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Sammanfattning		
 
Bakgrund: Årligen vårdas flera tusen kvinnor och män enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) i Sverige. Tvångsvård används på de personer med en allvarlig psykisk 
störning, som ej har förmågan till ställningstagande och som är i behov av heldygnsvård. 
Forskning visar vikten av att personalen har förståelse för patienters erfarenheter av 
tvångsvård för att ge bra vård. 
Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnadsprocessen i samband med 
psykiatrisk tvångsvård.  
Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar av elva kvalitativa studier, 
som sammanställdes genom en samordnad analys. Studierna har publicerats mellan år 2008 – 
2018 och är hämtade från databaserna PsycINFO, MEDLINE och PubMED. Studierna har 
analyserats och kategoriserats in i olika teman.  
Resultat: Patienter hade blandade erfarenheter och ifrågasatte nödvändigheten kring 
tvångsvård. Erfarenheterna grundade sig främst i personalens bemötande, att få information, 
vara delaktig, bibehålla sin autonomi och bli respekterad.  
Slutsats: Patienters erfarenheter visade att omhändertagandet inte var optimalt vilket 
resulterade i att personalen inte kunde lindra patienternas lidande. Stora brister förekom i 
personalens förhållningssätt vilket påverkade patienternas erfarenheter. Patienterna upplevde 
främst negativa känslor därför är det viktigt att personalen är medmänsklig och visar empati 
under omvårdnadsprocessen.   
 
 
Nyckelord: Erfarenheter, kvalitativ, omvårdnad, patient, psykiatri, tvångsvård.   
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1.	Bakgrund:	
 
1.1	Psykiatri	
Psykisk ohälsa har funnits i alla tider och kan uppenbara sig hos personer i alla åldrar och 
samhällets alla skikt. Att vara psykiskt sjuk inverkar på livsförhållanden (Allgulander, 2014) 
och kan ha negativa konsekvenser för patienter och anhöriga (Socialstyrelsen, 2018). Psykisk 
ohälsa har under de senaste 20 åren ökat hos unga och vuxna, där stödinsatserna många 
gånger varit otillräckliga (Socialstyrelsen, 2018). Personer som lider av en psykisk sjukdom 
har rätt att erbjudas säker vård. Det uppnås genom hälsofrämjande insatser som tidiga 
interventioner, tidig identifiering av riskgrupper, delaktighet, ledarskap och organisation 
(Socialstyrelsen, 2014). I samband med de hälsofrämjande insatserna kan 
samhällskostnaderna öka. För att sänka kostnaderna kan vården och dess aktörer ha 
samordnade krisplaner för psykiskt sjuka personer (Barrett et al., 2013). Samordnade 
krisplaner får patienterna att känna sig respekterade och förstådda av personalen (Thornicroft 
et al., 2013).   
 
1.2	Lagen	om	psykiatrisk	tvångsvård	(LPT)	
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) reglerar vården av psykiskt sjuka personer. 
Socialstyrelsen (2014) visar statistiskt höga siffror på antalet personer som vårdas under LPT. 
Under 2013 vårdades 5420 män och 5289 kvinnor. För att bemöta personernas behov behöver 
de vårdas på en sluten psykiatrisk klinik. Alternativt kan personerna vårdas enligt LPT genom 
öppenvården om de bedöms vara stabila och följer vårdens riktlinjer, exempelvis 
läkemedelsadministrering och upprätthåller kontakt med vården (LPT, SFS 1991:1128, 26 §). 
Personer som vårdas under LPT har alltid rätt till en stödperson, som bistår patienterna i 
personliga frågor (LPT, SFS 1991:1128, 30 §). 
 
LPT kan utfördas om tre kriterier uppfylls: 1. Om personen har en allvarlig psykisk störning i 
form av till exempel psykos, psykisk funktionsnedsättning och personlighetsstörningar. 2. Om 
personen inte har förmågan till ställningstagande. 3. Om personen är i behov av heldygnsvård 
(Arlebrink, 2014; Feiring & Ugstad, 2014; Fiorillo et al., 2011; LPT, SFS 1991:1128; 
Socialstyrelsen, 2009). Enligt Allgulander (2014) sträcker sig den första vårdperioden under 
LPT i max fyra veckor, sedan ska ett nytt beslut tas av överläkare genom förhandling i 
förvaltningsrätten. Beslutet kan förlängas fyra månader om personen är i behov av fortsatt 
tvångsvård. Patienten har rätt till juridisk hjälp och kan överklaga beslutet. Om patienten 
förbättras i sitt tillstånd och villkoren inte längre uppfylls, ska tvångsvården upphöra.  
 
1.2.1	Förekommande	tvångsåtgärder	
Tvångsåtgärder får enligt lag endast verkställas om den individuella informationen är 
otillräcklig eller om patienten inte vill eller kan medverka till vård. Tvångsåtgärderna ska 
utföras varsamt och humant med personens bästa i åtanke (LPT, SFS 1991:1128). Patienten 
ska efter genomförd tvångsåtgärd alltid erbjudas ett uppföljningssamtal (LPT SFS 1991:1128, 
18a §). De tvångsåtgärder som kan genomföras är bältesläggning, avskiljning, begränsning av 
elektroniska kommunikationstjänster, övervakning av försändelser, kroppsvisitering och 
läkemedelsadministrering (LPT SFS 1991:1128; Aguilera-Serrano, Guzman-Parra, Garcia-
Sanchez, Moreno-Küstner & Mayoral-Cleries, 2018). Bältesläggning får endast utföras vid 
risk för självskada eller skada för annan (LPT SFS 1991:1128, 19 §). Avskiljning får endast 
genomföras om nödvändigt, då patienten uppträder aggressivt, störande eller försvårar vården 
(LPT SFS 1991:1128, 20 §). Om nödvändigt kan patientens elektroniska 
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kommunikationstjänster begränsas och försändelser kan övervakas, om det stör vården eller 
annan person tar skada (LPT SFS 1991:1128, 20a §; LPT SFS 1991:1128, 22a §). 
Kroppsvisitering kan genomföras vid misstanke om otillåten egendom, som exempelvis 
berusningsmedel eller egendom som kan skada patienten eller annan person (LPT SFS 
1991:1128, 23 §). Behandling i form av läkemedel får ges vid fara för patientens liv och hälsa 
(LPT SFS 1991:1128, 6a §). Om patienten inte frivilligt inställer sig kan hen hämtas till 
avdelningen genom tvång (Allgulander, 2014).  
 
1.2.2	Historiskt	perspektiv	på	tvångsvård	
Tidigare forskning av psykiatrisk tvångsvård visar varierade erfarenheter hos patienterna. Det 
är vanligt att patienter upplever negativa känslor kring tvångsvård och tvångsåtgärder 
(Aguilera-Serrano et al., 2018). Patienter upplever orättvisa och ineffektiv vård där öppenhet 
inte råder, vilket gör att patienterna inte vill acceptera tvångsåtgärder (Mielau et al., 2016). 
Patienter upplever rädsla och aggression inför sin vård (Aguilera-Serrano et al., 2018; Jarrett, 
Bowers & Simpson, 2008) och även avhumanisering (Newton-Howes & Mullen, 2011). 
Känslan av att få tillhöra något och bli mänskligt behandlad kan vara avgörande för hur 
patienterna ställer sig till tvångsvården (Mielau et al., 2016). Ett vanligt förekommande 
problem som uppkommer vid tvångsvård är att patienterna inte känner sig delaktiga 
(Arlebrink, 2014) eller inte får tillräckligt med information om sin vård (Olofsson & 
Jacobsson, 2001). Enligt Van den Hoff & Goossensen, (2014) upplevde patienterna förlorad 
autonomi, därför är personcentrerad vård viktigt, som stärker patienternas empowerment 
(Seed, Fox & Berry, 2016). Rätt bemötande är av vikt för att patienterna ska acceptera och 
rättfärdiga sin tvångsvård (Gowda, Kondapuram, Kumar & Math, 2017; Hem, Gjerberg, 
Husum & Pedersen, 2018; Johansson & Lundman, 2002).  
 
1.2.3	Etik	och	tvångsvård	
Personer med psykisk sjukdom ska som alla andra få en god och säker vård (Socialstyrelsen, 
2019). Det är viktigt att inte kränka deras integritet, värderingar, uppfattningar, livssyn och 
tro. Trots detta är det vanligt att använda sig av manipulation och hot om tvångsåtgärd om hen 
inte medverkar till vård. Tvångsåtgärder ledde till att patienters autonomi begränsades och 
kunde skada alliansen mot personalen (Arlebrink, 2014; Sjöstrand et al., 2015). Patienter 
upplevde att de inte blev lyssnade på, kände maktlöshet, blev nedvärderade och inte 
respekterade (Van den Hoff & Goossensen, 2014). Enligt Hem et al. (2018) kunde personalen 
uppleva etiskt dilemma i samarbetet med patienters begränsade frihet. För att personalen 
skulle kunna genomföra vården på ett kontrollerat sätt skapades en strukturerad och skyddad 
miljö. En av grundpelarna inom tvångsvården är att åtgärder görs för att främja patienternas 
hälsa. Enligt Sandman & Kjellström (2018) är bevarandet av människovärdet viktigt. För att 
hantera olika situationer rätt är det viktigt att personalen känner till vilka etiska problem de 
kan ställas inför.   
 
