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Introduktion: Fängelser förknippas sällan med begrepp som sjukvård och omvårdnad. Ändå 
har varje fängelse en sjukvårdsmottagning där det arbetar sjuksköterskor.   
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse. 
Metod: Litteraturstudien följde en version av Polit och Becks ”9-steg” (2012). Artiklarna i 
resultatet har sökts fram i CINAHL, PsycINFO samt manuellt och har granskats enligt mallar 
av Polit och Beck (2017).  
Resultat: Studiens resultatet baserades på totalt 14 artiklar, 7 kvalitativa, 6 kvantitativa samt 1 
med mixad metod.  Resultatet redovisas i 2 huvudteman med tillhörande 8 underteman: 
”Arbetsmiljön”; ”Våld”, ”Säkerhet”, ”Hinder”, ”Autonomi”, och ”Samverkan” samt 
”Vårdsituationen”; ”Känslor”, ”Fördomar” och ”Manipulationer”.  
Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde en balansgång mellan omvårdnad och kontroll av 
fängelsepatienterna. Arbetet med fängelsepatienterna var krävande och sjuksköterskorna var 
rädda för att ses som ”mjuka”. Det finns situationer där sjuksköterskor inte lyckas följa de etiska 
riktlinjer som finns. Vissa vårdmiljöer gör det omöjligt att ge fullgod omvårdnad oavsett 
sjuksköterskans vilja att göra just detta. Omvårdnad ges inte på lika villkor.  
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Introduktion  
 
År 2016 var 4 230 interner inskrivna på Sveriges fängelser (Brottsförebyggande Rådet  [BRÅ] 
2017). Internerna på de svenska fängelserna har rätt till och möjlighet att få somatisk vård via 
sjukvårdsmottagningar på plats. Dessa mottagningar bemannas av en eller flera sjuksköterskor 
(Kriminalvården  2012).  På ett fängelse innebär det för en sjuksköterska att patienterna som 
vårdas är fråntagna sin frihet. I engelsk litteratur används begreppen ”inmate-patient” 
(Schoenly 2013) och ”prison-patient” (Sasso et al. 2016)  som benämning på dessa 
patienter  vilket i den här litteraturstudien översatts till begreppet ”fängelsepatient”. 
Fängelsepatienterna skiljer sig från övriga patientgrupper genom att det hos dessa oftare 
förekommer någon form av missbruk, psykisk ohälsa eller dessa i kombination. Detta gör att 
patientgruppen i många fall är mer svårbehandlad (Flanagan & Flanagan 2001; Kriminalvården 
2013; National Health Services Careers [NHSC] 2003; Schoenly 2013; Government of Western 
Australia Department of Corrective Services [WADCS] 2010).   
 
På ett fängelse för män i London identifierade McCarthy et al. (2015) en överrepresentation av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder [ADHD]). McCarthy et al. (2015) fann att kunskapsnivån kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar var låg hos personalen på fängelset och därför möttes inte de hälso-
behov som fanns hos fängelsepatienterna. Denna problematik beskrivs även av Dias et al. 
(2013) som i sin studie fann att fängelsepatienter med neuropsykiatriska nedsättningar hade en 
ökad sjuklighet men fick mindre förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser. Dias et al. (2013) 
framhåller därför behovet av mer kunskap hos sjuksköterskorna på fängelser om 
fängelsepatienter för att kunna erbjuda adekvat vård. Mukherjee et al. (2016) menar att 
problematiken med att behandla fängelsepatienter ökar när det föreligger missbruk och psykisk 
ohälsa. Dessa fängelsepatienter tenderar att i större grad tacka nej till behandling av till exempel 
sitt missbruk (Mukherjee et al. 2016).   
 
I en rapport för World Health Organization [WHO]  skriver Gatherer et al. (2014) att den enda 
mänskliga rättigheten fängelsepatienterna har förlorat är sin frihet. Sjuksköterskan ska därför 
inte särbehandla fängelsepatienterna som har samma rättigheter till en god hälsa och fullgod 
omvårdnad som icke frihetsberövade patientgrupper. Fängelsepatienterna får inte  
diskrimineras på grund av sin rättsliga situation (Coyle 2014).  
 
 
Etik 
 
Etik definieras av Arlebrink (2007) som en teoretisk reflektion av vårt moraliska handlande. 
För att kunna ta ställning i etiska dilemman och agera därefter krävs goda kunskaper i ämnet 
etik. Ett etiskt förhållningssätt kräver förmågan att kunna leva sig in i en annan persons 
upplevelser och känslor. Detta då människosyn och värderingar indirekt och omedvetet styr en 
människas handlingar. För att inte kränka fängelsepatientens integritet eller autonomi krävs det 
att etisk reflektion blivit en del av sjuksköterskans tankegångar. Det krävs även att den etiska 
reflektionen sker spontant och otvunget (Arlebrink 2007).  
 
Beauchamps och Childress (2013) har tagit fram fyra etiska principer som av sjuksköterskan 
kan användas som en kompass i de situationer där omvårdnadshandlingarna kan behöva 
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rättfärdigas. Dessa är Autonomiprincipen, Göra-gott-principen, Rättvise-principen och Att-
inte-skada-principen. Autonomiprincipen innebär att alla människor både har en rättighet och 
en skyldighet att respektera varandras självbestämmelse. Principen att göra-gott innefattar en 
moralisk skyldighet som innebär att främja det goda genom att förebygga skada. Detta för att 
minska förekomst eller omfattning av ont och lidande. Göra-gott-principen innebär dessutom 
att hjälpa, i det här fallet, fängelsepatienten till en bättre hälsosituation än vad den var i innan. 
Den tredje principen, Rättvise-principen, innebär att handlingar bör byggas av tankar och 
värderingar på tesen att alla människor är lika mycket värda. Den innefattar  även en moralisk 
skyldighet att handla rättvist. Skulle det ändå ske en orättvis handling, måste legitima villkor 
och skäl finnas som stöd för detta Att-inte-skada -principen innefattar  att värna om liv och 
baseras på de regler som är uppbyggda på att inte döda; att inte skada någon (varken psykiskt 
eller fysiskt) samt att inte väcka anstöt. En handling ska aldrig kränka någon annans integritet 
(Beauchamps & Childress 2013). 
 
 
Omvårdnad 
 
Fängelsepatienten har enligt både HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) (SFS 2017:30) och 
Patientlagen (SFS 2014:821) rätt till sin autonomi och bibehållen värdighet. Patientlagen syftar 
till att stärka autonomi, integritet och delaktighet hos den som mottar sjukvård (SFS 2014:821). 
Hela befolkningen ska enligt Patientlagen ha samma rätt till en god hälsa och samma rätt till 
vård. När vård ges ska det ske med respekt för alla människors lika värde och med värdighet. 
Sjukvården ska vara lätt tillgänglig för hela befolkningen när sjukvård behövs. Lagen säger att 
sjukvården är skyldig att ge information om hälsotillstånd och behandling på ett sådant sätt att 
mottagaren förstår informationen (SFS 2014:821). Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2014) 
menar också att lika vård ska ges oavsett bakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning eller social 
status. International Council of Nurses [ICN] menar att en god omvårdnad kännetecknas av det 
mänskliga mötet mellan två personer (SSF 2014), i det här fallet sjuksköterska och 
fängelsepatient. Det mänskliga möte präglas av tidigare erfarenheter hos sjuksköterskan och 
fängelsepatienten och påverkar även byggande av en vårdrelation (Lassenius 2013; Monks et 
al. 2012). Tidigare erfarenheter och fördomar hos sjuksköterskan samt vetskap om 
fängelsepatientens förflutna riskerar alltså att påverka mötet mellan sjuksköterskan och 
fängelsepatienten (Monks et al. 2012). Det fysiska mötet mellan sjuksköterska och 
fängelsepatient anses därför ha en liten del i byggandet av vårdrelationen. Det är istället först 
när sjuksköterskan börjar att kommunicera och interagera med fängelsepatienten som det 
verkliga mötet sker och en vårdrelation kan börja byggas (Lassenius 2013; Björck & Sandman 
2007). Vårdrelation definieras av Björck och Sandman (2007) som en relation mellan två 
människor som möts där den ena ges egenskapen “professionell vårdare” och den andra 
egenskapen “patient”.   
 
 
Sjuksköterskans roll på ett fängelse 
 
Sjuksköterskan förväntas värna om fängelsepatientens autonomi samt bibehålla människovärde 
hos fängelsepatienten. Detta beskrivs som en stor och viktig del av sjuksköterskans yrke 
(Kriminalvården 2013; SFS 2017:30 ; SSF 2014). Arbetet för en sjuksköterskan på ett fängelse 
innebär att bland annat dela ut läkemedel, ta blodprover samt göra en första bedömning av 
fängelsepatienterna och genom den avgöra om en läkarkontakt behövs (Flanagan & Flanagan 
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2001; Kriminalvården 2013; WADCS 2010; NHS 2003; Schoenly 2013). Sjuksköterskans 
arbete på ett fängelse liknar arbetet på en vårdcentral eller inom en kommun snarare än på en 
sjukhusavdelning (Kriminalvården 2013; NHS 2003). Sjuksköterskorna inom kriminalvården 
ställs inför allt från akutsjukvård till beroendesjukvård och allmän sjukvård. Till följd av det 
breda vårdbehovet på fängelser har  sjuksköterskorna börjat utveckla en bredare kunskapsbas 
(Kriminalvården 2013). Flanagan och Flanagan (2001) menar att eftersom majoriteten av 
internerna på ett fängelse har en våldsam natur krävs goda kunskaper i trauma- och 
akutsjukvård. Fängelsepatienterna beskrivs, förutom våldsamma, som svåra, krävande och 
aggressiva. Det framhålls också hur viktigt det är för sjuksköterskan att vara försiktig vid de 
undersökningar som kräver fysisk kontakt med fängelsepatienterna på grund av deras ofta 
våldsamma natur  (Flanagan & Flanagan 2001).  
 
 
Problemformulering 
 
Sjuksköterskors vanligaste arbetsplats är på ett sjukhus eller inom kommunal verksamhet där 
hälso- och sjukvård bedrivs. Att arbeta som sjuksköterska inom kriminalvården är en mindre 
känd yrkesmöjlighet. Yrket som sjuksköterska innebär oavsett arbetsplats ett ständigt krav på 
etiskt tänkande och handlande. Studier visar att vårdrelationen mellan en sjuksköterska och en 
fängelsepatient kan påverkas av fängelsepatientens förflutna. Därför blir det viktigt att belysa 
och lyfta ämnet kring hur dessa sjuksköterskor upplever sitt arbeta med sjukvård inom 
kriminalvården.   
 
 
Syfte  
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse. 
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Metod  
 
En litteraturstudie innebär att samla in och beskriva aktuell forskning inom ett specifikt område 
(Forsberg och Wengström (2016). Det viktigaste i litteraturstudien är enligt Forsberg och 
Wengström (2016) inte antalet artiklar och informationskällor utan att datan i de valda källorna 
är relevant.  För att nå dessa mål med litteraturstudien har Polit och Becks (2012) “9-steg” följts 
(Se  Figur 1 “Flödesschema” nedan).  
 
 

 
 
Figur 1. “Flödesschema” över litteraturstudiens metod.  Fritt översatt från Polit och Beck (2012). 
 
 
Litteratursökning   
 
I enlighet med Polit och Becks (2012) “9-steg” (Se figur 1) startade litteraturstudien med steg 
1 utformning av syfte samt problemformulering. Litteraturstudien togs vidare till Steg 2 som 
innebar att utifrån syfte och problemformulering välja relevanta sökord. Detta gjordes genom 
att först skriva en lista över svenska ord som hörde till uppsatsens ämne och som översattes till 
engelska för att underlätta sökningen. Databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed valdes ut 
i Steg 2 eftersom de var lämpliga med hänvisning till forskningsområdet. För att kunna hitta 
relevanta och aktuella artiklar till litteraturstudien valdes även inklusions- och 
exklusionskriterier ut i Steg 2.  
 
