten ska känna sig delaktig i sin vård krävs
det en relation mellan vårdpersonalen och patienten där patienten på ett naturligt sätt inkluderas i de beslut
som tas (Davies, Heslop, Onyett & Soteriou, 2014). Vårdrelationen skapas under en lång tid och är hela tiden
en levande process. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den vårdande relationen som ett närmande som
sker steg för steg där vårdaren börjar se patienten som en unik person och patienten ser vårdaren som något
mera  än  en  yrkesroll.  Det  är  när  den  unika  personen  har  klivit  fram  som  vårdpersonalen  kan  förstå
patientens situation. Ett vårdande som betonar öppenheten för patienten som levd och subjektiv kropp är
beroende av att det finns en fungerande mellanmänsklig relation, det vill säga det är genom vårdrelationen
som en god vård kan erbjudas (Carlsson, Dahlberg & Drew, 2000). Sjuksköterskorna beskrev det som att
patienten i början av vården inte var så delaktig i sin vårdprocess men att det ökade efter hand och i slutet av
vårdprocessen så var patienten mycket delaktig i besluten som togs. Hörberg (2015) menar i sin studie att
vårdpersonalen inom den rättspsykiatriska vården ska fokusera på att vara med samt vara för patienten.
Detta kan leda till en förståelse mellan vårdpersonal och patient och en känsla av att sträva mot samma mål. 

Ett  hinder  för  en ökad delaktighet  var att  sjuksköterskorna upplevde att  patienterna ibland inte förstod
begreppet varken skriftligt eller muntligt. I enlighet med Strand, Holmberg och Söderberg (2009) bör all
information som ska ges till patienten meddelas både skriftligt och muntligt. Detta är en förutsättning för att
patienten ska känna sig delaktig i sin vårdprocess. Patienten ges då möjlighet att delta i de beslut som denne
anses  kunna  fatta.  En  försvårande  faktor  framkommer  dock  i  studier  som  visar  att  det  är  en  tydlig
överrepresentation av läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi bland patienter som vistas inom fängelse och
rättspsykiatriska kliniker (Dådeman, Lindgren & Lindberg, 2004; Selenius, Dådeman, Meurling & Levander,
2006; Selenius & Hellström, 2014). I föreliggande studie genomförde sjuksköterskorna olika insatser så som
samlingar där de talar om olika begrepp. Samlingarna var tänkta som ett stöd och en grund för att förklara
olika begrepp som förekommer inom vården. Dock upplevde inte sjuksköterskorna att patienterna varken
förstod eller kunde relatera till begreppet bättre efter insatserna. Enligt en studie av Svensson, Fälth och
Persson  (2015)  befinner  sig  flertalet  patienter  inom den  rättspsykiatriska  vården  på  en  nivå  mellan  en
fjärdeklassare och en sjätteklassare när det gäller läs- och skrivförmåga. En del sjuksköterskor upplevde
patienterna som ointresserade av sin vårdprocess och att patienterna ibland inte var hjälpt av att få möjlighet
att  påverka sin vård utan att  det istället  gjorde patienten orolig  och osäker.  Den låga nivån på läs- och
skrivförmågan leder till att patienterna har svårt att läsa texter som är anpassade för vuxna (ibid). Detta kan i
sin tur påverka vården då patienten kan ha svårigheter att ta del av grundläggande dokument som används i
vården så som vårdplanen. Personalen kan då uppfatta att patienten är ointresserad  av sin delaktighet i
vården fast patienten kanske egentligen inte förstår sin vårdplan och de lagar som reglerar vården. Den
rättspsykiatriska vården har här en viktig uppgift att erbjuda individuella insatser för patienterna. Detta kan
vara en skolverksamhet eller information om vården som skrivs på ett enklare sätt för patienterna. 
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Att arbete för att alla patienter ska få vara delaktiga i sin vård var viktigt för sjuksköterskorna men ibland
uppstår det hinder. Inom den rättspsykiatriska vården är patienterna dömda för olika brott och ibland är det
svårare att förhålla sig till dessa menar en del sjuksköterskor. Austin, Goble och Kelecevic (2009) beskriver i
sin studie att den rättspsykiatriska vården ibland kräver att vårdpersonalen har ett starkt psyke då patienten
kan  ha  begått  brott  som  pedofili,  seriemord,  våldtäkt  eller  tortyr.  Sådana  brott  kan  ibland  göra  att
vårdpersonalen känner  en  motvilja  mot  patienten och känslan av  att  möta ren ondska  kan infinna  sig.
Vårdpersonalen inom den rättspsykiatriska vården får då lägga undan den känslan och acceptera ansvaret
för att möta patientens vårdbehov (ibid). I en studie av Carlsson, Dahlberg, Dahlberg och Ekebergh (2006)
beskrivs det ”nakna vårdandet” där patienten önskar en rättfram kommunikation med en vårdare som är
närvarande och som uppriktigt förmår att ge av sig själv och därmed också låta sig bli berörd. Vårdandet
erbjuder  en  ärlig  inbjudan  till  patienten  som  då  kan  känna  sig  säker  på  att  vårdpersonalen  vill  väl.
Utsattheten och sårbarheten tar över när vårdpersonalen ej bjuder in till  vårdandet, då lämnas patienten
ensam i sin utsatta och sårbara situation. Det är genom den äkta närvaron som vårdpersonalen når fram till
patienten och en sann vårdrelation kan skapas (ibid).