1.3	Omvårdnadsprocessen	i	samband	med	tvångsvård	
Tvångsvård är strikt reglerat i flera steg, där patienten ska bedömas av två läkare. När 
patienten kommit till avdelningen ska det upprättas en vårdplan, om möjligt tillsammans med 
anhöriga. En oberoende kontaktperson ska utses som stödjer patienten i kontakten med 
personal och anhöriga (Allgulander, 2014). Personalen ska ha ett humant bemötande med 
respekt för patienterna (Aguilera-Serrano et al., 2018) samt ge individuell omvårdnad genom 
att bidra till känsla av närvaro, gemenskap och lugn (Allgulander, 2014). Andra 
omvårdnadsåtgärder är att underlätta för patienterna att få struktur med vila, nattsömn, mat 
och hygienrutiner. I omvårdnadsprocessen bör pedagogiska strategier läras ut för att 
patienterna i tidigt skede ska känna igen symtom på försämring och hantera känslor och 
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reaktioner på bästa sätt. Som personal är det viktigt att uppmärksamma patienterna, se tecken 
på försämring, motivera till följsamhet och delaktighet i behandlingen, uppmuntra till 
samtalsterapi, fysisk aktivitet och sysselsättning. Personal bemötande är viktigt för att skapa 
en trygg tillvaro, allians och förtroende samt hjälpa till vid samordning mellan olika 
vårdinstanser, kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling (Mattson, 2014). 
 
1.4	Omvårdnadsteoretiskt	ramverk	  
Teoretiska referensramen i studien fokuserar kring lidande som delas in i tre olika 
dimensioner bestående av; 1. Sjukdomslidande som syftar till patienters upplevelser av 
sjukdom och dess behandling. 2. Livslidande som är människans kamp i sin livssituation. 3. 
Vårdlidande som syftar till patienters förväntningar, behov och dess uppfyllelse från vården. 
Lindandet ses som en kamp mellan det goda och onda, något negativt som leder till förlorad 
vilja att fortsätta. Motsatsen till lidande är lust och dess dimensioner är tillgivenhet, kärlek, 
positivitet, behov och känna längtan. I processen att lindra lidande bör patienten; 1. Bli 
medveten om realiteten med hjälp av personal som kan samtala med patienterna. 2. Ha tid och 
utrymme att bearbeta sitt lidande. 3. Försonas och bekräfta sitt lidande samt se det som en del 
av sin livssituation (Eriksson, 2015).  
 
När människor är fördömande kan patienter hamna i lidande, vilket kan leda till att dem 
upplever ensamhet, vara ovälkommen och inte tas på allvar. I vissa fall kan sjukvården orsaka 
patienternas lidande (Eriksson, 2015). Av den anledningen är det viktigt att personalen har ett 
professionellt bemötande, ser och lindrar patienters lidande (Arman, 2017). Studien har valt 
att utgå främst från vårdlidandet då det kan uppstå under vårdsituationen. Patienterna kunde 
under sin vårdsituation känna sig kränkta och att personalen utövade makt och straff vid 
exempelvis tvångsåtgärder (Eriksson, 2015).  
 
1.5	Problemformulering			
Inom tvångsvården kan åtgärder behöva utföras mot patienters vilja, vilket är problematiskt då 
vården enligt lag ska utföras med hänsyn till patienternas autonomi och integritet. 
Patienters upplevelser av vården kan vara en del i hur väl hen tillfrisknar, därför är det viktigt 
att undersöka erfarenheter av tvångsvård och hur den påverkar patienterna. Personalen 
behöver veta hur patienterna upplever omgivningen på avdelningen för att kunna ge optimalt 
bemötande. Vid tvångsvård hamnar personalen i etiskt svåra situationer där förståelse, 
bemötande, attityd och kommunikation krävs av personalen för att vården ska bli optimal.  
	
2.	Syfte:		
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnadsprocessen i 
samband med psykiatrisk tvångsvård. 
 

3.	Metod:		
 
3.1	Design	
En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes för att få överblick inom studiens 
fokusområde. Vetenskapligt baserade studier inom valt ämne söktes, analyserades och 
sammanställdes utifrån ett kritiskt förhållningssätt (Kristensson, 2014).  
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3.2	Datainsamling		
För att på bästa sätt söka efter litteratur som svarade på studiens syfte, strukturerades 
datasökningarna och baserades på nyckelbegrepp inom tvångsvård (Kristensson, 2014). En 
djupgående sökning skedde i databaserna PsycINFO, MEDLINE och PubMED. De 
meningsbärande orden valdes ut med utgångspunkt av syftet och översattes till engelska. De 
utvalda sökorden var: Psychiatric, involuntary, experience, patient, coercive och compulsory.  
Orden experience och patient söktes som fritext med trunkering i alla databaserna. I 
PsycINFO söktes orden Psychiatric, involuntary och coercive i Thesaurus som indexord och 
orden psychiatric care och compulsory i fritext. I MEDLINE söktes orden Psychiatric och 
involuntary i Medical Subject Headings som indexord och compulsory och coercive i fritext. I 
PubMED söktes alla ord i fritext och ordet qualitative lades till. Med hjälp av Booleska 
sökoperatorerna OR och AND kombinerades indexord och fritextord för att bilda olika 
sökblock (se tabell 1). Begränsningar gjordes i de olika databaserna gällande årtal, peer 
review, engelskspråkig, journal article och humans (se Bilaga 1).  
 
* trunkering 

 

	
3.3	Urval	
Vid datainsamlingen användes ett helikopterperspektiv för att få överblick inom området som 
litteraturstudies syfte efterfrågar (Friberg, 2017). Inklusionskriterierna var att studierna skulle 
vara publicerade mellan år 2008 – 2018, vara av kvalitativ karaktär och handla om 
patienternas erfarenheter. Exklusionskriterierna var barn och ungdomar samt om studierna 
inte var godkända av etisk kommitté. Sammanlagt lästes 174 titlar och 117 abstract som 
resulterade i att 34 studier valdes ut och lästes i sin helhet. Efter att studierna hade lästs 
bedömdes relevans i förhållande till syftet, exklusion- och inklusionskriterier, som resulterade 
i att elva studier valdes ut.  
 
3.4	Granskning	
De utvalda studierna har noggrant granskats enligt Kristensson (2014) med ett kritiskt 
förhållningssätt för att finna de studier som var mest relevanta, hade hög kvalitet och 
uppfyllde kriterierna. Studierna har kvalitetsgranskats enligt en granskningsmall av Willman, 
Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Fokus har lagts på studiernas syfte, tydlighet i 
frågeställningen, vald kvalitativ metod, urval- och transkriberingsprocess, datainsamling och 
analysmetod, forskarnas egen granskning, trovärdighet och tillförlitlighet av resultatet. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 Sökblock 5 Sökblock 6 Sökblock 7 
PsycINFO Psychiatric 

DE Patients 
DE 
Psychiatric 
Hospitals DE 
Psychiatric 
Hospitalizati
on DE 
Psychiatric 
care (fritext) 

Involuntary 
Treatment 
DE 
Coercion 
DE 
Compulsory 
(fritext) 
 

experience* 
(fritext) 
 

patient* 
(fritext) 
 

   

MEDLINE Hospitals, 
Psychiatric 
MH 

Involuntary 
Treatment+
MH 

Coercive 
(fritext) 

Compulsory 
(fritext) 

experience* 
(fritext) 

patient* 
(fritext) 

 

PubMED Hospitals, 
Psychiatric 
(fritext) 

Involuntary 
Treatment 
(fritext) 

Coercive 
(fritext) 

Compulsory 
(fritext) 

experience* 
(fritext) 

patient* 
(fritext) 

Qualitative 
(fritext) 

Tabell 1. Översikt av databaser, sökord och sökblock. 
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Granskningen gjordes var för sig och sedan jämfördes och diskuterades framtagna resultat 
innan de inkluderades (se bilaga 2). Studierna som valdes till resultatet ansågs ha medelhög – 
hög kvalité.  
 