Inklusionskriterier 
För att inkluderas i litteraturstudien skulle artiklarna vara publicerade inom tidsramen 2005 till 
2017.  I databasen CINAHL användes enbart årtalen som sökinställning. Databasen sökte då  
automatiskt från 2005-01-01 till 2017-12-31. I databasen PsycINFO ställdes både årtal och 
datum in manuellt men med samma tidsram som i CINAHL. Artiklarna skulle vara peer-
reviewed och skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.  

Steg 1. Syfte och 
frågeformulering 

utformas.

Steg 2. Utifrån syfte och 
frågeställning väljs sökord. 

Även inklusions- och 
exklusionskriterier samt 
lämpliga databaser utses.

Steg 3. Sökning i de 
utvalda databaserna för 
att få ett första urval. 

Sökningen 
dokumenteras.

Steg 4. Artiklars titlar 
och abstrakt läses i ett 

första urval.

Steg 5. Artiklarna läses i 
sin helhet och eventuella 

nya intressanta 
referenser sparas. 

Steg 6. De lästa 
artiklarna sorteras efter 

sitt huvudämne.  

Steg 7. Artiklarna 
granskas kritiskt och 

deras relevans 
utvärderas.

Steg 8. Analys av 
material för att hitta 

teman och kategorier.

Steg 9. Förbereder och 
planerar för den 

slutgiltiga 
litteraturstudien.
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Exklusionskriterier 
Artiklar som exkluderades hade rättspsykiatrisk inriktning eller annan specialist sjukvård 
valdes bort. De  artiklar som berörde sjuksköterskans arbete i frivården, vård på öppen anstalt 
eller med vård av före detta intagna valdes också bort.  
 
Vidare i Steg 3 skrevs de engelska orden in i “CINAHL Headings” för att få headingstermer att 
utföra sökningarna med. De headingstermer som användes i databasen var "Correctional 
Health Nursing", “Prisoners”, “Nursing, Care”, Ethics, Nursing”, “Correctional Health 
Services” och “Nurse-Patient Relations”. Sökningarna i CINAHL startade med sökningar på 
“headings-termerna” enskilt och sedan i kombination med varandra. Detta för att hitta de 
sökningar som resulterade i bäst träffar. Dessa sökningar redovisas i ”Tabell 1”.  I databas 
sökningen i PsycINFO lades de engelska orden in i Thesaurus för att översättas till söktermer 
för vidare sökning. Dessa blev “Nurse attitudes”, “Prison” och  “Ethical dilemmas” 
Söktermerna från Thesaurus kombinerades med ”AND”. Resultatet av denna sökning redovisas 
i ”Tabell 2”. Under databassökningarna valdes databasen PubMed bort. Detta på grund av att 
sökningarna där enbart gav dubbletter från de andra databaserna eller artiklar som inte svarade 
mot syftet.  
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Tabell 1. Databassökning i CINAHL. 
Databas:  Sök ID: Sökord: Träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

CINAHL (S1) "Correctional 
Health 
Nursing" 
 

244    

 (S2) 
 

“Prisoners” 2 104    

 (S3) 
 

“Nursing care” 12 821    

 (S4) 
 

“Ethics, 
Nursing” 

2 253    

 (S5) 
 

"Correctional 
Health 
Services" 
 

362    

 (S6) 
 

”Nurse-Patient 
Relations” 
 

5 895    

 (S7) (S1) AND (S2) 
 

97 50 10 2 

 (S8) (S1) AND (S4) 
 

5 (3) 1 1  

 (S9) (S6) AND (S1)  
 

15 (8) 3 1  

 (S10) 
 

(S3) AND (S1) 
 

6 (3) 3 2  

 (S11) (S2) AND (S3) 
 

13 (2) 11 1  

 (S12) (S5) AND (S1) 
 

32 (14) 13 4 2 

Totalt 
antal 
artiklar: 

   81 19 4 

()- interna dubbletter 
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Tabell 2. Databassökning i PsycINFO. 
Databas:  Sök ID: Sökord: Träffar: Urval 1: Urval 2: Urval 3: 

PsycINFO (S1) ”Nurse 
attitudes” 
 

10.413    

 (S2) ”Prison” 
 

13.660    

 (S3) ”Ethical 
dilemmas” 
 

3.225    

 (S4) (S1) AND (S3) 
 

33    

 (S5) (S1) AND (S2) 
 

61 6 (3*) 3 3 

Totalt 
antal 
artiklar: 

   6 3 3 

* - externa dubbletter 

 
 
Tabell 3. Manuell sökning 
Manuell sökning Urval 1: Urval 2: Urval 3: 
Totalt  
antal artiklar: 

13 7 7 

 
 
Urval 
 
Urval 1  
Första urvalet (Urval 1) gjordes efter Steg 4  enligt Polit och Becks (2012) “9-steg”. Artiklarnas 
titlar och abstrakt lästes. Totalt i CINAHL valdes 81 artiklar ut för vidare granskning.  I 
PsycINFO valdes totalt 6 artiklar ut.  Totalt från båda databaserna gick 87 artiklar vidare till 
Urval 2. 
 
Urval 2  
Artiklarnas resultat och metod lästes enligt Steg 5. De artiklar som valdes bort uppfyllde inte 
rätt kriterier exempel var artiklar med rättspsykiatrisk inriktning, obstetrik inriktning eller de 
som hade fängelsepatienternas upplevelse av omvårdnaden som fokus. 
Totalt 3 artiklar från PsycINFO, 19 artiklar från CINAHL samt 7 artiklar från den manuella 
sökningen(som redovisas i Tabell 3) valdes enligt Steg 5 och Steg 6 (Polit och Beck 2012). Det 
stora bortfallet i både CINAHL och PsycINFO berodde på att flertalet artiklar visade sig ha en 
rättspsykiatrisk eller annan specialitets inriktning. Bortfallet motiverade en manuell sökning. 
Den manuella sökningen innebar att nya källor söktes i lästa artiklars referenslistor, 
databassökning på författarnamn eller på direkta artikeltitlar. I den manuella sökningen ingår 
också artiklar som rekommenderats  av databaserna genom så kallade ”pop-ups Artiklarna 
sorterades efter huvudtema och metod för att underlätta att hitta bland artiklarna.  
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Urval 3  
Totalt 29 artiklar från urval 2  granskades kritiskt i enlighet med Steg 7 utefter mallar (”Guide 
to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of 
a Qualitative Research Report”)  framtagna av Polit och Beck (2017). 
Slutgranskningen resulterade i 14 artiklar som var relevanta för studien och därför valdes ut. 
De 14 artiklarna höll enligt granskningen god kvalitet och svarade mot litteraturstudiens syfte. 
Det stora bortfallet på 15 artiklar berodde på att 2 av artiklarna var publicerade i en tidskrift 
innan 2005 men publicerade elektroniskt inom tidsramen för databassökningarna. Totalt hade 
också 1 litteraturstudie kommit med av misstag. Resterande 12 artiklar som föll bort uppfyllde 
inte Polit och Becks (2017) kriterier för metodbeskrivning, datainsamlingsmetod samt 
urvalsprocessen. Dessa områden var inte tillräckligt tydligt beskrivna och 5 artiklar saknade 
dessutom beskrivning av urvalsprocessen. 
 
 
Databearbetning  
 
Steg 8 genomfördes genom en tematisk induktiv analys vilket innebär att återkommande 
begrepp noggrant bearbetas och analyseras för att hitta huvudteman och eventuellt underteman 
(Polit & Beck 2012). De utvalda artiklarna numrerades elektroniskt i sina filnamn samt i en 
artikelmatris (se Bilaga 1) för skapa en strukturerad ordning. Även utskrivna exemplar av 
artiklarna numrerades på titelsidan. Detta för att lättast hitta i materialet.  Därefter lästes 
artiklarna enskilt av författarna. Författarna markerade stycken med meningar och citat som 
svarade mot syftet. De markerade styckena jämfördes mellan litteraturstudiens författare för 
att  diskutera tolkningar och hitta eventuella mönster. Detta för att uppnå en samstämmighet 
och för att i största mån utesluta missförstånd då samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket 
inte är modersmål för någon av författarna. Under analysen av artiklarna framkom det att 3 av 
artiklarna i Urval 3 beskrev fler yrkeskategorier än sjuksköterskan. I samtliga 3 artiklar var 
sjuksköterskans erfarenheter synligt särredovisade. I enlighet med Steg 9 skrevs de teman som 
upptäcktes i artiklarna ner på en postit-lapp per artikel. Dessa postit-lappar jämfördes för att 
hitta större gemensamma teman eller väsentliga skillnader (Polit & Beck 2012).  De teman som 
upptäcktes skrevs ner i ett elektroniskt dokument varpå data från artiklarna började sorteras in 
under respektive tema. Detta blev det slutgiltiga resultatet.   
 
 
Forskningsetiska överväganden  
 
Författarna till denna litteraturstudie har valt att följa riktlinjerna från Forsberg och Wengström 
(2016). Det menas att samtliga artiklar baserats på forskning som godkänts av etiska råd och 
att alla artiklar har redovisats även om de inte stämt emot författarnas antaganden och 
värderingar (Forsberg & Wengström 2016). Författarna har försökt att sätta sina förförståelser 
utanför resultatet. Då båda författarna har svenska som sitt modersmål har direktcitat inte 
översatts för att undvika feltolkningar. Elektroniska uppslagsverk har använts under hela 
litteraturstudien för att få så korrekta översättningar som möjligt.  
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Resultat 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse. 
Resultatet i litteraturstudien baserades på 14 vetenskapliga artiklar. Av dessa 14 var 7 artiklar 
kvalitativa, 6 artiklar kvantitativa och 1 artikel var mixad metod. Resultat redovisas i 2 
huvudteman; ”Arbetsmiljön” och ”Vårdsituationen”. Till huvudtemat ”Arbetsmiljön” 
uppkom 5 underteman;  ”Våld”, ”Säkerhet”, ”Hinder”, ”Samverkan” och ”Autonomi”. Till 
huvudtemat ”Vårdsituationen” uppkom 3 underteman; ”Känslor”, ”Manipulation” och 
”Fördomar”. 
Resultatets 2 huvudteman med tillhörande 8 underteman redovisas nedan i Figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Resultatets huvudteman med underteman som tillsammans belyser sjuksköterskans arbete på 

ett fängelse. 
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Arbetsmiljön 
 

” Our job is to ensure healthcare safety, where as the prison officers’ job is to ensure our 
physical safety. Sometimes things go smoothly, but sometimes you just can’t cope with it.  
(Sasso et al. 2016, s. 12.) 

 
Eftersom sjuksköterskan på ett fängelse ansvarade för en större patientgrupp (från ett hundratal 
uppemot tusental) menade sjuksköterskorna att deras arbete på fängelset skilde sig från att 
arbeta på till exempel ett sjukhus . Till följd av den stora patientgruppen hände det att 
sjuksköterskorna behövdes på flera olika platser på fängelset samtidigt. Detta upplevdes av 
sjuksköterskorna äventyra patientsäkerheten och ha en negativ inverkan på omvårdnaden 
fängelsepatienterna fick (Sasso et al. 2016). Även vårdmiljön beskrevs av sjuksköterskorna vara 
en helt annan (Sasso et al. 2016; White & Larsson 2012). En sjuksköterska  i studien gjord av 
White & Larsson (2012) utmärkte sig genom att inte stödja detta fullt ut. Sjuksköterskan 
menade att den enda skillnaden mellan arbetet på ett fängelse och arbetet på ett sjukhus för 
sjuksköterskan var att sjuksköterskan på ett fängelse  hade mer bakgrundsinformation om sin 
fängelsepatient (White  & Larsson 2012). Sjuksköterskorna beskrev det som en kamp att kunna 
visa omsorg och ge rätt omvårdnad till fängelsepatienterna på grund av sin arbetsmiljö (Sasso 
et al. 2016; Weiskopf 2005). Den strikta arbetsmiljön gav svårigheter att behålla anställda 
sjuksköterskor samt rekrytera nya (Powell et al. 2010). 
 