Rättspsykiatrisk  vård  är  sannolikt  det  mest  omfattande  ingreppet  som  samhället  tillåter  sig  göra  i  en
människas tillvaro (Strand, Holmberg & Söderberg, 2009). I denna vårdform som utförs med hjälp av tvång,
är det nödvändigt att vårdpersonalen bejakar principen om att göra gott samt principen om att inte skada.
Ofta slås dessa principer ihop till en omsorgsetik. Etisk omsorg sker således när vård och omsorg ges utifrån
en trosföreställning om att omsorg är det svar som relationen kräver (Sandman & Kjellström, 2013). I en
studie av Carlsson, Dahlberg, Lützen och Nyström (2004) beskriver de att  det etiska patientperspektivet
anger en hållning och en värdegrund som kännetecknas av värdighet och integritet, som främst märks genom
att patienten betraktas som den främsta experten på sig själv och sitt liv, sitt lidande och välbefinnande.
Endast  så  går  det  att  varsamt  närma  sig  det  som  patienten  försöker  att  förmedla.  Ett  etiskt  medvetet
patientperspektiv kan följaktligen medverka till att patienten känner förtroende för och i vården (ibid).

Trots att  studien har visat  på flertalet  svårigheter krig  begreppet  delaktighet  inom den rättspsykiatriska
vården  arbetar  sjuksköterskorna  aktivt  med  delaktigheten  dagligen.  Det  beskrivs  som  en  naturlig  del
vårdarbetet.  Dock  står  det  i  en  rapport  från  Socialstyrelsen  (2005)  att  förutsättningarna  för  patientens
delaktighet i sin egen vård, är att patienten har insikt i sin problematik och i sina tillkortakommande, och att
patienten tillsammans med vårdpersonalen kan formulera konkreta mål för behandling och rehabilitering.
Patienten som vårdas inom den rättspsykiatriska vården har ofta svårt att få insikt i sin problematik och i
rapporten framgår det tydligt hur mycket denna delaktighet kräver av patienten då insikten handlar om att se
sig själv,  sin situation och det som har hänt i  ett  sammanhang som blir begripligt.  Någon sjuksköterska
önskade en individuell ingående utbildning för patienterna, en utbildning som patienten fick tidigt i sin vård.
Fokus på utbildningen skulle vara patientens sjukdom, medicinering samt behandling. Kanske kan detta
skapa  en insikt  hos  patienten,  och  på  sikt  underlätta  för  patienten  att  formulera  konkreta  mål  för  sin
behandling,  något  som  kan  leda  till  en  delaktighet.  Ibland  är  det  mycket  svårt  att  fullt  ut  bejaka
livsvärldsperspektivet i den rättspsykiatriska vården. Trots det ofrivilliga i denna vård kan patienten känna
sig respekterad som människa. Att få information samt att vårdpersonalen motiverar sitt handlande och att
patienten  får  ett  visst  utrymme  för  egna  beslut  kan  skapa  en  god  omvårdnad  även  under  tvångsvård
(Dahlberg et al., 2003). 

I framtiden hade det varit intressant att studera hur patienterna upplever sin delaktighet, detta eftersom den
här studien har  påtalat  att  sjuksköterskorna upplever att  patienterna ser annorlunda på delaktighet.  En
annan intressant ingångspunkt hade varit att studera hur stor skillnad det görs mellan olika patienter och
deras rätt till delaktighet, detta eftersom denna studie har lyft upp att det ibland skapas en skillnad. 

Slutsats

Inom det rättspsykiatriska vårdandet finns det en komplexitet  då vården bedrivs genom tvångslagar och
patienterna lider av en allvarlig psykisk störning. Patienterna har ofta gjort sig skyldiga till allvarliga brott
och är överlämnade till vård via en domstol istället för fängelse. Vårdmiljön är ofta sluten och präglas av en
hög  säkerhet.  Den  rättspsykiatriska  vården  ska  vårda  patienten  men  även  utgöra  ett  samhällsskydd.
Vårdpersonalens uppgift är att vårda, vakta, förvara och skydda och utifrån detta även ge patienten en god
omvårdnad.  Det  är  inte  lätt  att  som  sjuksköterska  lyfta  fram  patientens  autonomi  och  delaktighet  när
patientens vård sker genom tvång. Trots det upplever sjuksköterskorna  att de har verktyg för att främja
delaktigheten hos patienterna. Det finns bland dem en förhoppning om att utvecklingen inom rättspsykiatrin
kan fortsätta, att patienterna blir än mer delaktiga i hela sin vårdprocess och att vården ser till alla unika
individer. 
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Kliniska implikationer 