3.5	Databearbetning	och	analys	
En integrerad analys genomfördes enligt Kristensson (2014) i tre steg för att få en överskådlig 
bild av resultatet. I första steget lästes alla studiernas titlar för att välja ut relevanta abstrakt 
som sedan lästes var för sig och tillsammans, vilket gjorde att studier kunde exkluderas och 
inkluderas. I steg två lästes studierna i sin fulltext för att göra en djupare relevansbedömning i 
samråd mellan författarna. Detta resulterade i en diskussion som ledde till att likheter kunde 
framhävas. I tredje steget översattes studierna till svenska med hjälp av lexikon. För att 
framhäva studiernas likheter markerades meningar som svarade på syftet och teman bildades 
som därefter sammanställdes och introducerades i studiens resultat.   
 
3.6	Forskningsetiska	överväganden	
Etisk beaktning är viktigt när det gäller patienter inom tvångsvården. Tvångsvårdade patienter 
är utsatta och det förekommer ofta etiska dilemman. Stort fokus har lagts på att säkerställa 
studiernas etiska ställningstaganden. En etisk kommitté tar ställning och godkänner studierna 
för att de ska bli etiskt försvarbara (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). I 
litteraturstudien har samtliga inkluderade studier varit godkända av en etisk kommitté. 
Studierna visar att deltagarna självmant medverkat och gett sitt samtycke att delta. Således har 
risken varit liten att kränka deltagarnas integritet och respekten för människovärdet har 
bibehållits (Kjellström, 2017). 
	
4.	Resultat:		
Resultatet är en sammanställning av elva kvalitativa studier som har syfte att ta reda på 
patienters erfarenheter av tvångsvård inom psykiatrin. Länder som studierna är genomförda i 
är Norge (n:2), Sverige (n:1), Australien (n:1), England (n:3), Irland (n:3) och Danmark (n:1). 
Åldern på patienterna sträckte sig från 18 – 66 år och inkluderade 87 kvinnor, 107 män och 26 
med oidentifierat kön. Totalt deltog 220 patienter i studierna.  
 
Analysen åskådliggör fem teman: 1. Vikten av information, inriktar sig på patienters 
erfarenheter och tolkning av information kring tvång och tvångsåtgärder. Hur patienter 
uppfattar information har inverkan på deras erfarenheter av omvårdnaden under tvångsvård. 2. 
Vikten av delaktighet syftar till patienters önskan och strävan till att bli mer involverade i sin 
omvårdnadsprocess. 3. Vikten av autonomi speglar patienters önskan att vara självständiga 
och få behålla en känsla av kontroll över sina liv. 4. Bemötande och respekt syftar till 
patienters strävan att bli behandlad med omtanke och mänsklighet. 5. Behov och perspektiv av 
tvångsvård belyser patienters erfarenheter av vården, hur de ser på vården i efterhand och om 
den bedöms nödvändig. 
 
Tabell 2. Sammanställning av teman med tillhörande studier 

Teman Vikten av 
information 

Vikten av 
delaktighet 

Vikten av 
autonomi 

Bemötande 
och respekt 

Behov och 
perspektiv av 
tvångsvård 

Artiklar      
Lorem, Hem & Molewik, 
2015 

x  x x x 

Murphy et al., 2017 x x x  x 
Katsakou et al., 2012 x  x  x 
Wyder et al., 2015 x x  x x 
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Canvin et al., 2014 x  x  x 
Andreasson & Skärsäter 
2012 

x  x x x 

Smyth et al., 2017 x  x x x 
Mcguinness et al., 2013 x x  x  
Sibitz et al., 2011 x   x x 
Thørgersen et al., 2010  x x x  
Riley et al., 2014  x x  x 

 
4.1	Vikten	av	information	
Patienterna önskade mer och kontinuerlig information i samband med omvårdnadsprocessen 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Katsakou et al., 2012; Lorem, Hem & Molewijk, 2015; 
Mcguinness et al., 2013; Murphy et al., 2017; Sibitz et al., 2011; Smyth et al., 2017; Wyder et 
al., 2015). Att inte få information ledde många gånger till rädsla och förvirring (Canvin et al., 
14; Lorem, Hem & Molewijk, 2015; Mcguinness et al., 2013; Smyth et al., 2017; Wyder et 
al., 2015) och patienterna fick svårt att delta i sin egen vård (Lorem, Hem & Molewijk, 2015). 
Patienterna ville ha mer information tidigt vid inskrivningen och få reda på nästa steg i 
behandlingsprocessen (Katsakou et al., 2012). Informationsöverföringen kunde bli 
problematisk för patienter med kognitiva dysfunktioner, vilket kunde leda till stress och 
traumatiska upplevelser (Mcguinness et al., 2013; Smyth et al., 2017).  
 
Bristen på information kunde ge känsla av att bli bestulen på sin frihet, som kunde leda till 
försämring (Murphy et el., 2017) samt känslor som maktlöshet och aggressivitet (Wyder et 
al., 2015). Patienterna tyckte att informationen borde återspegla verkligheten och vara 
personcentrerad (Andreasson & Skärsäter, 2012). En del patienter upplevde att de fick 
tillräckligt och lättillgänglig information kring deras behandling och rättsprocess (Murphy et 
el., 2017). När patienterna fick tillräckligt med information kände de sig respekterade, kunde 
lättare interagera med personalen och känna kontroll över sin tillvaro (Wyder et al., 2015).  
	
4.2	Vikten	av	delaktighet			
Patienterna kunde uppleva att de blev missförstådda, personalen lyssnade inte samt saknade 
en aktiv roll i sin behandling. De hade erfarenhet av dålig kommunikation, svag allians och 
upplevde tvång. För att öka känslan av delaktighet och kunna påverka sin vård behövde de bli 
tillfrågade, lyssnade på, tagna på allvar och ha ett bra samarbete (Mcguinness et al., 2013; 
Thorgersen et al., 2010; Wyder et al., 2015). Inflytandet över sin vård upplevdes begränsad då 
oro, åsikter och behov inte togs i beaktning av personalen (Murphy et al., 2017). Patienterna 
fick mer inflytande och upplevde färre tvångsåtgärder när personalen hade personcentrerat 
förhållningssätt och uppfyllde patienternas behov (Riley et al., 2014).  
 
4.3	Vikten	av	autonomi		
Patienterna hade önskan om att bli behandlade som kompetenta och autonoma personer 
(Thorgersen et al., 2010). Patienter upplevde förlorad autonomi och att deras privatliv 
begränsades, kontrollerades samt att de behövde anpassa sig efter personalen (Riley et al., 
2014). Den förlorade autonomin kunde leda till känslor som rädsla, begränsad delaktighet och 
att vara åsidosatt (Murphy et al., 2017). Enligt Canvin et al., (2014) och Katsakou et al., 
(2012) berodde känslan av förlorad autonomi på att personalen upplevdes ha makt över 
patienterna. 
 
Patienterna ansåg det vara av vikt att behålla sin autonomi för att känna kontroll och frihet 
genom att bli involverade i beslut (Andreasson & Skärsäter, 2012; Lorem, Hem & Molewijk, 
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2015). Förlorad autonomi upplevdes resultera i att patienterna inte accepterade sin situation, 
motarbetade personalen, upplevde att de inte togs på allvar, blev lyssnad på eller respekterade 
(Lorem, Hem & Molewijk, 2015). Patienterna kunde känna aggression mot dem som tog 
beslutet om tvångsåtgärden på grund av upplevelsen av förlorad autonomi (Smyth et al., 
2017). 
	
4.4	Bemötande	och	respekt		
Personalens bemötande i form av interaktioner och relationer hade stor betydelse för hur 
patienter upplevde sin vårdtid (Andreasson & Skärsäter, 2012; Wyder et al., 2015). 
Patienterna upplevde positiva erfarenheter om de fick professionellt, respektfullt, hjälpsamt 
och vänligt bemötande. Dock kunde frustration förekomma när personalen tog en 
förmyndarroll och hade en passiv interaktion (Mcguinness et al., 2013). Även Sibitz et al 
(2011) visar vikten av ett professionellt förhållningssätt från personalen. Patienterna upplevde 
att de inte blev respekterade eller rättvist behandlade och ansåg att vården var förödmjukande 
(Sibitz et al., 2011; Thorgersen et al., 2010; Andreasson & Skärsäter, 2012). Det kunde leda 
till att patienterna kände sig hjälplösa och ensamma (Sibitz et al., 2011). Personcentrerat 
bemötande och att personalen såg personen bakom sjukdomen var viktigt för patienten 
(Thorgersen et al., 2010; Wyder et al., 2015). 
 
Patienterna beskrev att de upplevde sig avfärdade och fick inte stöd och samtal de behövde 
(Andreasson & Skärsäter, 2012; Mcguinness et al., 2013; Murphy et al., 2017; Smyth et al., 
2017; Thorgersen et al., 2010; Wyder et al., 2015). Patienterna upplevde sig missförstådda, 
fick nedlåtande bemötande, kände att personalen inkräktade på deras integritet (Thorgersen et 
al., 2010) samt utnyttjade sin överordnade position (Andreasson & Skärsäter, 2012).  
 