Våld 
Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde sig vara utsatta för risk för våld på arbetsplatsen 
(Kalra et al. 2016; Maroney 2005; Weiskopf 2005). I Kalra et al. (2016) studie var det vanligt 
att de sjuksköterskor med arbetstider på kvällar och nätter upplevde rädsla. Att ge omvårdnad i 
en miljö där det hela tiden fanns en risk för våld upplevdes vara svårt för sjuksköterskorna 
(Foster et al. 2013; Kalra et al. 2016; Maroney 2005; Munger et al. 2015). White och Larsson 
(2012) fann trots detta att majoriteten av sjuksköterskorna inte upplevde sig vara i risk för 
fysisk/psykisk skada från fängelsepatienterna trots att risken för våld hela tiden var närvarande. 
Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Munger et al. (2015) hade låga poäng för 
medkänsletillfredsställelse (Förkortas CS och innebär de positiva effekterna sjuksköterskorna 
upplever till följd av att i sitt yrke hjälpa andra). Bara en liten del av sjuksköterskorna hade 
höga CS-poäng. Dessa var de sjuksköterskor som var utan upplevelser av våld i arbetsmiljön. 
De flesta sjuksköterskorna i studien hade BO-poäng (BurnOut) som visade en måttlig till låg 
risk för utbrändhet. Även där utmärktes de sjuksköterskor som upplevt våld. Dessa 
sjuksköterskor hade högre BO-poäng än övriga. En tredjedel av alla sjuksköterskor som upplevt 
våld i arbetet hade även höga poäng för STS (sekundär traumatisk stress) (Munger et al. 2015). 
Munger et al. (2015) fann ett signifikant förhållande mellan att uppleva våld i arbetet och att ha 
höga poäng för BO, och STS. De sjuksköterskor som inte upplevt våld hade högre CS-poäng 
och var därför de som enligt studien fick ut medkänslatillfredsställelse ifrån sitt yrke och hade 
en hög professionell livskvalitet. Upplevelse av våld hade helt klart en negativ påverkan på 
sjuksköterskorna och hur de  upplevde sitt arbete (Munger et al. 2015). 
 
Säkerhet 
En säkerhetsåtgärd där Foster et al. (2013) utförde sin studie var att det tändes en speciell lampa 
för att visa att sjuksköterskan var inne hos en fängelsepatient. Sjuksköterskorna i Maroneys 
(2005) studie upplevde att det var viktigt att ha god relation till fängelsevakterna för att de 
skulle känna sig säkra och därför kunna ge fängelsepatienterna omvårdnad av god kvalitet.  
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Detta visades tydligt av sjuksköterskorna i studien av White och Larsson (2012) som uppgav 
att arbetsmiljön på fängelset var säkrare än på ett sjukhus. Sjuksköterskorna i studien förklarade 
att om en vårdsituation blir hotfull på ett sjukhus måste de fortfarande utföra sitt arbete. Vidare 
förklarade sjuksköterskorna att om samma hotfulla vårdsituation sker på ett fängelse ges 
möjlighet att gå därifrån. Fängelsevakternas ständiga närvaro gav också  sjuksköterskorna en 
känsla av säkerhet (White & Larsson 2012). Säkerhetsbehovet på fängelset beskrevs av 
sjuksköterskorna komplicera omvårdnaden (Hardesty et al. 2007; Kalra 2016; Sasso et al. 2016; 
Weiscopf 2005; White & Larsson 2012). Sjuksköterskorna beskrev det som en ständig 
balansgång mellan att handla i enlighet med säkerhetsriktlinjer som fanns på fängelserna och 
att samtidigt visa äkta omsorg för fängelsepatienterna (Foster et al. 2013; White & Larsson 
2012; Crampton & Turner 2014). Sjuksköterskorna upplevde också säkerhetsbehovet som ett 
hinder för att skapa en vårdrelation till fängelsepatienterna.  Detta eftersom sjuksköterskorna 
inte hade fri tillgång till fängelsepatienterna (Sasso et al. 2016; Weiskopf 2005). Shelton (2009) 
fann i  sin studie att det enligt sjuksköterskorna ingick i deras yrke att skydda 
fängelsepatienterna mot sig själva, varandra och från kränkande behandling.. När 
fängelsepatienternas tillstånd krävde sjukvård utanför fängelset beskrev sjuksköterskorna 
processen som svår och tidskrävande på grund av säkerhetsriktlinjerna. Detta ledde till att 
fängelsepatienterna inte alltid fick den sjukvård de behövde (Powell et al. 2010). 
 
Hinder 
Sjuksköterskorna upplevde att övrig fängelsepersonal (fängelsevakter och chefer) såg dem som 
någon utan egna tankar, rätt kunskap eller ordentlig kompetens som bara delade ut mediciner. 
Den här synen beskrevs enligt sjuksköterskorna som ett hinder med direkt påverkan på 
arbetsförhållandet mellan sjuksköterskorna och övrig fängelsepersonal (Chafin & Biddle 2013; 
Sasso et al. 2016; Shelton 2009).  Foster et al. (2013) fann i sin studie att sjuksköterskor 
upplevde att fängelsepatienterna hade en benägenhet att se dem som mjuka medan 
fängelsevakterna upplevdes som hårda. Detta återfinns även i en studie av Maroney (2005) där 
sjuksköterskorna beskriver en upplevd rädsla för att ses som mjuka eller som “intern lovers”. 
Sjuksköterskorna ansåg att deras arbete genomsyrades av de kollegor på fängelset som hade 
mer makt och auktoritet och därför hade lite att säga till om. Detta upplevdes ha en direkt 
påverkan på omvårdnaden som gavs (Cashin et. al. 2009; Maroney 2005). De sjuksköterskor 
som enbart arbetat inom kriminalvården tenderade att identifiera sig mer med fängelsevakterna 
än med de andra sjuksköterskorna. Detta kunde ibland visas genom att de sjuksköterskorna 
hade ett dåligt bemötande med kränkande handlingar gentemot fängelsepatienterna (Hardesty 
et al. 2007).   
 
Samverkan  
Sjuksköterskornas samarbete och kommunikation med fängelsevakterna på fängelset upplevdes 
avgöra den slutgiltiga kvaliteten på den omvårdnad sjuksköterskorna gav (Cashin et al. 2009 
Powell et al. 2010). Sjuksköterskorna i studien av Sasso et al. (2016) upplevde att om samarbete 
med fängelsevakterna saknades så förhindrades god omvårdnad helt. Detta förklarades med att 
sjuksköterskorna då fick svårare att få tillgång till fängelsepatienterna eftersom 
fängelsevakterna enbart hade säkerheten i fokus. Sjuksköterskorna behövde således ett bra 
samarbete med fängelsevakterna för att få bättre tillgång till fängelsepatienterna och därmed 
bättre förutsättningar för god omvårdnad (Sasso et al. 2016; Weiskopf 2005). I studien av 
Maroney (2005) identifieras ett uttalat behov hos sjuksköterskorna av ökad kommunikation, 
förståelse och samarbete mellan de olika yrkeskategorierna på fängelset. De sjuksköterskor som 
medvetet arbetade vårdetiskt  och samtidigt respekterade säkerheten upplevde ett bättre 
samarbete med fängelsevakterna (Hardesty et al. 2007).  
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Autonomi 
Sjuksköterskorna upplevde frustration över att ha liten  kontroll över sitt arbete (Cashin et al. 
2009; Maroney 2005; Munger et al. 2015; Sasso et al. 2016). Studien av Maroney (2005) visade 
att sjuksköterskornas utbildningsnivå korrelerade med den upplevda känslan av egenmakt i sitt 
arbete. Att få arbeta självständigt, göra egna val i omvårdnaden (Cashin et al. 2009; Maroney 
2005; Munger et al. 2015) eller att få viss förskrivningsrätt (Powell et al. 2010) gav 
sjuksköterskorna en upplevd känsla av tillfredsställelse med sitt arbete (Cashin et al. 2009; 
Maroney 2005; Munger et al. 2015). Sjuksköterskorna beskrev att deras självständighet 
hindrades (Sasso et al. 2016) då de ofta fick för mycket ansvar utan att besitta lämplig 
kompetens eller auktoritet (Chafin & Biddle 2013; Maroney 2005). Sjuksköterskorna kände sig 
inte alltid förberedda för den typ av arbete de förväntades göra och upplevde att de saknade 
stöttning i detta (Maroney 2005). Ett exempel på sådant arbete tas upp i en studie av Powell et 
al. (2010) där sjuksköterskorna förväntades triagera fängelsepatienter för att bedöma om det 
behövdes läkarkontakt. Sjuksköterskorna ansåg sig inte besitta rätt kunskap för den 
arbetsuppgiften (Powell et al. 2010).  
 
 
Vårdsituationen 

 
When you’re a correctional nurse, there is really a very strong 
boundary and it’s horrible that you can’t really show the compassion 
that you’d like to. (Weiscopf 2005, s. 339). 

 
Sjuksköterskorna upplevde även att de sällan engagerade sig i fängelsepatienterna. Ännu 
mindre engagerade sig sjuksköterskorna i de fängelsepatienter som var kvar i sin cell trots 
sjukdom. Dessa fängelsepatienter observerades endast via en övervakningskamera och det enda 
som dokumenterades om dessa fängelsepatienter var observationer om deras humör (Cashin et 
al. 2009). Sjuksköterskorna upplevde att de sällan gav omvårdnad eller ens vård överhuvudtaget 
(Cashin et al. 2009; Crampton & Turner 2014; Hardesty et al. 2007).  Tydligast var detta i 
Cashin et al. (2009) studie där sjuksköterskorna aldrig överrapporterade några 
omvårdnadsåtgärder utan enbart beteende och humörsobservationer vid skiftbyten. 
 
Känslor 
Det framkom att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete med omvårdnad av fängelsepatienter 
som krävande  (Crampton & Turner 2014; Sasso et al. 2016). Arbetsplatsen beskrevs som helig 
och sjuksköterskorna menade att den kunde besudlas när de vårdade fängelsepatienter som 
begått särskilt grova brott (Crampton & Turner 2014). Arbetet med fängelsepatienterna ledde 
till att sjuksköterskorna blev emotionellt dränerade. Det saknades känslomässigt engagemang 
och sjuksköterskornas vilja att ge omvårdnad var inte närvarande i omvårdandshandlingarna 
(Crampton & Turner 2014; Hardesty et al. 2007).  
 Konsekvensen av detta blev att sjuksköterskorna behövde frångå sina etiska riktlinjer vilket 
påverkade sjuksköterskorna negativt och till slut kunde leda till utbrändhet (Crampton & Turner 
2014; Kalra et al. 2016). Samtidigt beskrev sjuksköterskorna hur de saknade  känslomässigt 
engagemang av olika orsaker och viljan till att ge bästa omvårdnad hade i flera fall givits upp 
(Crampton & Turner 2014;  Dickinson & Hurley 2011; Hardesty et al. 2007; Shelton 2009; 
Weiscopf 2005). Sjuksköterskorna i studien av Dickinson och Hurley (2011) berättade att det 
rådde stor antipati inom yrkesgruppen. Det märktes enligt sjuksköterskorna att längre 
yrkeserfarenhet inom specifika fält gav mindre medkänsla för fängelsepatienterna. 
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Sjuksköterskorna menade att de ibland behövde emotionellt stöd i sitt arbete och att det stöd de 
fick gavs i samtal med varandra (Foster et al. 2013).   
 