Som sjuksköterska inom den rättspsykiatriska vården kan denna studie leda till en tanke och en grund i att
granska  sin  egen  verksamhet  och  hur  den  möjliggör  patienters  delaktighet.  Studien  kan  användas  i
diskussionsforum och förhoppningsvis leda till att nya verktyg skapas för att främja patienters delaktighet.
Studiens resultat kan vara av intresse för den rättspsykiatriska vården då den påtalar möjligheter och hinder
för patienters delaktighet. Eventuellt kan denna studien skapa en tanke kring patienters delaktighet och ligga
som inspiration för fortsatt forskning kring ämnet.
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Bilagor

Bilaga 1

Ansökan om tillstånd att utföra studien"Vi försöker"

Jag arbetar som sjuksköterska inom en rättspsykiatrisk regionklinik i södra Sverige och vill utföra en
studie  med  syfte  att  fokusera  på  hur  yrkesverksamma  sjuksköterskor  arbetar  för  att  möjliggöra
patienters delaktighet.

Vikten av patienters rätt till delaktighet och autonomi påtalas ofta, och i hälso- och sjukvårdslagen
ingår bland annat patientens rätt till självbestämmande. Med grund i en litteratursökning som visar
bristande kunskapsunderlag gällande patientens delaktighet i den rättspsykiatriska vården finner jag
det angeläget att undersöka hur delaktighet tillgodoses inom den rättspsykiatriska verksamheten.

Till studien söker jag informanter som är legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av minst två års
arbete inom rättspsykiatrisk vård. Jag skulle vilja få hjälp av verksamhetschefen eller avdelningschefer
på rättspsykiatriska kliniker i södra Sverige att komma i kontakt med 2-3 intresserade sjuksköterskor
via ett informationsbrev. Studien påbörjas under våren 2017 och planeras vara färdig tills sommaren
2017.  Datainsamlingen  kommer  att  ske  genom  bandinspelade  intervjuer.  Studien  kommer  att
redovisas  i  en  magisteruppsats  via  Hälsohögskolan  i  Jönköping  samt  via  brev  till  deltagarna  och
verksamhetschefen vid klinikerna. Då resultatet från studien publicerats kommer enskilda individer
inte att kunna identifieras. Jag hoppas att ovanstående information har väckt ert intresse och ansöker
härmed om ert tillstånd att utföra min studie om hur sjuksköterskor möjliggör patienters delaktighet
inom den rättspsykiatriska vården. Jag kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert
tillstånd att genomföra intervjuer vid Er enhet.

 Önskas mer information eller om ni har några övriga frågor, vänligen kontakta

Emilie Magnusson, 0731-512092

Handledare för studien: Malin Lindroth Universitetslektor,  070-8446023



Bilaga 2

Information om forskningsstudie "Vi försöker"

Jag arbetar som sjuksköterska inom en rättspsykiatrisk regionklinik i södra Sverige och vill utföra en
studie  med  syfte  att  fokusera  på  hur  yrkesverksamma  sjuksköterskor  arbetar  för  att  möjliggöra
patienters  delaktighet.  Med  grund  i  en  litteratursökning  som  visar  bristande  kunskapsunderlag
gällande patienters delaktighet i den rättspsykiatriska vården finner jag det angeläget att undersöka
hur delaktighet tillgodoses inom den rättspsykiatriska verksamheten.

Jag är  intresserade av att  intervjua dig  som sjuksköterska som har  arbetet  minst  två  år  inom en
rättspsykiatrisk  klinik  för  att  erhålla  dina  upplevelser  av  hur  patienters  delaktighet  möjliggörs.
Intervjuerna kommer att genomföras, samt bandinspelas,  på en plats som vi tillsammans kommer
fram  till.  Ett  deltagande  i  studien  är  frivilligt  och  kan  avbrytas  när  som  utan  motiv  eller  någon
förklaring. Deltagandet är anonymt och data kommer att hanteras konfidentiellt. Studien kommer att
påbörjas under våren 2017 och beräknas vara klar tills sommaren 2017. Studien kommer att redovisas
i en magisteruppsats via Hälsohögskolan i Jönköping samt via brev till dig som deltagit. 

Önskas mer information eller om ni har några övriga frågor, vänligen kontakta: Emilie  Magnusson, 
0731-512092

Handledare för studien: Malin Lindroth Universitetslektor, 070-8446023



Bilaga 3

Intervjuguide 

Kan du beskriva hur du ser på begreppet delaktighet? 

Hur upplever du att patienten ser på begreppet delaktighet? 

Vad är din erfarenhet av arbete med patienters delaktighet? 

Hur arbetar vårdpersonalen för att göra patienten delaktig i sin vård? 

Kan du beskriva några situationer som visar hur man på din arbetsplats arbetar med patienters 
delaktighet? 

Hur tillgodoses patienters önskemål gällande vård och behandling?

Finns patientens delaktighet med i klinikens verksamhetsplan? 

Kan du se någon skillnad i hur vårdpersonal främjar patienters delaktighet beroende på vilket brott 
patienten har dömts för?  

Följdfrågor 

*Kan du utveckla detta lite mer? 

*På vilket sätt? 

* Hur menar du?

*Vad menar du? 

* Kan du ge exempel? 