När humor användes av personalen ansågs det som något positivt och skapade ömsesidig 
respekt (Andreasson & Skärsäter, 2012; Thorgersen et al., 2010). Även Wyder et al. (2015) 
beskriver vikten av humor samt trevlig, glad, human och omhändertagande personal. 
Patienterna upplevde att ärlighet och omsorg var av stor vikt i bemötandet (Andreasson & 
Skärsäter, 2012) samt att personalen hade förväntningar, tillit, uppmuntran och gav hopp om 
framtiden (Thorgersen et al., 2010). Känsla av säkerhet och trygghet upplevdes av patienterna 
när personalen bemötte dem med kompetens, stabilitet, gränssättning, pålitlighet och 
engagemang (Andreasson & Skärsäter, 2012). Tillit och samverkan upplevdes som viktigt för 
att minska känsla av tvång och kunna acceptera tvångsåtgärder (Lorem, Hem & Molewijk, 
2015). Positiva erfarenheter och bra bemötande av vården kunde bero på patienters 
upplevelser av enskild personal och inte generellt på avdelningens arbetssätt (Murphy et al., 
2017; Wyder et al., 2015).  
 
4.5	Behov	och	perspektiv	av	tvångsvård	
Det är blandade erfarenheter om patienter tycker att tvångsvård är behövligt. Patienter hade 
starka emotionella reaktioner som ångest, irritation, lättnad och rastlöshet (Smyth et l., 2017). 
Acceptansen kom med tiden, patienter upplevde först negativa tankar och sedan mer positiva 
kring tvångsvård och dess behövlighet (Katsakou et al., 2012; Sibitz et al., 2011; Smyth et al., 
2017). Andra forskare som Sibitz et al. (2011) och Lorem, Hem & Molewijk (2015) visar att 
patienterna upplevt vården som en trygghet. Enligt Katsakou et al. (2012), Lorem, Hem & 
Molewijk (2015) och Wyder et al. (2015) upplevde patienterna att vården var terapeutiskt och 
gynnande för deras återhämtning. Hospitaliseringen sågs dock som en misslyckad åtgärd som 
inte uppfyllde patienternas behov och återhämtning (Andreasson & Skärsäter, 2012; Sibitz et 
al., 2011; Wyder et al., 2015). Vissa patienter var ambivalenta kring behövligheten av 
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tvångsvård, dock var de mer öppna för öppenvårdsinterventioner och korta frivilliga 
sjukhusinläggningar. Enligt Canvin et al. (2014), Riley et al. (2014) och Katsakou et al. 
(2012) upplevde patienterna att tvångsvården var onödig.  
 
Efter vårdtiden upplevde många patienter att vården haft en skadlig inverkan på deras mentala 
hälsa som krävde terapibehandling, vilket ledde till sämre tilltro för vården (Lorem, Hem & 
Molewijk, 2015; Murphy et al., 2017; Sibitz et al., 2011). Många patienter beskrev att de var 
rädda för att åter tvångsintas inom slutenvården (Canvin et al., 2014; Murphy et al., 2017; 
Sibitz et al., 2011). Patienterna beskrev att fokus låg på medicinering och upplevde att de 
behövde foga sig under tvångsåtgärder (Canvin et al., 2014; Murphy et al., 2017). På grund av 
tidigare erfarenheter upplevde patienterna starka reaktioner emot medicinering (Riley et al., 
2014). Under sin vistelse hade många patienter upplevt känsla av att vara fängslad (Canvin et 
al., 2014; Katsakou et al., 2012; Murphy et al., 2017). Informellt tvång på avdelningen 
upplevdes ha skadlig inverkan då den begränsade patienternas rörelsefrihet (Lorem, Hem & 
Molewijk, 2015). Patienterna upplevde vårdtiden som tråkig, händelselös (Smyth et al., 2017) 
och många saknade att i efterhand få samtala om vårdtiden (Andreasson & Skärsäter, 2012).  
 
Många patienter har upplevt vården som ett positivt och informativt samarbete med empatiskt 
bemötande (Murphy et al., 2017). Efter vården kände de sig välmående och på rätt väg i livet 
(Canvin et al., 2014). Patienter med positiva erfarenheter kunde lättare handskas med 
motgångar och kände tacksamhet för deras nuvarande stabila livssituation (Sibitz et al., 2011). 
Patienterna upplevde i efterhand att deras autonomi och integritet hade bevarats (Lorem, Hem 
& Molewijk, 2015). 
	
5.	Resultatsammanfattning:	
Resultatet beskriver patienternas upplevelse av information och att bristen av den kunde leda 
till känslor som rädsla, förvirring, maktlöshet och försämring av den psykiska hälsan. När 
patienterna kände att de fick tillräckligt med information upplevde de kontroll och kände sig 
respekterade vilket underlättade interaktionen med personalen. Patienter upplevde att 
delaktigheten i behandlingsprocessen begränsades då deras åsikter och behov inte togs i 
beaktning. Upplevelsen av att behålla sin autonomi var viktigt för att inte förlora känslan av 
kontroll. Att bli berövad på sin autonomi var kränkande för patienterna och kunde leda till att 
de inte accepterade sin situation. Personalens bemötande och deras respektfulla 
förhållningssätt hade stor betydelse för patienterna och hur de upplevde sin vårdtid. Tillit och 
samverkan med personalen kunde bidra till minskad känsla av tvång. Resultatet visade 
blandade erfarenheter av behov och perspektiv på tvångsvården. Patienterna upplevde 
negativa erfarenheter, tyckte vården haft skadlig inverkan samt ledde till sämre tilltro för 
vården. Patienterna var mer positiva till tvångsvård i efterhand, där de såg vårdtiden som en 
trygghet och gynnande för deras återhämtning.  
	
6.	Diskussion:		
	
6.1	Metoddiskussion:		
Studien hade som syfte att ta reda på patienters erfarenheter av omvårdnadsprocessen vid 
tvångsvård. En litteraturstudie gjordes med deskriptiv design för att få en översikt av aktuell 
forskning, kartlägga en viss population samt hitta och sammanställa betydelsefulla studier. En 
annan metod som varit relevant för studien var att genomföra en intervjustudie för att 
fokusera på upplevelser och erfarenheter. En intervjustudie bedömdes inte aktuell då det är 



	
	

9	
 

tidskrävande och patienter med psykiska sjukdomar kan ha svårt att berätta exakt vad de 
känner, vid exempelvis en psykos. Kriterierna för en god intervjustudie är att det finns goda 
berättare som kan prata om vad syftet efterfrågar. Författarna ansåg att litteraturstudien var 
mest relevant för att besvara studiens syfte då metoden ger en fördjupad inblick i aktuell 
forskning, har ett systematiskt tillvägagångssätt vilket ger tyngd och styrka bakom resultatet 
(Kristensson, 2014). 
 
Sökstrategin följde nyckelbegrepp och meningsbärande ord inom psykiatri och tvångsvård, 
genom de tre olika databaserna PsycINFO, MEDLINE och PubMED. Synonymer behövdes 
för att få ett bra sökresultat samt att databaserna innehöll begreppet omvårdnadsvetenskap 
som är ett nyckelbegrepp i denna studie (Karlsson, 2017). Enligt Kristensson (2014) ökar 
trovärdigheten om fler databaser används. Därför gjordes sökningarna i tre olika databaser för 
att öka chanserna att uppmärksamma tillgängliga vetenskapliga studier som svarade på 
syftesfrågan. 

 
Enligt Willman, Bahtsvani, Nilsson och Sandström (2016) är kombination av indexord och 
fritext bästa alternativet för att få fler sökträffar. Av den anledningen genomfördes 
datainsamlingen med hjälp av olika sökord som kombinerades. I databasen PsychINFO 
användes Thesaurus och i MEDLINE användes Medical Subject Headings för att få fram 
relevanta indexord. För att begränsa studier till syftesfrågan och bredda sökningen inom 
området skrevs de orden som inte var åtkomliga i fritext med hjälp av trunkering, (Karlsson, 
2017). Trots åtgärden resulterade sökningen i irrelevanta studier som inte svarade på studiens 
syftesfråga (Kristensson, 2014). Sökningarna blev olika då varje databas krävde sin egen 
sökstrategi med egna sökord och avgränsningar. I PubMed kunde författarna inte söka fram 
indexord, då funktionen inte fanns i databasen. Alla ord i PubMed söktes i fritext som 
resulterade i relevanta studier. Ordet qualitative lades till i sökningen under studiens gång för 
att begränsa kvantitativa studier. Strategin underlättade sökprocessen och blev mer 
tidseffektiv, då kvalitativa studier framkom i sökresultatet. Om fler databaser och andra 
sökord använts hade eventuellt fler artiklar uppkommit som varit relevanta för studien.  
 