Fördomar   
Enligt Crampton och Turner (2014) spelade social och kulturell bakgrund in hos de 
sjuksköterskor som upplevde sig ha fördomar mot fängelsepatienterna. Sjuksköterskorna 
upplevde  att fängelsepatienter med ett självskadande beteende inte var mottagliga för 
omvårdnad och att ge dessa fängelsepatienter omvårdnad var därför slöseri med tid (Dickinson 
& Hurley 2011). Sjuksköterskorna ansåg att god vård förtjänas och deras egna värderingar och 
fördomar var svåra att hantera i arbetet varpå etiska och moraliska konflikter uppstod 
(Crampton  & Turner 2014; Sasso et al. 2016). Det visade sig att fängelsepatienternas utseende 
gav upphov till fördomar hos sjuksköterskorna. Fängelsepatienter med tatueringar och 
piercingar eller upplevdes ohygieniska dömdes på förhand. Sjuksköterskorna erkände att 
fördomarna ledde till att dessa fängelsepatienter fick ett annat bemötande (Crampton & Turner 
2014). Fördomar uppstod även genom vetskap om vilka brott fängelsepatienten begått. Detta 
påverkade sjuksköterskans känsla för fängelsepatienten och i sin tur sjuksköterskans vilja att 
ge omvårdnad (Crampton  & Turner 2014). Vetskap eller misstanke om de brott 
fängelsepatienterna begått påverkade sjuksköterskorna till att ge omvårdnaden på ett 
rutinmässigt, mekaniskt och oengagerat sätt (Cashin et al. 2009; Crampton & Turner 2014; 
Dickinson & Hurley 2011; Hardesty et al. 2007). Detta var ett etiskt dilemma där omvårdnad 
inte gavs på lika villkor trots att alla har rätt till en god omvårdnad oavsett vilket brott som 
begåtts (Crampton  & Turner 2014; Kalra et al. 2016). Fördomarna låg också som ett hinder för 
sjuksköterskorna när de försökte bygga en förtrolig och tillitsfull vårdrelation till 
fängelsepatienterna (Sasso et al. 2016).  I studien gjord av Dickinson & Hurley (2011) upplevde 
sjuksköterskorna  att det var när sjuksköterskorna kunde acceptera fängelsepatienten som egen 
person och en ärlig kommunikation ägde rum som en positiv vårdupplevelse kunde uppstå. 
Sjuksköterskorna hade förståelse för de fördomar som fanns om att fängelser var en farlig, 
osäker och främmande plats att arbeta på (Hardesty et al. 2007; White & Larsson 2012). De 
flesta sjuksköterskorna förnekade trots det att det skulle finnas stigman kring sitt arbete 
(Hardesty et al. 2007). Istället beskrevs det av sjuksköterskorna att de möttes med både 
fascination och respekt när de berättade om sitt arbete. Fascinationen  förklarades med en, av 
sjuksköterskorna återkommande, kommentar;   “correctional nursing is the best kept secret in 
nursing” (Hardesty et al. 2007, s. 200).  
 
Manipulation 
Fängelsepatienterna blev ofta kallade för “uppmärksamhetssökande manipulerare” eller ”svåra 
patienter” (Dickinson & Hurley 2011). Sjuksköterskorna beskrev hur de inte ville eller hade 
svårt att involvera sig med fängelsepatienterna på grund av rädsla för att bli utnyttjade 
(Crampton & Turner 2014; Sasso et al. 2016). Flera av sjuksköterskorna förutsatte att 
fängelsepatienterna försökte manipulera dem för egen vinning. Sjuksköterskorna berättade att 
de stängde av känslomässigt för att skydda sig själva mot eventuell psykisk skada till följd av 
manipulation. (Crampton & Turner, 2014; Sasso et al. 2016). Fängelsepatienterna som 
upplevdes ha underliggande motiv med sina besök hos sjuksköterskorna stämplades som 
manipulativa. Dessa fängelsepatienter upplevdes av sjuksköterskorna som hotfulla vilket 
försvårade att ge omvårdnad av god kvalitet (Dickinson & Hurley 2009; Maroney 2005). Nya 
sjuksköterskor var mer utsatta för manipulation från fängelsepatienterna. Det beskrevs att 
fängelsepatienterna hade lätt för att utnyttja sjuksköterskornas osäkerhet och brist på 
självförtroende i fängelsemiljön. Problematiken tycktes försvinna när sjuksköterskorna fick 
mer erfarenhet (Maroney 2005). Manipulation försvårade för sjuksköterskan som behövde se 
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till fängelsepatientens verkliga vårdbehov utan att låta tidigare erfarenheter påverka mötet med 
fängelsepatienten (Crampton & Turner 2014 ; Foster et al. 2013; Maroney 2005; Sasso et al. 
2016). Sjuksköterskorna upplevde att många fängelsepatienter försöker utnyttja sjuksköterskan 
genom att “spela sjuka”. Dessa fängelsepatienter var enligt sjuksköterskorna inte vara värda 
omvårdnad (Foster et al. 2013). Sammantaget gav manipulation upphov till inre etiska 
konflikter hos sjuksköterskorna (Crampton & Turner 2014; Foster et al. 2013; Sasso et al. 
2016). Konflikterna uppstod då sjuksköterskorna saknade den tid som krävdes för att kunna 
lyssna och bedöma om fängelsepatienterna manipulerade dem eller inte.  I och med detta hade 
sjuksköterskorna inte heller tiden att bemöta det faktiska vårdbehov som fanns för att hjälpa  
fängelsepatienterna på bästa sätt  (Crampton & Turner 2014; Foster et al. 2013; Sasso et al. 
2016).  
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Diskussion 
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans arbete på ett fängelse. 
I resultatet formades totalt 2 huvudteman: ”Arbetsmiljön” och ”Vårdsituationen”. Till 
resultatets 2 huvudteman tillkom 8 underteman som tillsammans beskriver sjuksköterskans 
arbete på ett fängelse.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet diskuteras uppdelat efter de 2 huvudteman som formats.  
 
Vårdsituationen 
 
Sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat upplevde sig emotionellt dränerade i och av sitt 
arbete. Det beskrevs hur sjuksköterskorna riskerade att bli utbrända till följd av de etiska 
dilemman som arbetet innebar. Sjuksköterskorna upplevde också en ständig konflikt mellan att 
ge omvårdnad och att ha ett säkert förhållningssätt till fängelsepatienterna.  
 
Walsh och Freshwater (2009) bekräftar detta och menar att just kampen för omvårdnad och den 
känslomässiga börda deras arbete innebär har en direkt inverkan på den psykiska hälsan hos 
sjuksköterskor på fängelser. Kampen består också i en konflikt inuti sjuksköterskorna mellan 
deras professionella jag och deras personliga jag (Walsh & Freshwater 2009).  En balansgång 
för sjuksköterskor beskrivs också utav Dwarswaard och van de Bovenkamp (2015). 
Balansgången beskrivs bero mellan att låta patienten ta egna beslut om sina läkemedel eller 
behandlingar och samtidigt ha mer kunskap om konsekvenserna. Dwarswaard och van de 
Bovenkamp belyser ett exempel där en njursjuk patient får extra dialystillfällen för att kunna 
dricka mer öl. Sjuksköterskorna i exemplet valde att låta detta ske för stärka och skydda 
patientens autonomi.  
 
Arbetet som sjuksköterska innebär att oavsett arbetsplats arbeta efter etiska riktlinjer. I arbetet 
krävs av sjuksköterskan en förmåga att kunna skilja på värderingar i yrket och värderingar i 
privatlivet. Detta kan utgöra en svår balansgång som kan leda till ett splittrat jag och kan ge en 
psykisk börda att bära.  
 
Det förutsattes av sjuksköterskorna i resultatet att fängelsepatienterna manipulerade dem. 
Sjuksköterskorna erkände att de fängelsepatienter som var tatuerade eller hade piercingar 
behandlades annorlunda än fängelsepatienter utan dessa attribut. Sjuksköterskorna erkände 
också att de behandlade fängelsepatienterna annorlunda och vissa fängelsepatienter undveks 
till följd av sjuksköterskornas egna fördomar. Det resultatet visade kring sjuksköterskornas 
distansering ifrån fängelsepatienterna till följd av manipulation stöds av Michaelsen (2012) och 
Monks et al. (2012). Sjuksköterskorna i Michaelsens (2012) studie undvek patienter som 
upplevdes svårbehandlade och inte mottagliga för sjukvård. Undvikandet yttrade sig bland 
annat genom att sjuksköterskorna distanserade sig emotionellt ifrån patienterna eller undvek att 
ens gå in till patienterna.  
 
I litteraturstudiens resultatet framkom även att det finns fördomar om fängelsepatienterna hos 
sjuksköterskorna på ett fängelse. En fördomsfri sjuksköterska tycks vara en utopi vilket stöds 
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av Monks et al. (2012).  I sin studie identifierar Monks et al. (2012) fördomar mot missbrukare 
inom allmän sjukvård. Precis som sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat och 
sjuksköterskorna i studien av Michalesen (2012) valdes en medveten emotionell distansering 
av sjuksköterskorna i studien av Monks et al. (2012). En medvetenhet om sina fördomar syntes 
hos sjuksköterskorna och de upplevde sina fördomar som problematiska. Distanseringen 
beskrevs av sjuksköterskorna kunna leda till en förlust av deras empati. I studien av Michaelsen 
(2012) framkommer att en professionell distans till patienterna kan existera tillsammans med 
omsorg för patienten.  
 
Sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat beskrev upplevelser av att vilja ge mer av och en 
bättre omvårdnad än vad det gav chans till. Det beskrevs av sjuksköterskorna att de stora 
patientgrupperna utgjorde ett hot mot patientsäkerheten då sjuksköterskorna saknade tid  för 
fängelsepatienterna. Resultatet stöds av Jangland et al. (2017) där sjuksköterskorna beskriver 
att deras arbete färgas av en förväntan de ska vårda många patienter och samtidigt hålla nere 
vårdtiderna. De förväntas bli mer och mer effektiva och vårdtiderna ska bli så korta som möjligt. 
Det upplevdes av de sjuksköterskorna att det fanns ett glapp mellan vad som anses vara god 
omvårdnad av hög kvalitet och vad som är möjligt i praktiken. Detta kommer också Jangland 
et al. (2017) fram till. Patientsäkerheten äventyras när arbetsbördan ökar utan ökning av resurser 
(Jangland et al. 2017).  
 
Resultatet stöds även av Chassagne et al. (2017) där palliativa fängelsepatienter intervjuades 
om sina upplevelser kring den vård och omvårdnad de fick. Fängelsepatienterna beskrev att det 
inte gick att få kontakt med läkare när det behövdes. Fängelsepatienterna i studien märkte detta 
bland annat när sjuksköterskorna fick be de andra intagna att utföra omvårdnadsåtgärder hos 
fängelsepatienterna. När en fängelsepatients död är nära förestående så fanns det enligt 
Chassagne et al. (2017) chans till förändring i rutinerna. Sjuksköterskorna kunde då be 
fängelsevakterna att låsa upp celldörren till fängelsepatienten så att sjuksköterskorna hela tiden 
kunde gå in (Chassagne et al. 2017).  Fängelsepatienterna i studien av Chassagne et al. (2017) 
stödjer det som kommit fram i resultatet vilket är att fängelsepatienter inte får samma 
omvårdnad som patienter på ett sjukhus. Sjuksköterskans huvudansvar beskrivs i resultatet vara 
att ge sjukvård och omvårdnad till fängelsepatienterna. Viljan att ge god omvårdnad 
genomsyrade sjuksköterskornas arbete. Vårdsituationen beskriven i resultatet präglas av strikta 
regelverk som styr omvårdnaden. Sjuksköterskorna fick anpassa sig till de krav på säkerhet som 
fanns på fängelset. Anpassningen innebar etiska dilemman  för sjuksköterskorna som blev 
tvungna att ge avkall på sina etiska principer.  
 