Enligt Kristersson (2014) rekommenderas avgränsning i form av exempelvis ålder, som dock 
inte följdes av författarna. En icke avgränsning av åldern blev inte problematiskt då 
författarna under urvalsprocessen aktivt kunde exkludera studierna med barn och ungdomar. 
För att utesluta äldre studier gjordes årtalsbegränsning mellan år 2008 – 2018. Att välja högst 
tio år gamla studier kan leda till att endast nyare studier kommer med i sökresultatet. Dock 
kan äldre relevanta studier med en god kvalitet ha förbisetts när de exkluderades. Begränsning 
till engelska språket gjordes då författarna talar engelska och svenska. Enligt rekommendation 
av Henricson (2017) begränsades studierna med peer review för att stärka trovärdigheten. 
Peer review begränsningen gjordes inte i MEDLINE eller PubMED då dessa databaser är 
vetenskapligt granskade (Willman et al, 2016).  
 
Då syftet efterfrågar patienters erfarenheter har det varit fördelaktigt att inkludera studier av 
kvalitativ karaktär, då de är mer narrativa än kvantitativa studier (Kristensson, 2014). Dock 
har det varit problematiskt, då större delen av de vetenskapligt skrivna studierna varit av 
kvantitativ karaktär, vilket gjorde att det tog lång tid innan rätt studier kunde analyseras och 
väljas ut.  
 
De kvalitativa studierna granskades för att finna relevanta studier som uppfyllde syftesfrågan. 
Författarna har haft ett kritiskt och strukturerat förhållningssätt och genomfört granskningen i 
tre steg med hjälp av en granskningsmall. Metoden att stegvis granska varje studie för sig har 
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lett till ett strukturerat arbetssätt där bedömning av studiernas trovärdighet och kvalitet 
gjordes (Kristensson, 2014; Willman et al., 2016).  
 
För att ha ett oberoende förhållningssätt har studierna kvalitetsgranskats av författarna, enskilt 
och tillsammans. Det har varit positivt för studien, då båda författarna har kunnat granska och 
komma med synpunkter för att sedan tillsammans komplettera varandra. Författarna kunde 
tillsammans komma fram till likheter som senare bildade grunden till olika teman. Enligt 
Kristensson (2014) är triangulering ett bra sätt att bearbeta och analysera samt tolka material 
för att kunna förstärka resultatet. Om analysen genomförs enskilt hade den påverkats av 
personens enskilda förförståelse, vilket innebär en persons tidigare erfarenheter, förutfattade 
meningar och teoretiska kunskaper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).      
 
Under skapandet av teman har det förekommit svårigheter i tolkning och placering av data. 
Viss information kunde placeras under olika teman och behövde tolkas om och placeras rätt. 
Fem teman framkom vilka visade vidden och djupet av patienternas erfarenheter av 
tvångsvård. Eftersom analysen utfördes med fokus och beaktning på syftesfrågan kunde 
flertalet teman väljas bort och undvikas.  
 
Att studierna gjorts i flera olika länder har upplevts som något positivt, då studiernas resultat 
varit likartade och stärker trovärdigheten (Petersson, 2017). Studierna skulle kunna 
implementeras i flertalet länder i Europa och även Australien. Alla studierna har varit etiskt 
granskade av etisk kommitté och alla deltagare har gett sitt medgivande till att delta. 
Författarna anser att etisk granskning är av stor vikt för att bibehålla patienternas integritet 
och självbestämmande då dem inte alltid samtycker till tvångsåtgärder. Författarnas 
utgångspunkt blev således att exkludera de studier som inte varit etiskt granskade.  
 
 
6.2	Resultatdiskussion:		
 

6.2.1	Vikten	av	information		
I resultatet framkom att bristen på information sågs som ett stort problem under tvångsvården, 
vilket ledde till förlust av frihet, rädsla, förvirring och maktlöshet. Avsaknaden av information 
kunde göra det svårt för patienterna att delta i vården och kunde även leda till försämring av 
hens mentala hälsa. Försämring kan föranledas till personalen inom sjukvården som inte 
uppfyllt förväntningar och behov hos patienterna, vilket kan vara orsaken till lidande 
(Eriksson, 2015). Fler studier i resultatet visade att försämrad förmåga att uppfatta 
information kunde bero på att patienten var i en stressad situation eller hade kognitiva 
nedsättningar. För mycket information på samma gång kunde öka ångesten hos patienterna 
och försämra deras situation. Tillräckligt med information kunde leda till att patienterna kände 
sig respekterade, lugna, trygga, upplever en känsla av kontroll och tillit till personalen. Det 
bekräftas av Olofsson och Jacobsson (2001) då tillräckligt med information kunde leda till 
bättre kontakt med personalen och kunde förhindra, förkorta och förbättra tvångsvården. 
Genom god kommunikation kunde informationsbehovet uppfyllas (Aguilera-Serrano et al., 
2018).  
 
6.2.2	Vikten	av	delaktighet	
Under litteraturstudien framkom att upplevelsen av delaktighet var av stor vikt. Resultatet 
beskriver att patienterna upplevde dålig kommunikation och svag allians med personalen. De 
kände sig inte lyssnade på, blev inte förstådda och upplevde tvång samt att de inte hade någon 
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roll i sin egen behandling. Känslan av delaktighet ökade när samarbetet fungerade och där 
personalen motiverade, lyssnade, tillfrågade och involverade patienterna i behandlingar. Vad 
som beskrivs är ett personcentrerat förhållningssätt som kan uppfylla individuella behov för 
att öka delaktigheten och på så vis minska känslan av tvång under vårdtiden. Personcentrerade 
förhållningssättet styrks av Eriksson, (2015) som beskriver vikten av individuella behov i 
processen att lindra lidande. Vikten av delaktighet styrks av Hem et al. (2018) och Georgieva 
et al. (2012) där god kommunikation och främjad allians uppmuntrar patienters delaktighet i 
vården. I längden kan detta minska användningen av tvångsåtgärder och minska att patienter 
blir frånvarande under sin vårdprocess. Även McNeil, Gormley och Binder (2013) och 
O´Donoghue, Roche, Lyne, Madigan och Feeney (2017) bekräftar vikten av allians som ökar 
känslan av delaktighet.  
 
6.2.3	Vikten	av	autonomi	
I sin omvårdnadsprocess uttryckte patienterna hjälplöshet, kontrollförlust, begränsning och 
känsla av att vara under observation och fångenskap. Patienterna kände sig åsidosatta och att 
ingen hörsammade dem vilket resulterade i en känsla av förlorad autonomi. När patienterna 
inte kände sig autonoma ledde det till icke acceptans och motarbetande av personalen. Gowda 
et al. (2016) styrker att begränsningar ger patienterna känsla av isolering, som leder till 
förlorad autonomi. Enligt Hem et al. (2018) bör personalen stärka patienters autonomi och 
uppmuntra att dela sina erfarenheter, tankar, känslor och vara delaktig i beslutsfattande. 
Patienternas inflytande över sin vård ökar och känslan av ansvar växer, vilket kan leda till bra 
samarbete. Samarbete med personalen och ökad känsla av autonomi kan leda till att patienters 
förväntningar och behov uppfylls. Enligt Eriksson, (2015) minskar patienters lidande då de 
med hjälp av personalen kan försonas med sin situation.  
 
6.2.4	Bemötande	och	respekt	
Bemötande från personalen kunde upplevas som passivt, påträngande, nedlåtande, 
avfärdande, att de tog en förmyndarroll och inkräktade på patienternas privatliv och integritet. 
Studier visar att patienter inte kände sig respekterade, vilket kunde leda till känslor som att 
inte bli mänskligt behandlad. Många kände sig åsidosatta vilket föranledde missnöje med 
vården. Patienterna önskade bygga relation, bli hörda, värdesatta och inte bli utnyttjade av 
personalen. Att personalen inte uppfyller dessa behov, är dömande och ett negativt bemötande 
kan orsaka lidande för patienterna (Eriksson, 2015). Enligt Arman, (2017) kan patienternas 
lidande lindras genom att patienterna blir professionellt bemötta och känner sig 
uppmärksammade. Enligt McNeil, Gormley och Binder (2013) och O´Donoghue et al. (2017) 
är ett bra bemötande viktigt för alliansen mellan patienter och personal, som kan leda till att 
patienter känner sig tillfreds med sin vård. Om patienterna upplever ett negativt bemötande 
under vårdtiden kan det leda till att de känner sig avhumaniserade (Newton-Howes och 
Mullen, 2011) och kan bli traumatiserade (Georgieva et al., 2012). 
 
Resultatet i studien visar också att patienterna upplever positivt bemötande från personalen i 
form av humor, ömsesidig respekt, hjälpsamhet, vänlighet och professionellt bemötande. 
Personalen visade även stabilitet, gränssättning, pålitlighet och engagemang. Det är viktigt att 
visa för patienterna att personalen respekterar deras rättigheter som människor, uppfyller 
deras behov och har ett humant förhållningssätt (Aguilera-Serrano et al., 2018; Van den Hoff 
& Goossensen, 2014).  
 