 
Arbetsmiljön 
 
Vilken roll sjuksköterskan hade på fängelset var enligt litteraturstudiens resultat oklar och 
sjuksköterskan var utan egentlig autonomi. Sjuksköterskorna i resultatet beskrevs som en 
yrkeskategori med en fot i kriminalvården och en i sjukvården. Därför är det inte alls oväntat 
att sjuksköterskorna  upplevde sin yrkesroll som oklar. Ett fungerande samarbete mellan 
sjuksköterskorna och fängelsevakterna beskrevs i resultatet avgörande för omvårdnaden.  
 
Att sjuksköterskors yrkesroll anses oklar stöds av studien gjord av McInnes et al. (2017). 
McInnes et al. (2017) beskriver vikten av att klargöra sjuksköterskornas roll vilket också tas 
upp av Reuterswärd och Hylander (2017). En sjuksköterska i studien av McInnes et al. (2017) 
beskriver hur de ofta måste hävda sin kompetens inför andra yrkeskategorier. Resultatet stöds 
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även av Reuterswärd och Hylander (2017) som i sin studie fann att sjuksköterskorna fick 
förklara sin yrkesroll och vad den innebar gång på gång. För ett fungerande samarbete krävs 
kunskap om innehållet i varandras yrkesroller (Harrods et al. 2016). Detta kan bli problematiskt 
på ett fängelse då det enligt resultatet var svårt att klargöra sjuksköterskans yrkesroll.   
 
Resultatet visar på vikten av ett fungerande samarbete och hur det gynnar fängelsepatienten. 
Detta  stöds av Harrods et al. (2016) och Sirilla et al. (2017) som identifierat hur faktorn ”att se 
omvårdnad försämras till följd av dåligt samarbete inom teamet” gav moralisk stress. För ett 
fungerande samarbete behövs ett godkännande att arbeta utanför sin egen arbetsbeskrivning 
(Harrods et al. 2016). Detta upplevdes som negativt av sjuksköterskorna i resultatet som 
menade att tid som lades på  andras arbetsuppgifter istället behövdes till omvårdnad.  
 
Resultatet visar att en majoritet av sjuksköterskorna upplevt direkt våld samt risk för våld i sitt 
arbete. Det beskrevs av majoriteten av sjuksköterskorna vara  negativt att arbeta i den miljön. 
Sjuksköterskorna i resultatet uppgav att deras patienter utgjorde den största källan till risk för 
våld. Litteraturstudiens resultat stöds av Fafliora et al. (2016) i flera fall. Fafliora et al. (2016) 
fann i sin studie  att majoriteten av sjuksköterskorna på 3 olika sjukvårdsinrättningar upplevt 
våld på arbetsplatsen det senaste året. Resultatet visar att källan till risk för våld är 
fängelsepatienten vilket inte stöds varken av Fafliora et al. (2016) eller Han et al. (2017). Istället 
beskrevs närstående vara riskkällan (Falfliora et al. 2016; Han et al. 2017). Fafliora et al. (2016) 
stöder dock resultatet i att sjuksköterskor påverkas negativt av risk för våld i sitt arbete. Han et 
al. (2017) har undersökt sjuksköterskors upplevelse av risk för våld på en akutmottagning. 
Sjuksköterskorna i Han et al. (2017) studie upplevde att risk för våld var en del av arbetet. 
Påståendet i resultatet att sjuksköterskan upplevde sig säkrare på fängelset stöds av 
sjuksköterskorna i Han et al. (2017) som beskriver att sjuksköterskorna måste fortsätta vårda 
även våldsamma patienter och då med litet stöd. Detta visar på att oavsett var, kan en upplevelse 
av våld skapa trauma hos en sjuksköterska. Traumat kan leda till både sekundär traumatisk 
stress och utbrändhet.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudien följde en version (Figur 1 “Flödesschema”) av de “9-steg” som beskrivs av 
Polit och Beck (2012).  Det valda tillvägagångssättet hjälpte författarna att arbeta strukturerat 
och komma vidare i processen då nästa steg var tydligt beskrivet.  
 
Databassökning 
Databaserna som valdes var CINAHL och PsycINFO. CINAHL är en lämplig databas då den 
har omvårdnad och hälso-sjukvård i fokus (Polit och Beck 2012). PsycINFO krävde mer 
genomgång av materialet än i CINAHL eftersom många artiklar hade rättspsykiatriskt fokus.  
 
Inklusions- och exklusionskriterierna 
Från början söktes artiklar från 2010 till och med 2017. Detta resulterade i ett bra urval av 
artiklar. Däremot återfanns intressanta artiklar daterade innan 2010 i urvalets referenslistor 
varför sökningarna gjordes om med ett tidsspann från 2005-2017. Detta skulle kunna ses som 
en svaghet då det är ett relativt stort tidsspann. Ändringen av tidsspannet försvaras med att 
artiklarna som framkommit ändå redovisar väsentligt stora likheter i sina resultat.  
Exkluderingen av frivården, öppna anstalter och omvårdnad av före detta intagna berodde på 
att författarnas intresse var vården i det slutna system som ett fängelse är. I de exkluderade 
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miljöerna, frivården och öppna anstalter, sker sjukvården vanligtvis på samhällets vanliga 
vårdinrättningar vilket inte mötte syftet med litteraturstudien.  
 
Artiklarna 
Artiklarna i resultatet bestod av 7 kvalitativa artiklar, 6 kvantitativa artiklar samt 1 artikel med 
mixad metod. De kvantitativa artiklarna har genom sin statistik styrkt det som informanter 
berättat i de kvalitativa artiklarna. Artiklarna granskades utifrån granskningsmallar framtagna 
av Polit och Beck (2017) anses de vara tillförlitliga källor. De svagheter som funnits med 
artiklarna är de höga bortfallen. Forskarna har i nästan samtliga artiklar diskuterat detta och 
menar att det beror på miljön som respondenterna (sjuksköterskor på fängelser) arbetar i. Det 
har varit svårt för flera av forskarna att få skicka enkäter till sjuksköterskor på fängelserna. 
Andra svårigheter för forskarna har gällt sekretess och säkerhetsföreskrifter på fängelserna.   
Majoriteten av de 14 artiklarna i litteraturstudiens resultat är från USA (8 artiklar) resterande 
är från Australien (2 artiklar), Storbritannien (3 artiklar) och Italien (1 artikel). Att inte ha 
artiklar från samtliga världsdelar kan ses som en svaghet. Därför utfördes riktade sökningar mot 
bland annat Asien vilket inte gav användbara resultat.   
Samtliga artiklar är skrivna på engelska och därför finns det en risk att författarna till 
litteraturstudien har missförstått eller feltolkat ord och meningar. Därför har artiklarnas innehåll 
diskuterats mellan litteraturstudiens författare flertalet gånger för att i möjligaste mån undvika 
feltolkningar av artiklarnas innehåll. Författarna till litteraturstudien har även använt 
elektroniska uppslagsverk genomgående under litteraturstudiens gång.  
 
 
Klinisk betydelse 
 
Tidigare erfarenheter hos sjuksköterskor och hur sjuksköterskor upplever sitt arbete har visat 
sig ha stor inverkan på och betydelse för hur omvårdnaden ges. Detta är genomgående för 
sjukvården och inte enbart ett fenomen synligt på fängelser. Sjuksköterskans vilja att ge bästa 
möjliga omvårdnad kommer på ett fängelse plötsligt i bakgrunden. Viljan riskeras att bli skyld 
av sjuksköterskans egna fördomar mot fängelsepatienterna. Detta syntes även i de studier gjorda 
i den allmänna sjukvården där  sjuksköterskors fördomar mot patienter som är eller misstänks 
vara missbrukare leder till att dessa patienter medvetet undviks. Litteraturstudiens författare 
delar den uppfattningen på grund av egna upplevelser och observationer i den allmänna 
sjukvården. Därför delas också uppfattning om vikten av att öka medvetenheten, förståelsen 
samt kunskapen hos sjuksköterskor när det gäller dessa patienter. Allt för att omvårdnad ska 
ges på lika villkor. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Under litteratursökningen upptäcktes att nästan samtliga studier är utförda i USA. Ett förslag 
till fortsatt forskning kan därför vara att undersöka hur det ser ut i Sverige och övriga nordiska 
länder. I den här litteraturstudien exkluderades rättspsykiatriska inrättningar. Förslagsvis skulle 
ytterligare forskning kunna ske där och kanske då med en jämförelse mellan rättspsykiatrin och 
kriminalvården. Vilka upplevelser delas av sjuksköterskorna på dessa inrättningar och vilka 
skillnader finns? 
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Slutsats 
 
Resultatet visar på hur komplext det upplevdes av sjuksköterskorna att vårda fängelsepatienter. 
Sjuksköterskorna fick rätta sig efter fängelsets regler och rutiner vilket gjorde att omvårdnaden 
åsidosattes. Att ge omvårdnad var ibland direkt omöjligt till följd av mycket stora 
patientgrupper. Resultatet visade också på den ambivalens som fanns hos sjuksköterskorna 
kring att veta eller inte veta vad fängelsepatienterna begått för brott. Sjuksköterskorna erkände 
att fördomar fanns och att vetskap kring fängelsepatienternas brotten färgade omvårdnaden. 
Samtidigt visade resultatet att etiken hela tiden fanns närvarande och att sjuksköterskorna i 
vissa fall blev utbrända till följd av att ständigt ställas inför etiska dilemman.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenser:(*-märkta artiklar är del av resultatet) 
 
Arlebrink, J. (2007). Grundläggande vårdetik: teori och praktik. uppl.2.  

Lund: Studentlitteratur. 
 

Beauchamp, L. T. & Childress, F. J. (2013). Principles of Biomedical Ethics. New York: 
Oxford University Press. 

 
Björck, M. & Sandman, L. (2007). Vårdrelation. Ett försök att tydliggöra 

begreppsanvändningen. Vård i Norden, 27(4), 14-19. 
 
Brottsförebyggande Rådet (2017). Kriminalstatistik. 2016 - Kriminalvård. Slutgiltig statistik.   

https://www.bra.se/download/18.62fc8fb415c2ea106932e8f/1496215876621/Sammanfattn
ing_kriminalvard_2016.pdf [2017-10-04] 

 
* Cashin, A., Newman, C., Eason, M., Thorpe, A. & O’Discoll, C. (2009).  An ethnographic 

study of forensic nursing culture in an Australian prison hospital. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 17(1), 39-45. doi: 10.1111/j.1365-2850.2009.01476.x 

 
* Chafin, W.S. & Biddle, L.W. (2013). Nurse Retention in a Correctional Facility: A Study 

of the Relationship Between the Nurses’ Perceived Barriers and Benefits. Journal of 
Correctional Health Care, 19(2), 124-134. doi: 10.1177/1078345812474643 

 
Chassagne, A., Godard, A., Cretin, E., Pazart, L. & Aubry, R. (2017). The Collision of Inmate 

and Patient: End-of-Life Issues in French Prisons. Journal of Correctional Health Care, 
23(1), 66-75. 

 
Coyle, A. (2014). Standards in prison health: The prisoner as a patient in Prisons and Health?. 

I Enggist, S., Möller, L., Galea, G. & Udesen, C. Prisons and Health.  
Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe. 

 
* Crampton, R. & Turner, d. (2014). Caring for prisoners-patients: a quandary for registered 

nurses. Journal PeriAnesthesia Nursing, 29(2), 107-118.  
 
Dias, S., Ware, R. S., Kinner, S.A. & Lennox, N. G. (2013). Physical health outcomes in 

prisoners with intellectual disability: a cross-sectional study. Journal of Intellectual 
Disability Research, 57(12), 1191-1196. doi: 10.1111/j.1365-2788.2012.01621.x 

 
* Dickinson, T. & Hurley, M. (2011). Exploring the antipathy of nursing staff who work within 

secure healthcare facilities across the United Kingdom to young people who self-harm. 
Journal of Advanced Nursing, 68(1), 147-158. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05745.x 

 
Dwarswaard, J., & van de Bovenkamp, H. (2015). Self-management support: A qualitative 

study of ethical dilemmas experienced by nurses. Patient Education and Counseling, 98(9), 
1131–1136. doi: 10.1016/j.pec.2015.05.017  

 



 

 

Faflioraa, E., Vasileios, B., Zarlasb, G., Sturaitisb, P., Lianasb, D. & Mantazouranisa, G. 
(2016). Workplace violence against nurses in three different Greek healthcare settings. 
Work, 53(3), 551-560. doi: 10.3233/WOR-152225 

 
Flanagan, N.A., Flanagan, T. (2001). Correctional Nurses' Perceptions of Their Role, Training 

Requirements, and Prisoner Health Care Needs. Journal of Correctional Health Care, 8(1), 
67-85. 

 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. 4.uppl. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
* Foster, J., Bell, L. & Jayasinghe, N. (2013). Care control and collaborative working in a prison 

hospital. Journal of Interproffessional Care, (27), 84-190.  
doi: 10.3109/13561820.2012.730073  

 
Gatherer, A., Enggist, S., & Møller, L. (2014). The essentials about prisons and health. 

I Enggist, S.,Möller, L.,Galea, G. & Udesen, C. Prisons and Health.   
Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe.  

 
Government of Western Australia Department of Corrective Services. (2010). Assessment of 

Clinical Service Provision of Health Services of the Western Australian Department of 
Corrective Services. https://www.correctiveservices.wa.gov.au/_files/about-us/statistics-
publications/students-researchers/hs-assessment-report.pdf [2017-08-30] 

 
Han, C-Y., Lin, C-C., Barnard, A., Hsiao, Y-C., Goopy, S. & Chen, L-C. (2017).  

Workplace violence against emergency nurses in Taiwan: A phenomenographic study. 
Nursing Outlook, 65(4),  428-435. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2017.04.003  

 
* Hardesty, N.K., Champion, D.R., & Champion, E.J. (2007). Jail Nurses: Perceptions, 

Stigmatization, and Working Styles in Correctional Health Care. Journal of Correctional 
Health Care, 13(3), 196-205. doi 10.1177/1078345807303002  
 

Harrod, M., Weston, E. L., Robinson, C., Tremblay, A., Greenstone, L. C. & Forman, J. (2016). 
“It goes beyond good camaraderie”: A qualitative study of the process of becoming 
an interprofessional healthcare “teamlet. Journal of Interprofessional Care, 30(3), 295–300. 
http://dx.doi.org/10.3109/13561820.2015.1130028 

 
Jangland, E., Nyberg, B., & Yngman-Uhlin, P. (2017). “It’s a matter of patient safety”: 

understanding challenges in everyday clinical practice for achieving good care on the 
surgical ward – a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, (31),323–331. 
doi: 10.1111/scs.12350 

 
Kriminalvården (2012). Handbok och ledningssystem för Hälso- och sjukvården inom 

Kriminalvården. Norrköping: Kriminalvården.  
 
Kriminalvården (2013). Kriminalvårdsmedicin. Handbok och basläkemedel – 2013-2015. 

Norrköping: Kriminalvården Digitaltryck. 
 



 

 

* Kalra, R., Glowa – Kollisch, S., MacDonald, R., Dickey, N., Rosner, Z. & Venters, H. (2016). 
Staff Satisfaction, Ethical Concerns, and Burnout in the New York City Jail Health System. 
Journal of Correctional Health Care, 22(4), 383-392. doi: 10.1177/1078345816668339 

 
Lassenius, E. (2013).  Från rum till rum- eller att vara rum? I Wiklund- Gustind, L & Bergbom, 

I. Vårdvetenskapliga begrepp. I teori och praktik. uppl. 1:4. Lund: Studentlitteratur.  
 
MacInnes, S., Peters, K., Bonney, A. & Halcomb, E. (2017). A qualitative study of 

collaboration in general practice: understanding the general practice nurse’s role. Journal of 
clinical nursing, (26), 1960-1968. doi: 10.1111/jocn.13598 

 
* Maroney, M.K (2005). Caring and Custody: Two Faces of the Same Reality. Journal of 

Correctional Health Care, 11(2), 157-169. doi: 10.1177/107834580401100204 
 
McCarthy, J., Chaplin, E., Underwood, L., Forrester, A., Hayward, H., Sabet, J., Young, S.,  

Asherson, P., R. Mills R., &  Murphy, D. (2015). Characteristics of prisoners with 
neurodevelopmental disorders and difficulties. Journal of Intellectual Disability Research, 
60(3), 201-206. doi: 10.1111/jir.12237 

 
Michaelssen, J.J. (2012).  Emotional distance to so-called difficult patients. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, (26), 90-97. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00908.x 
 
Monks, R., Topping, A. & Newell, R. (2012). The dissonant care management of illicit drug 

users in medical wards, the views of nurses and patients: a grounded theory study. Journal 
of Advanced Nursing, 69(4), 935–946. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06088.x. 

 
Mukherjee, T. I., Wickersham, J. A., Desai, M. M., Pillai, V., Kamarulzaman, A., & Altice, F. 

L. (2016). Factors associated with interest in receiving prison-based methadone maintenance 
therapy in Malaysia. Drug & Alcohol Dependence, 164, 120-127.  
doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.037 

 
* Munger, T., Savage, T. & Panosky, D.M. (2015). When Caring for Perpetrators Becomes a 

Sentence: Recognizing Vicarious Trauma. Journal of Correctional Health Care, 21(4), 365-
374. doi: 10.1177/1078345815599976 

 
National Health Services Careers (2003). Prison Nurisng. 

https://bulger.co.uk/prison/Prison%20nursedhadvert.pdf  [2017-08-30].  
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. 9. Uppl. Philadephia: Wolters Kluwer Health /Lippincott Williams & 
Wilkins. 

 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. 10. Uppl. Philadephia: Wolters Kluwer Health /Lippincott Williams & 
Wilkins. 

 
* Powell, J., Harris, F., Condon, L. & Kemple, T. (2010). Nursing care of prisoners: staff views 

and experiences. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 1257-1265. 



 

 

 
Reuterswärd,M., Hylander, I. (2017). Shared responsibility: school nurses` experience of  

collaborating in school-based interprofessional teams. Scandinavian journals of caring 
science, (31), 253-262. doi: 10.1111/scs.12337 

 
* Sasso, L., Delogu, B., Carrozzino, R., Aleo, G. & Bagnasco, A. (2016). Ethical issues of 

prison nursing: A qualitative study in Northern Italy. Nursing Ethics,1-17.   
doi: 10.1177/096973301669760 
 

Schoenly, L. (2013). Context of Correctional Nursing. I Schoenly, L. & Knox, M.C. (red.) 
Essentials of Correctional Nursing [Elektronisk]. New York: Springer Publishing Company, 
ss. 1-18. 

 
SFS 2014:821 Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
* Shelton, D. (2009). Forensic nursing in secure environments. Journal of Forensic Nursing, 

5(3), 131-142. doi: 10.1111/j.1939-3938.2009.01046.x 
 
Sirilla, J., Thompson, K., Yamokoski, T., Risser, D.M. & Chipps, E. (2017). Moral Distress in 

Nurses Providing Direct Patient Care at an Academic Medical Center. Worldviews on 
Evidence-Based Nursing, 14(2), 128-135.  

 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
[2017-10-02] 

 
Walsh, E. & Freshwater, D. (2009). The mental well-being of prison nurses in England and 

Wales. Journal of Research in Nursing, 14(6), 553–564.  
 
* Weiskopf, C. (2005). Nurses’ experience of caring for inmate patients. Journal of Advanced 

Nursing, 49(4), 336-343.  
 
* White, L.A. & Larsson, S.L. (2012). Exploring Scope of Practice Issues for Correctional 

Facility Nurses in Montana. Journal of Correctional Health Care, 18(1), 70-76.  
doi: 10.1177/1078345811421771 



Bilaga 1. Artikelmatris 
Författare, 
årtal & land  

Titel Syfte Metod Resultat 

1. Författare: 
Cashin, A., 
Newman, C., 
Eason, M., 
Thorpe, A. & 
O´Discoll, C. 
Årtal: 2010 
Land: 
Australien 
 

An ethnographic 
study of forensic 
nursing culture in 
an Australian 
prison hospital. 
 

Att utforska 
sjuksköterskors 
vårdkultur och 
hur den kan 
förändras med 
tiden.  
 

Metod: 
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Gjordes i 3 steg under 2 studieperioder  
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Resultatet för Studieperiod 1 visar att vårdkulturen på fängelset 
var bristande och dominerades av rutiner. Sjuksköterskorna var 
mer måna om att följa de rutiner som fanns t.ex. låsning av celler 
än av fängelsepatienternas läkemedelstider.  
 
I Studieperiod 2 upplevdes sjuksköterskorna fortfarande mer 
inställda på ”att-göra-listor” och följa rutiner än att utföra 
omvårdnadsåtgärder. Men det sågs en ökning hos 
sjuksköterskorna  att vilja vårda fängelsepatienterna.  
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Nurse Retention in a 
Correctional Facility: A 
Study 
of the Relationship 
Between 
the Nurses’ Perceived 
Barriers 
and Benefits 
 

Att utforska sjuksköterskors 
upplevda för-nackdelar med 
att stanna på sitt arbete inom 
kriminalvården samt utforska 
troligheten att de stannar i 1,3 
eller 5 år till.  
 

Metod: Kvantitativ. Icke-Experimentell, 
deskriptiv, tvärsnittsstudie med 
korrelationsdesign. 
Datainsamling: 
Datainsamlingsinstrumentet Stamp’s Index 
of Work Satisfaction användes. Fokus låg 
på hinder och fördelar med att arbeta inom 
kriminalvården. 
En enkätundersökning som bestod av totalt 
44 Likertskala- frågor (7-gradig) indelade i 
6 kategorier utfördes. De 6 kategorierna 
var; lön, professionell status, interaktioner, 
arbetsuppgifter, riktlinjer och autonomi.  
Urval:  
Frivillighetsurval, bekvämlighetsurval. 
Deltagare:  
33 sjuksköterskor på ett fängelse i 
Tennesse.  
Bortfall: Inget redovisat 

Sjuksköterskorna ansåg det troligt att 
de skulle stanna på arbetsplatsen.  
Att trivas med arbetsuppgifterna och 
kollegorna var viktigt för att 
sjuksköterskorna skulle stanna inom 
kriminalvården. Det som var 
nackdelen med sjuksköterskornas 
arbete var låg lön, en känsla av att 
inte vara uppskattad, för mycket 
pappersarbete samt att de ville vara 
mer självständiga i omvårdnaden. 
 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

3. Författare: 
Crampton, R. & 
Turner, T. 
Årtal: 2014 
Land: Australien 
 

Caring for prisoners-
patients:  
a quandary for registered 
nurses. 
 