6.2.5	Behov	och	perspektiv	av	tvångsvård		
Patienterna har delade perspektiv kring tvångsvård och behovet av den. Många patienter anser 
att tvångsvård behövs då den varit en trygghet för dem. Det styrks av Wu et al. (2012) som 
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visar att patienterna upplever en känsla av omsorg och säkerhet. Patienternas behov har då 
uppfyllts genom att personalen tar dem på allvar och ger omsorg och kärlek. Enligt Eriksson 
(2015) är dessa faktorer kriterier för att lindra lidande hos människan.  

Studiens resultat visar även att tvångsvård upplevdes som ett intrång på patienternas frihet och 
integritet, som gjorde att patienterna ansåg att tvångsvård inte behövdes. Det kan leda till 
lidande då patienterna kände sig kränkta och underordnade av personalen (Eriksson, 2015). 
Studier av Olofsson & Jacobsson (2001) och O´Donoghue et al. (2010) visar att patienter 
upplevde att tvångsvården behövdes i den akuta fasen men att behovet avtog med tiden. Enligt 
Mielau et al. (2018) har patienterna delade erfarenheter av tvångsvård. De som hade negativa 
erfarenheter av tvångsvården upplevde att vården varit till skada för deras personliga 
utveckling och mentala hälsa. Patienter som var positiva till sin vård upplevde sig ha stöd från 
personalen. Studien stöds delvis av Krieger et al. (2018), där patienterna var positiva till 
tvångsvård på sjukhuset, dock negativa till tvångsåtgärder som exempelvis 
tvångsmedicinering och bältesläggning.  

Enligt resultatet hade patienterna liknande erfarenheter kring tvångsvård även efter vårdtiden. 
Patienter hade negativa upplevelser som försämrad självkänsla, sårbarhet, förlust av kontroll, 
osäkerhet och rädsla. De var försiktiga vid interaktion med andra människor, rädda för att bli 
dömda och åter bli tvångsintagna samt saknade att i efterhand få samtala om vårdtiden. 
Patienterna upplevde positiva erfarenheter i form av bra samarbete, empatiskt bemötande, 
bevarad integritet och kunde därmed klara motgångar bättre. Studien av Gowda et al. (2016) 
bekräftar de positiva erfarenheterna, då majoriteten av patienterna i efterhand upplevde 
tvångsvårdvården som befogad och användningen av tvångsåtgärder ansågs som nödvändiga.  

Bristen på samtal efter vårdtiden bekräftas av (Andreasson & Skärsäter, 2012). Att få samtala 
och ventilera känslor har visat sig minska negativa emotionella känslor (Aguilera-Serrano et 
al., 2018). Enligt Johansson & Lundman (2002) gav vården känslan av säkerhet för patienten 
själv och omgivningen samt att personalen fanns där med sin närvaro och personliga 
uppmärksamhet. 
 
6.2.6	Resultatet	kopplat	till	genus-	och	samhälleliga	aspekter	
I resultatet framkom att studierna hade en överrepresentation av män. Fördelning mellan 
könen definierades inte alltid och fokuserade inte på skillnader i erfarenheter mellan könen. 
Enligt Curley et al. (2016) går det inte att säkerställa relationen mellan genus och tvångsvård, 
då många studier från flera länder visar olika. I flera studier ses dock en liten 
överrepresentation av arbetslösa och ensamboende män inom tvångsvården. Detta styrks av 
Saarento, Räsänen, Neiminen, Hakko och Isohanni (2000) som beskriver att 
överrepresentationen av män inom tvångsvården kan bero på att de kan ha fler riskfaktorer, 
till exempel sociala nackdelar som isolering och ensamhet, bostadslöshet, arbetslöshet samt 
alkohol- och drogmissbruk. Enligt Saarento et al. (2000) och Curley et al. (2016) kan 
symtombilden på den psykiska sjukdomen visa sig på olika sätt hos könen. Män kan ha en 
mer utåtagerande och aggressiv symtombild vilket kan vara en faktor till att de oftare vårdas 
inom tvångsvården.  
 
En studie av Paksarian et al. (2014) visar att fler kvinnor än män upplevde tvångsvistelsen 
som ett trauma. Fler arbetslösa upplevde vården som traumatisk än de som hade arbete. Enligt 
Högberg, Magnusson, Lützén och Ewalds-Kvist (2012) kunde sociala stigmatiseringen som 
samhället hade av psykiskt sjuka personer leda till att patienternas självkänsla minskade. 
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Även om samhället är positivt inställda till personer med psykisk sjukdom, framkommer dock 
att dem önskar hålla avstånd.  
	
7.	Slutsats:	
Patienters erfarenheter visar att omhändertagandet av psykiskt sjuka personer i dagsläget inte 
är optimalt, vilket resulterar i att personalen inte kan lindra patientens lidande. Stora brister 
förekommer i personalens förhållningssätt vilket påverkar patienternas erfarenheter av 
tvångsvården. Patienterna upplever främst negativa känslor och belyser vikten av att 
personalen visar medmänsklighet och empati under omvårdnadsprocessen. 
 
7.1	Kliniska	implikationer	
Studien belyser vikten av att personalen har förståelse och insyn i hur patienter upplever 
tvångsvården. Av personalen krävs balansgång och tolkning i olika situationer för att patienter 
ska erfara god omvårdnad. För att minska patienters erfarenheter av tvång och rädsla vid 
omvårdnadsprocessen bör personalen ha ett humant förhållningssätt. Patienterna bör bemötas 
med respekt, empati, lyhördhet och professionellt förhållningssätt. Personalen bör ge 
patienterna individuell information och bjuda in till delaktighet för att behålla deras autonomi. 
Under och efter tvångsvården bör patienterna erbjudas terapisamtal enskilt och i grupp för att 
bearbeta och ventilera känslor och erfarenheter.  
	
7.2	Förslag	för	framtida	forskning		
Framtida forskning bör inrikta sig på vårdpersonalens kunskap, arbetssätt och bemötande 
kring tvångsvård för att lindra lidande. För att vården ska bli optimal och minska patienternas 
negativa upplevelser måste detta uppmärksammas och ändras. Framtida forskning bör även 
undersöka skillnader i patienternas erfarenheter av psykiatrin och tvångsvården ur ett 
genusperspektiv samt undersöka skillnader mellan unga och vuxna och öppen- eller 
slutenvården. Eftersom sjuksköterskan specifikt har en aktiv roll i patientkontakten, bör 
framtida forskning även belysa sjuksköterskans perspektiv och ta reda på om det finns 
skillnader i uppfattningen av erfarenheter kring tvångsvård.  
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Lorem, F.G., Hem, H. M., 
& Molewijk, B. (2015) 
 
Good Coercion: Patients´ 
moral evaluation of 
coercion in mental health 
care 
 
International Journal Of 
Mental Health Nursing, 
24(3), 231 – 240. doi: 
10.1111/inm.12106 
 
Norge 

Discuss patients 
moral 
evalutation of 
coercion.  

Metod: Kvalitativ observation och 
intervjustudie med induktiv ansats 
 
Inklusionskriterier: Patienter och 
sjuksköterskor som haft erfarenheter av 
tvångsvård  
 
Exklusionskriterier: Framgår ej   
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval  
 
Studiegrupp: 5 deltagande patienter: 3 
kvinnor, 2 män, 20 – 50 år. Deltagande 
sjuksköterskor: 6 stycken   
 
Datainsamlingsmetod: Observationer 
och individuella intervjuer med patienter 
samt diskussioner i fokusgrupp med 
sjuksköterskor    
 
Analysmetod: Systematisk tematisk 
analys  

Styrkor: Tydligt syfte, 
väldefinierad metod och 
analys, citat i resultatet och 
tidigare erfarenheter  
 
Svagheter: Ej 
väldefinierade 
inklusionskriterier och 
exklusionskriterier. Endast 
5 deltagande patienter och 
olika intervju miljöer  

Patienterna hade blandade känslor 
gällande tvångsvård. Patienterna tyckte att 
tvångsvården säkerställde deras autonomi, 
integritet och var skyddande. Upplevde sig 
fångade när dem inte kunde påverka sin 
situation eller fick tillräckligt med 
information. Patienterna tyckte det var 
onödigt med tvångsinterventioner.  
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2 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Andreasson, E., 
& Skärsäter, I. (2012) 
 
Patients´ treated for 
psychosis and their 
perceptions of care in 
compulsory treatment: 
Basis for an action plan 
 
Journal of 
Psychiatric and Mental 
Health Nursing, 19(1), 15 – 
22. doi: 10.1111/j.1365-
2850.2011.01748.x 
 
Sverige  

Describe 
patients´ 
conceptions and 
experiences of 
care in 
compulsory 
treatment for 
acute onset of 
psychosis 

Metod: Kvalitativ intervjustudie   
 
Inklusionskriterier: Patienter inlagda 
med tvång, diagnostiserad med psykos 
och måste kunna prata och förstå svenska  
 
Exklusionskriterier: Patienter med 
förvirring och kommunikationssvårigheter  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: 12 deltagare: 7 män och 5 
kvinnor, 18 – 65 år 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med 
hjälp av intervjuguide  
 
Analysmetod: Fenomenografisk 
systematisk analys 

Styrkor: Tydligt syfte, 
väldefinierad metod 
och analys. Två 
författare som 
analyserar texten  
 
Svagheter: Endast en 
psykiatrisk avdelning 
och endast psykotiska 
patienters erfarenheter  

Patienterna ville ha stöd, vänlighet, god 
vård, tillit, kompetent och engagerad 
personal. Önskade mer information, säker 
och skyddad miljö och att bli sedd som 
människa. Patienterna ville att personalen 
skulle visa respekt samt att patienterna fick 
delta i sin egen vård och bibehålla sin 
autonomi.   
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3 (11) 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wyder, M., Bland, R., Blythe, A., 
Matarasso, B., & 
Crompton, D. (2015) 
 
Therapeutic relationships 
And involuntary 
Treatment orders: 
Service users' 
interactions 
with health care 
professionals 
on the ward 
 
International Journal of Mental 
Health Nursing, 24(12), 181 – 
189. Doi:10.1111/inm.12121 
 
Australien  
 

Patients´ 
interactions and 
experience with 
health care 
professionals 
during involuntary 
treatment  

Metod: Kvalitativ semistrukturerad 
intervju 
 
Inklusionskriterier: Framgår ej 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: 6 bortfall = 25 
deltagare: 14 kvinnor, 11 män, 24 – 65 
år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer  
 
Analysmetod: Generell induktiv 
analys 
 

Styrkor: Väldefinierad 
metod och analys, flera 
olika diagnoser, öppna 
frågor och har inspelade 
intervjuer  
 
Svagheter: Ej 
väldefinierad inklusion- 
och exklusionskriterier  

Patienterna hade blandade 
erfarenheter av tvångsvården. 
Patienterna kände sig skyddade 
under vårdtiden och att 
tvångsvården varit främjande för 
deras hälsa. Andra patienter 
upplevde att vården försämrat deras 
hälsa, varit ett intrång på deras 
frihet och integritet. Personal som 
inte lyssnar eller informerar och har 
dålig attityd och bemötande kan 
vara avgörande för hur patienterna 
upplever tvångsvården. Patienterna 
uttryckte vikten av att vara 
delaktiga. 
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4 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Canvin, K., Rugkåsa, J., 
Sinclair, J., & Burns, T. 
(2014) 
 
Patients, psychiatric and 
family carer experiences of 
community treatment 
orders: qualitative study 
 
Soc Psychiatry Epidemiol, 
49(12), 1873 – 1882. Doi: 
10.1007/s00127-014-0906-
0 
 
England 

Examines 
patient´s, 
psychiatrics´ and 
familys´ 
experiences of the 
community 
treatment orders 

Metod: Kvalitativ fördjupad 
intervjustudie. 
 
Inklusionskriterier: Erfarenheter av 
Community Treatment Order mellan 
2010 - 2012 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: 5 bortfall = 75 deltagare, 
26 patienter, 24 familjemedlemmar och 
25 psykiatriker  
 
Datainsamlingsmetod: Fördjupade 
intervjuer  
 
Analysmetod: Grundad teori med 
induktiv – deduktiv cykel 
 

Styrkor: Tydligt syfte, 
väldefinierad metod 
och analys, geografiskt 
spridda patienter över 
England, olika 
diagnoser och jämför 
patienter, familj och 
psykiatrikers 
erfarenheter   
 
Svagheter: Ej tydlig 
redovisning av kön och 
ålder på deltagarna 

Patienterna hade blandade upplevelser. 
Vissa upplevde förvirring, att vården inte 
behövdes och förstod inte varför de var 
under tvångsvård. De kände sig fångade, 
fängslade och begränsade i sin frihet. 
Patienterna kände sig hotade för att kunna 
bli tvångsintagna igen. Enstaka patienter 
var nöjda med öppenvården då de ansåg 
att det var bättre än att vara under 
slutenvård. 
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5 (11) 
Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Smyth, S., Casey, D., Cooney, A., 
Higgins, A., McGuinness, D., 
Bainbridge, E., Keys, M., 
Georgieva, I., Brosnan, L., 
Beecher, C., Hallahan, B., 
McDonald, C., & Murphy, K. 
(2017).  
 
Qualitative exploration of 
stakeholders’ perspectives of 
involuntary admission under the 
Mental Health Act 2001 in Ireland.  
 
International Journal of Mental 
Health Nursing, 26(6), 554–569. 
doi: 10.1111/inm.12270.  
 
Irland 

Explore the 
perspectives of 
key 
stakeholders 
involved in the 
involuntary 
admission and 
detention 
of people under 
the Mental 
Health Act 2001 
in Ireland 

Metod: Kvalitativ deskriptiv ansats  
 
Inklusionskriterier: Personer som 
tidigare varit tvångsintagna mellan 
2011 – 2014  
 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
maximalt varierat urval 
 
Studiegrupp: Total antal deltagare: 
62, 5 patienter, varav 2 män och 3 
kvinnor, 30 – 60 år 
 
Datainsamlingsmetod: Individuella 
intervjuer och fokusgrupper  
 
Analysmetod: Generell induktiv 
analys 
 

Styrkor: Tydligt 
syfte, väldefinierad 
metod och analys, 
flera olika aktörer 
kring patienten och 
bra fördelning mellan 
könen  
 
Svagheter: Är 
baserad på ett 
generellt tyckande 

Patienterna upplevde det skrämmande 
att bli hämtade från sina hem och 
fysiskt tvingade till sjukhus. Patienter 
upplevde att tvångsvården påverkade 
relationer negativt och var stressande. 
Patienterna ville ha information om 
deras vård, då de upplevde förvirring. 
Vården upplevdes lång och tråkig och 
fokuserade mest på att medicinera än 
att föra terapeutiska samtal. Patienterna 
kände sig avvisande.  
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6 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Katsakou, C., 
Rose, D., Amos, T., 
Bowers, L., McCabe, R., 
Oliver, D., Wykes, T., & 
Priebe, S. (2012) 
 
Psychiatric patients’ 
views on why their 
involuntary 
hospitalisation 
was right or wrong: A 
qualitative study 
 
Social Psychiatry and 
Psychiatric 
Epidemiology, 47(7), 
1169–1179. Doi: 
10.1007/s00127-011 0427-
z 
 
England  

Explore involuntary 
patients’ 
retrospective 
views on why their 
hospitalisation was 
right or wrong. 

Metod: Kvalitativ fördjupad 
intervjustudie  
 
Inklusionskriterier: Patienter som var 
under tvångsvård  
 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
maximalt varierat urval 
 
Studiegrupp: Deltagare 59, 34 män, 25 
kvinnor, 37.7 medelålder deltagare 
valdes från en större kvantitativ studie 
 
Datainsamlingsmetod: Fördjupade 
semistrukturerade intervjuer    
 
Analysmetod: Grundat teori, tematisk 
analys 
 

Styrkor: Tydligt syfte, 
väldefinierad metod 
och analys, 22 sjukhus 
runt om i England, 
inkluderar olika kön, 
etnicitet, diagnoser, 
psykiatrisk anamnes, 
lång sjukhusvistelse 
och inspelade 
intervjuer 
 
Svagheter: Patienterna 
får återberätta deras 
erfarenheter i efterhand 

Blandade erfarenheter kring tvångsvård. 
Patienter hade en vilja att få mer 
information och bli mer delaktiga i 
beslut kring deras vårdprocess, 
tvångsåtgärder och lagliga rättigheter. 
Patienterna upplevde att deras autonomi 
begränsades, då de var tvingade att följa 
rutiner och personalens begäran. De 
kunde inte kontrollera sin livssituation. 
Patienter kände en trygghet. De ville 
själva hantera sina problem.  
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7 (11) 
Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Murphy, R., McGuinness, D., 
Bainbridge, E., Brosnan, L., 
Felzmann, H., Keys, M., Murphy, 
K., Hallahan, B., M.D., McDonald, 
C., & Higgins, A. (2017).  
 
Service Users’ Experiences of 
Involuntary Hospital Admission 
Under the Mental Health Act 2001 
in the Republic of Ireland.  
 
Psychiatric Services, 68(11), 1127–
1135. doi: 
10.1176/appi.ps.201700008.  
 