Att visa fram komplexiteten 
för sjuksköterskor att vårda 
fängelsepatienter.  

Metod: 
Kvalitativ fenomenologiskt studie efter 
Hans George Gadamers filosofi.  
Datainsamling:  
Genom 2 st 1,5-2 timmar långa 
ostrukturerade, djupintervjuer med varje 
sjuksköterska. Emellan dessa 2 intervjuer 
observerade forskarna (icke-deltagande) 
sjuksköterskorna för att utröna ”vad som 
sas och vad som gjordes”.  
Urval:   
Icke-sannolikhetsurval, 
bekvämlighetsurval. 
Deltagare:  
13 sjuksköterskor. 
Bortfall: Inget redovisat 

Fem huvudteman återfanns hos 
samtliga sjuksköterskor vilka var att 
sjuksköterskor ger fängelsepatienterna 
rutinmässig vård, att ”fängelse-
patienten” får är reflexartad, att det är 
känslomässigt dränerande för 
sjuksköterskan, kunskap om patientens 
brott skapar praktiska dilemman, 
uttryck för hur omvårdnad ses på och 
vad det faktiskt är.  
Resultatet väckte frågan hos forskarna 
kring vad omvårdnad egentligen 
innebär och hur sjuksköterskor ikläder 
sig den omvårdnadsroll som krävs och 
då speciellt i prekära situationer.  
 



 
Författare, årtal & 
land 

Titel Syfte Metod Resultat 

4. Författare: 
Dickinson, T. & 
Hurley, M. 
Årtal: 2011 
Land: Storbritannien 
 

Exploring the antipathy of 
nursing staff who work 
within secure 
healthcare facilities across 
the United Kingdom to 
young people who 
self-harm 
 
 

Att undersöka och jämföra 
sjuksköterskors attityd 
gentemot unga förbrytare 
som självskadade. 

Metod:  
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Datainsamling:  
Enkätundersökning utifrån SHAS (Self-
Harm Antipathy Scale) med 30 påståenden 
som besvarades på en 7-gradig Likertskala. 
I slutet på enkäten ställdes öppna-frågor 
om sjuksköterskornas aktuella känslor och 
attityder mot självskadande patienter. 
Dessa besvarades med sjuksköterskornas 
egna ord. 
Urval:  
Totalundersökning av sjuksköterskor samt 
undersköterskor  
Deltagare:  
150 sjuksköterskor/undersköterskor bjöds 
in. 47 sjuksköterskor samt 21 
undersköterskor deltog i studien. 
Bortfall: 82 st (Varav en försvann i 
dataanalysen då enkäten ej var korrekt 
ifylld)  
 

En sjuksköterskas ålder, 
arbetslivserfarenhet eller antal 
självskadande fängelsepatienter de haft 
påverkade inte deras SHAS-poäng 
alltså deras självupplevda antipati 
gentemot självskadande 
fängelsepatienter. Författarna till 
artikeln fann dock att sjuksköterskor 
som studerat självskadebeteende, var 
ny-färdiga samt vilket kön de tillhörde 
gjorde skillnad. 
 

 
 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

5. Författare: 
Foster, J., Bell, L. & 
Jayasinghe, N. 
Årtal: 2013 
Land: Storbritannien  

Care control and 
collaborative  
working in a prison hospital 
 

Att undersöka vad 
sjuksköterskorna på en 
avdelning på ett 
fängelsesjukhus ansåg var 
”god vård” i deras kontext. 
Även att undersöka 
eventuella skillnader 
mellan de olika 
personalgrupper 
(sjuksköterskor och 
fängelsepersonal) som 
fanns på avdelningen och 
hur de tillsammans bidrog 
till sin arbetsmiljö.  

Metod: Kvalitativ studie som grundar sig 
på en tolkande, fenomenologisk analys.  
Datainsamling:  
Utfördes i 3 steg. 
Steg 1. Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer med två 
fokusgrupper. En med sjuksköterskor och 
en med fängelsepersonalen. 
Exempel på frågeområden: 
”Vad ingår i din roll?” 
”Hur väl balanseras säkerhet och vård?” 
”Finns det forum för uppmuntran till 
kommunikation mellan yrkesgrupper?”  
Steg 2. Deltagande observationer av en 
sjuksköterska under 2 dagar av 1 forskare 
med fokus på dagligarutiner.  
Steg 3. 7 st semistrukturerade intervjuer.  
Exempel på frågor eller frågeområden 
saknas. 
Urval: Strategiskt urval 
Deltagare:  
Steg 1: Totalt 9 personer. 
Steg 2: Totalt 1 person 
Steg 3: Totalt 7 personer 
Bortfall: Inget redovisat 

Huvudresultatet var att för att nå balans 
mellan omvårdnad och säkerhet 
behövde personalen (sjuksköterskor 
och fängelsepersonal) samarbeta. Det 
krävdes att de arbetade i team och så 
långt det var möjligt koordinerade sina 
arbetsuppgifter.  
Det klargjordes också att 
sjuksköterskorna behövde uppmuntras 
till att hålla omvårdnaden i sitt fokus. 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

6. Författare: 
Hardesty, N.K., 
Champion, D.R., & 
Champion, E.J. 
Årtal: 2007 
Land: USA 
 

Jail Nurses: Perceptions, 
Stigmatization, and Working 
Styles in Correctional Health 
Care 
 

Att utforska vilken 
inverkan sociala 
variabler har på arbetet 
som sjuksköterska 
inom kriminalvården.  
 

Metod:  
Kvalitativ fenomenografisk metod. 
Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer utfördes ansikte 
mot ansikte eller över telefon. Samtliga 
intervjuer spelades in utom i 2 fall där 
sjuksköterskorna vägrade spelas in på band 
varav dessa intervjuer istället skrevs ner för 
hand. Frågorna var standardiserade men 
lämnade möjlighet till egna svar.  
Frågeområden för intervjuer: 
”Uppfattningar kring egna yrket.” 
”Hur och hur ofta de interagerar med 
internerna.” 
”Sjuksköterskornas interaktioner med övrig 
fängelsepersonal.” 
”Uppfattningar om den egna säkerheten på 
arbetet” 
”De egna uppfattningarna om skillnader 
mellan en sjuksköterska på ett fängelse och en 
sjuksköterska på ett sjukhus. 
En demografisk undersökning (ålder, 
ursprung, biologiskt kön, könstillhörighet, 
utbildningsnivå, längd på anställning inom 
kriminalvården) utfördes innan intervjuerna.  
Urval:  
Stratifierat, strategiskt urval. Manliga 
sjuksköterskor samt sjuksköterskor från 
minoriteter sökes aktivt upp för att säkerställa 
ett varierat urval. 
Deltagare:  
26 sjuksköterskor på 12 olika fängelser i 3 
nordliga delstater i USA.  
Bortfall:  Inget redovisat 
 

Om sjuksköterskan var empatisk eller 
inte berodde inte på ålder, erfarenhet, 
kön, härkomst eller utbildning.. Bägge 
sorter fanns i samtliga strata. Däremot 
märktes en tydlig skillnad i bemötandet 
hos sjuksköterskor som bara hade 
arbetat på ett fängelse och de som 
arbetat på t.ex. olika sjukhus och andra 
vårdmiljöer innan. Detta var enligt 
forskarna deras viktigaste fynd. 
Sjuksköterskorna upplevde sig inte 
stigmatiserade utan istället respekterade 
samt att många var nyfikna på deras 
arbete.  



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

7. Författare: 
Kalra, R., Glowa – 
Kollisch, S., 
MacDonald, R., 
Dickey, N., Rosner, 
Z. & Venters, H. 
Årtal: 2016  
Land: USA 
 

Staff Satisfaction, Ethical 
Concerns, and Burnout 
in the New York City 
Jail Health System 
 
 

Att bedöma 
personalens trivsel och 
attityd till sitt arbete 
samt utvärdera attityder 
och övertygelser kring 
deras inställning till 
etik och utbrändhet.  

Metod:  
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
Datainsamling:  
Webbaserad enkätundersökning med 4-
gradiga Likertskala-frågor (68 st i 4 
kategorier)  
Frågornas kategorier: 
”Anställning och arbetsmiljö” 
”Attityder gentemot och uppfattningar om 
arbetet och arbetsmiljön” 
”Attityder och uppfattningar om och gentemot 
fängelsepatienterna” 
”Demografisk data (ålder, kön till exempel)” 
Uppföljning gjordes av en extern aktör i 5 
gruppsessioner (7-11 i varje grupp).  
Data från enkäten redovisades med deskriptiv 
statistik.  
Urval:  
Icke-sannolikhets, strategiskturval till 
enkätstudien.   
Till uppföljningen gjordes ett obundet 
slumpmässigt urval.  
Deltagare: 
 1 367 bjöds in till enkätstudien, 677 (145 
sjuksköterskor) deltog. Till uppföljning bjöds 
60 personer in varav 44 deltog. 
Bortfall: 
 690 st i enkätstudien samt 16 st i 
uppföljningen.  

De flesta ansåg att deras arbete var 
meningsfullt. De var motiverade och 
trivdes med sitt arbete.  
Trots det var 1/3 missnöjda med mycket 
och kände sig utbrända. Forskarna fann 
flera faktorer som ledde till utbrändhet 
bland annat etiska kompromisser såsom 
svårigheter med att hålla 
patientinformation konfidentiellt. Att 
vara rädd på arbetet visade sig också vara 
en del i känslan av utbrändhet.   

 
 
 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

8.Författare:  
Maroney, M.K. 
Årtal: 2005 
Land: USA 
 

Caring and Custody: 
Two Faces of the Same 
Reality 

Att utforska vilka 
problem som 
sjuksköterskor inom 
kriminalvården 
upplever påverkar deras 
arbete samt lära sig mer 
om eventuella 
kunskapsbehov hos 
sjuksköterskorna  inom 
området. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk studie. 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
(45-60 minuter).  
Saknas information om frågor/frågeområden. 
Urval: Frivillighetsurval. Deltagare från en 
annan större kvantitativ studie tillfrågades.  
Deltagare:28 sjuksköterskor på 7 olika 
fängelser i delstaten New York.  
Bortfall: Inget redovisat 

Forskaren fann 4 teman som framträdde 
ur intervjuerna. 
Sjuksköterskorna upplevde det svårt att 
balansera mellan sin roll som 
sjuksköterska och att ”förvara” 
fängelsepatienterna. De kunde t.ex. inte 
förflytta sina fängelsepatienter hur som 
helst utan behövde följa fängelsets tider.  
Utsattheten märktes i samtliga intervjuer 
som att sjuksköterskorna upplevde sig 
som längst ner på stegen, att regler 
ändrades hela tiden och en brist på 
respekt från ledningen. De kände sig 
maktlösa i sitt försök att sköta sitt jobb 
som sjuksköterskor. Det framkom också 
att de intagna ofta försökte manipulera 
dem vilket upplevdes frustrerande. Att 
våld alltid var en överhängande risk 
påverkade alla olika. Vissa menade att 
rädsla inte fick förekomma eftersom 
sjuksköterskan var ensam och därför 
behövde självsäkerhet. Andra beskrev 
vikten av en god relation till 
fängelsepersonalen på grund av risken 
för våld. 

 
 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

9.Författare: 
Munger, T., Savage, 
T. & Panosky, D.M. 
Årtal: 2015 
Land: USA 
 

When Caring for 
Perpetrators Becomes a 
Sentence: Recognizing 
Vicarious Trauma 

Att besvara 
forskningsfrågan:  
Existerar ”vicarious 
trauma”* bland 
sjuksköterskor som 
vårdar våldsförövare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Egen kommentar: 
En typ av överfört 
trauma som drabbar 
sjuksköterskorna på 
grund av deras arbete. 

Metod: Kvantitativ, retrospektiv (senaste 30 
dagarna) kohortstudie. 
Datainsamling:  
Studien använde instrumentet The Proffesional 
Quality of Life Scale (ProQOL) i sin 
datainsamling. En pappersenkät skickades ut 
per post bestående av 30 påståenden som 
gällde de senaste 30 dagarna. Svaren gavs på 
en 5 gradig Likertskala. 
Urval:  
Ett obundet slumpmässigt urval gjordes utifrån 
en lista på 6 469 adresser från NCCHC*. 
Deltagare: 
 2 000 sjuksköterskor bjöds in per post varav 
205 enkäter kom tillbaka.  
Bortfall: 1795 st 
 
 
 
 
 
 
*Egen kommentar: 
En av motsvarigheterna till svensk 
Kriminalvård i USA. 

Av alla tillfrågade svarade 67% att de 
hade upplevt våld på arbetsplatsen. 
Källan till våldet var i de flesta fallen 
enbart ifrån fängelsepatienterna. En 
tredjedel hade dock upplevt att våldet 
kom både från fängelsepatienterna samt 
från kollegor. Det var tydligt att denna 
exponering för våld hade en negativ 
påverkan på sjuksköterskorna. Det var 
också tydligt att ”vicarious trauma” var 
något nästan alla sjuksköterskorna 
upplevde och/eller riskerade. 

 
 
 



Författare, årtal & 
land  

Titel Syfte Metod Resultat 

10. Författare: 
Powell, J., Harris, F., 
Condon, L. & 
Kemple, T. 
Årtal: 2010 
Land: Storbritannien  
 

Nursing care of prisoners: 
staff views and experiences 

Att låta sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal 
på ett fängelse beskriva 
sin egen syn på och 
erfarenheter av den 
egna yrkesrollen och 
den omvårdnad de gav 
fängelsepatienterna.  

Metod:  
Kvalitativ etnografisk metod. 
Datainsamling: 
Fokusgrupper med sjuksköterskor användes 
som huvudsaklig datainsamling (se egen 
kommentar). Totalt var det 12 fokusgrupper. 
Intervjuerna var samtliga semistrukturerade.  
Exempel från intervjuguidens totalt 13 frågor: 
”Berätta om din roll som sjuksköterska på 
fängelset. Vad gör du en vanlig dag?” 
”Vilken typ av intern tror du har högst hälso-
behov? Och varför tror du det?” 
” Vilken effekt tror du fängelset har på 
internernas hälsa?” 
Samtliga spelades in och transkriberades 
ordagrant.  
Urval:  
Ett första strategiskt urval av 12 fängelser för 
att fånga alla kategorier. På dessa fängelser 
gjordes ett bekvämlighetsurval av 
sjuksköterskor som arbetade just den dagen 
forskarna var på fängelset de arbetade på.  
Deltagare: 92 st varav 80 st sjuksköterskor 
och 12 st avdelningschefer. 
Bortfall: Inget redovisat. 
 
 
 
Egna kommentarer: 
Individuella intervjuer (12 st) gjordes med 
avdelningscheferna.  
 

Det framkom att yrkesrollen innebar att 
identifiera och ge vård samt att 
upprätthålla hälsa hos de intagna. De 
upplevde också att förändringar i 
organisationen påverkade deras 
yrkesroller t.ex. att sjuksköterskorna fick 
förskrivningsrätt i vissa fall.  
Sjuksköterskorna upplevde en konflikt  
mellan fängelseregimen och de själva 
men ansåg ändå att de hade mer att säga 
till om när det kom till vården.  
Däremot sågs en oro över det faktum att 
det var svårt att rekrytera och behålla 
sjuksköterskor. 

 



Författare, årtal & 
land  
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11. Författare: Sasso, 
L., Delogu, B., 
Carrozzino, R., Aleo, 
G. & Bagnasco, A. 
Årtal: 2016 
Land: Italien 
 

Ethical Issues of prison 
nursing: A qualitative 
study in Northern Italy 

Att beskriva de 
huvudsakliga 
faktorerna som gav 
upphov till etiska 
problem som 
sjuksköterskor i 
Ligurianska fängelser 
upplevde. Detta för 
att lägga en bas för 
framtida forskning 
kring det bästa sättet 
att lösa dessa etiska 
problem. 

Metod:  
Först en kvantitativ tvärsnittsstudie för att ta reda på 
om forskarna skulle fortsätta med forskningen. 
Denna redovisas ej mer än så. Därefter gjordes en 
kvalitativt beskrivande studie även generiskt 
kvalitativ studie.  
Datainsamling:  
Kvantitativ: Enkätundersökning byggd på Dorand 
and Almost enkät samt Measure of Job Satisfaction 
(av Traynor och Wade). Detta för att utforska 
sjuksköterskornas arbetsmiljöproblem och 
tillfredsställelse med arbetet.    
Kvalitativ: Fem fokusgrupper med 
semistrukturerade intervjuer med ”öppet-svar”-
frågor.  
” Hur identifierar du hälsobehov och vilka har störst 
behov av vård?” 
” Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att 
arbeta på sjukhus och arbeta här (på fängelset)?” 
” Vilka aspekter i ditt arbete ger dig 
tillfredsställelse? 
” Vilka hinder finns för att du ska ge god vård? 
Efter varje fråga skrev deltagande forskare ner en 
sammanfattning som deltagarna i fokusgruppen fick 
godkänna. En annan forskare antecknade även. 
Intervjuerna bandades för att sen transkriberades av 
en tredje forskare som inte deltagit i diskussionerna.  
Urval:  
Strategiskt urval 
Deltagare:  
31 sjuksköterskor på 7 olika fängelser i norra Italien 
Bortfall: Inget redovisat 
 

Forskaren fann i sin tematiska analys 
följande fem teman: 
Behovet av hälso-sjukvård på fängelset, 
övervägandet mellan omvårdnad och 
förvar, tillfredsställelsen med att arbeta 
på fängelset, hinder för en god vård 
samt säkerhet.  
I fängelse blir vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och fängelsepatient mer 
terapeutisk eftersom många ur den 
patientgruppen har beroendeproblem 
och/eller psykiatriska problem. 
Sjuksköterskor som arbetade på ett 
fängelse beskrev sin arbetsbörda som 
större än på t.ex. sjukhus eftersom 
patientgruppen de vårdade under ett 
pass var så mycket större. En känsla av 
maktlöshet upplevdes. De var styrda av 
andras regler när de försökte möta 
fängelsepatienternas omvårdnadsbehov.  

 
 



Författare, årtal & 
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12. Författare: 
Shelton, D.  
Årtal: 2009 
Land: USA 
 

Forensic nursing in secure 
environments 

Att beskriva den roll 
en sjuksköterska på 
ett fängelse i USA 
har.  

Metod:  
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Datainsamling:  
Enkätundersökning per post. De som deltog i 
studien fick en symbolisk gåva som tack. 
Enkäten baserades på studier och instrument 
framtagna av Storey and Dale (1999).* 
Urval:  
Bekvämlighetsurval 
Deltagare:  
1000 sjuksköterskor bjöds in. 180 sjuksköterskor 
deltog i studien 
Bortfall: 820 st 
 
 
 
 
 
 
 
*Egen kommentar: Instrumentet nämns inte vid 
namn utan det hänvisas till en referens i artikelns 
referenslista. Referensen har ej gått att hitta. 

Fängelserollen sjuksköterskan 
upplevdes ha varierade väldigt 
beroende på säkerhetsklassen på 
fängelset. De två som var framträdande 
var; 
1) Den som förespråkar och 
implementerar principer för att stödja 
rättvisa, kommunikation och 
konflikthantering.  
2) Den som bedömer, utvecklar, 
implementerar och förbättrar 
vårdprogram för fängelsepatienterna. 

 



Författare, årtal & 
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13. Författare:  
Weiskopf, C. 
Årtal: 2005 
Land: USA 
 

Nurses’ experience of 
caring for inmate patients 

Att besvara 
forskningsfrågan: 
”Vad är essensen i 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda 
fängelsepatienter?” 

Metod:  
Kvalitativ fenomenologisk metod 
Datainsamling: 
Ostrukturerade djupintervjuer med en vägledande 
fråga*. Totalt gjordes 9 st intervjuer varav 8 st var 
”face-to-face” och 1 st över telefon. Samtliga 
spelades in och  transkriberades ordagrant.  
Urval:  
Klusterurval, obundet slumpmässigt urval från en 
dataserverlista över tänkbara deltagare. 
Deltagare:  
9 st sjuksköterskor varav 8 st i USA och 1 st i 
Kanada.  
Bortfall: Inget redovisat 
 
 
 
 
 
 
 
* Egen kommentar: Den vägledande frågan var 
(fritt översatt från engelska): 
” Vad innebär det att vara sjuksköterska som vårdar 
fängelsepatienter? Vänligen beskriv med så mycket 
detaljer som möjligt vad omvårdnad av dessa 
patienter innebär. Beskriv dina tankar, känslor och 
uppfattningar kring din erfarenhet av att vårda den 
här patientgruppen tills du inte har mer att säga. 

Resultatet visade tydligt att 
sjuksköterskorna behövde pendla 
mellan omvårdnad och förvar. Detta 
upplevdes vara en komplex och 
frustrerande utmaning. Vårdmiljön 
upplevdes skilja sig avsevärt från den 
”vanliga” och ett stort problem som 
fanns var en likgiltig attityd hos vissa 
sjuksköterskekollegor. Trots detta 
kämpade sjuksköterskorna för att skapa 
en vårdande miljö för 
fängelsepatienterna. De kämpade för 
omvårdnaden. Samtidigt var de ständigt 
i risk för våld och kunde inte släppa sin 
gard. 
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Land: USA 
 

Exploring Scope of 
Practice Issues for 
Correctional Facility 
Nurses in Montana 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor på 
fängelser i Montana;  
(a) upplevde balansen 
mellan den 
självständighet deras 
yrke kräver och vad 
de hade rätt att göra. 
(b)  

Metod: Kvantitativ  
Datainsamling: 
 Enkätundersökning per post med både kvantitativa 
och kvalitativa frågor. 16 frågor ställdes för att få 
demografisk data. 
Frågeområdena var:  
”Arbetsbeskrivning och lön”  
”Uppfattningar om sitt arbetet som sjuksköterska på 
fängelse.”  
Frågor om hur deras arbete skilde sig från andra 
sjuksköterskors besvarades på en 7-gradig 
Likertskala. De frågor som berörde risk för fysisk 
och emotionell skada besvarades på en 5-gradig 
skala.  
Urval:  
Strategiskt klusterurval 
Deltagare:  
Totalt 60 sjuksköterskor bjöds in varav 30 st deltog 
i studien. 
Bortfall: 30 st 
 

Resultatet visade att sjukvården 
hamnade på andra plats till förmån för 
säkerhet. Den typ av omvårdnad som 
gavs var motsats till vad 
sjuksköterskorna lärt sig under sin 
utbildning. Det fanns en strikt linje 
mellan sjuksköterskorna och 
fängelsepatienterna och 
sjuksköterskorna fann det var svårt att 
balansera mellan omvårdnad och att 
vara rättvis, konsekvent och fast. En av 
sjuksköterskorna ansåg dock att en 
lärde sig ge god omvårdnad under säkra 
förhållanden. Det fanns ett negativt 
stigma över yrket som av allmänheten 
ansåg osäkert. En sjuksköterska kände 
sig dock mer säker på fängelsets 
vårdavdelningar än på en ”vanlig” 
vårdavdelning.  

 