Irland 

To explore the 
experiences of 
individuals 
admitted to the 
hospital 
involuntarily 
under the Mental 
Health Act 2001 
in the Republic of 
Ireland. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie 
 
Inklusionskriterier: Framgår ej 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval 
– maximalt varierat urval 
 
Studiegrupp: 50 deltagare, 29 
män, 21 kvinnor, 18 till >65 år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer, deltagare valdes från en 
tidigare större kvantitativ 
kohortstudie  
 
Analysmetod: Induktiv tematisk  

Styrkor: Tydligt 
syfte, 
väldefinierad 
metod och analys, 
olika 
nationaliteter med 
stort perspektiv    
 
Svagheter: Ej 
tydligt redovisade 
inklusions- och 
exklusionkriterier  

Patienter kände sig fångade, tvingade, fick 
för lite information, överväldigade och 
förvirrade, brist på emotionellt stöd och 
blev inte lyssnade på. Upplevde begränsad 
autonomi och medverkan i sin egen vård 
och hade känsla av förlorad kontroll. 
Upplevde rädsla för att inte bli utskrivna 
och ville ha mer stöd inför kritiska 
situationer. Tvångsvården ansågs ha en 
skadlig och långvarig negativ effekt på 
patienternas mentala hälsotillstånd. 
Patienterna upplevde även personcentrerad 
omvårdnad.  
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8 (11) 
Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sibitz, I., Scheutz, A., 
Lakeman, R., Schrank, B., 
Schaffer, M., & Amering, M. (2011) 
 
Impact of coercive 
measures on life stories: 
qualitative study 
 
The Journal Of Mental Science, 
199(3), 239-244. Doi: 
10.1192/bjp.bp110.087841 
 
England  

Establish 
typology of 
coercion 
perspectives and 
styles of 
integration into 
life stories 

Metod: Kvalitativ intervjustudie 
 
Inklusionskriterier: 18–85 år, 
tidigare tvångsvårdade och patienter 
med nuvarande psykiatrisk vård 
 
Exklusionskriterier: Akut psykotiskt 
tillstånd, kognitiv nedsättning  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: 15 deltagare: 7 kvinnor, 
8 män, 32 – 66 år 
 
Datainsamlingsmetod: Fördjupade 
semistrukturerade intervjuer   
 
Analysmetod: Grundat teori med 
tematisk analys 
 

Styrkor: Tydligt 
syfte, väldefinierad 
metod och analys, 
olika diagnoser och 
fördjupade intervjuer 
 
Svagheter: Lång tid 
mellan tvångsvården 
och intervjuerna 

Blandade erfarenheter av 
tvångsvård. Patienterna önskade 
tillgång till personal som de hade 
förtroende för. Tvångsåtgärder kan 
ha påverkat de negativt. Patienterna 
blev förödmjukade och upplevde sig 
inte bli respekterade. De kände sig 
hjälplösa, ensamma och påpekade 
vikten av information. Många fick 
sämre självkänsla, kände sig sårbara, 
förlorad autonomi, självkontroll och 
rädsla efter vårdtiden. En del 
patienter fick bättre sjukdomsinsikt. 
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9 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

McGuinness, D., Dowling, 
M., & Trimble, T. (2013).  
 
Experiences of involuntary 
admission in an approved 
mental health centre: 
Experiences of involuntary 
hospital detention.  
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 
20(8), 726–734. Doi: 
10.1111/jpm.12007. 
 
Irland  

To gain an 
understanding of 
what understanding 
of what it means to 
have an involuntary 
hospital admission 

Metod: Kvalitativ intervjustudie 
 
Inklusionskriterier: >18 år, 
tvångsvårdade under Mental health act 
(MHA), tidsperiod 2010 – 2011, tidigare 
tvångsvårdade som nu är frivilligt 
vårdade och som hade en godkänd 
planerad utskrivning 
 
Exklusionskriterier: Nuvarande 
tvångsvårdade – skör grupp  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: 6 deltagare, 4 män, 2 
kvinnor, 22 – 49 år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer, 
med hjälp av intervjuguide  
 
Analysmetod: Förklarande 
fenomenologisk analys 
 

Styrkor: Tydligt syfte 
och väldefinierad 
metod och analys 
 
Svagheter: För få 
deltagare. Deltagarna 
var frivilligt vårdade 
och var på väg att 
skrivas ut  

Patienterna ville ha mer information i 
början av sin vårdprocess. Patienterna 
tyckte det var viktigt att det fanns en god 
relation med personalen och önskade ha 
autonomi. En del patienter hade starka 
emotionella reaktioner om sin vård. 
Bearbeta känslor sågs som något viktigt 
för att kunna godta sin aktuella situation. 
Patienterna hade i efterhand en mer 
positiv syn på tvångsvården.      
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10 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Thøghersen, H.M., 
Morthorst, B., & 
Nordentoft, M. (2010).  

Perceptions of Coercion in 
the Community: A 
Qualitative Study of 
Patients in a Danish 
Assertive Community 
Treatment Team.  

Psychiatric Quarterly, 
81(1), 35 – 47. Doi: 
10.1007/s11126-009-9115-
5.   

Danmark  

Explore views 
and perceptions 
of coercion of 
patients in 
Danish assertive 
community 
teams  

Metod: Kvalitativ fördjupad 
intervjustudie  
 
Inklusionskriterier: Deltagare med 
tidigare svårigheter med standardvård av 
kommunen, engagerad i Assertive 
Commnity Treatment (ACT) under minst 
ett år, psykosdiagnoser som schizofreni, 
schizoaffektiv och bipolär. Skall kunna ge 
medgivande till att delta och inte behöva 
tolk.  
 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
typiskt urval 
 
Studiegrupp: Bortfall 4 = deltagare: 6, 3 
kvinnor, 3 män  
 
Datainsamlingsmetod: Djupgående 
intervjuer   
 
Analysmetod: Induktiv tematisk analys 
 

Styrkor: Deltagarna 
har flera diagnoser. 
Lättläst text   
 
Svagheter: Otydlig 
formulerad syftesfråga 
och inte redovisad 
ålder   

Patienterna önskade mer förståelse och 
delaktighet samt god allians med 
personalen. De upplevde att personalen inte 
tog de på allvar eller lyssnade. Dålig 
kommunikation med personalen och 
upplevde ej kontroll över sin situation. En 
del kände rädsla att åter bli hospitaliserade, 
vilket även motiverade de till följsamhet. 
Patienterna ville bli sedda, respekterade, 
behandlade som jämlika och ha sin 
autonomi i behåll. De upplevde ett 
nedlåtande förhållningssätt från personalen 
och att de inkräktade på deras privatliv. 
Patienterna önskade att personalen skulle 
vara mer tillgängliga och engagerade. 
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11 (11) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Riley, H., Høyer, G., & 
Lorem, F. G. (2014).  
 
‘When coercion moves 
into your home’ – a 
qualitative study of patient 
experiences with outpatient 
commitment in Norway.  
 
Health and Social Care in 
the Community, 22 (5), 
506–514. doi: 10.1111/ 
hsc. 
12107. 
 
Norge 

To explore 
patients’ 
experiences with 
Outpatient 
Commitment 
and how 
routines in care 
and health 
services affect 
patients’ 
everyday 
living 

Metod: Kvalitativ fördjupad 
intervjustudie 
 
Inklusionskriterier: Skriven hos 
öppenvården i minst 3 månader och 
bodde i området 
 
Exklusionskriterier: Tydliga 
språkbarriärer och bristande förmåga till 
samtycke  
 
Urvalsförfarande: Avsiktlig urval – 
maximalt varierat urval  
 
Studiegrupp: 109 uppfyllde kriterierna, 
98 bortfall = 11 deltagare: 7 män, 4 
kvinnor, 23 – 60 år 
 
Datainsamlingsmetod: Fördjupade 
intervjuer 
 
Analysmetod: Tematisk narrativ analys 

Styrkor: Tagit hänsyn 
till kön, ålder och 
boende. Tydligt syfte, 
väldefinierad metod 
och analys 
 
Svagheter: Stort 
bortfall på 98 personer 
och litet geografiskt 
område  

Patienter hade negativa och smärtsamma 
erfarenheter av tvångsvård. Patienter 
upplevde kränkning, sämre autonomi, brist 
på behandlingsval och meningslöst att 
utsättas för tvång. En del patienter var 
positiva till öppenvården som gav sociala 
fördelar, stabila relationer med 
vårdgivarna, snabb hjälp till hands, mer 
delaktiga i sin egen vård och att 
öppenvården säkerställde och bevarade 
deras identitet. Trots det ville ingen av 
dessa patienter vara skrivna på 
öppenvården då det inverkade på deras 
privatliv och var en ständig stress. De 
kände en osäkerhet och rädsla för att åter 
bli inskrivna på sjukhuset. 

 


