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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Gungstolsterapi som omvårdnadsåtgärd är outforskat inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Vetenskapliga studier av den typ av gungstol som här studerats har inte gått 

att hitta. 

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera gungstolsterapi som omvårdnadsåtgärd vid en 

psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning. 

Metod: En naturalistisk studie med både kvantitativa och kvalitativa inslag genomfördes. 

Under studieperioden fick patienter som vårdades på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning 

lämna självskattningar på en VAS-skala avseende sitt mående före och efter genomförd 

gungstolsterapi. Patienterna kunde också lämna en skriftlig kommentar om gungningen. 

Resultat: Resultatet visar att deltagarna skattat en genomsnittlig förbättring motsvarande 

16%-enheter i sitt generella mående efter genomförd gungning. Genomsnittliga gungtid var 

33 min/gungtillfälle. Majoriteten av patienterna som deltog i studien har bipolär sjukdom. 

Många deltagare föredrog att gunga en viss del av dygnet. Innehållsanalysen av 

kommentarerna ledde till att fem kategorier bildades som sammanfattades i temat ”En stol 

som berör”. Den genomförda studien visar att patienterna generellt sett upplevde ett ökat 

välbefinnande efter gungstolsterapin. Studien visar också att inga allvarliga händelser inträffat 

vid användningen av gungstolen. Resultatet i de båda delarna av studien harmonierar väl med 

varandra. 

Slutsats: Studien ger underlag att rekommendera patienter gungstolsterapi för att förbättra sitt 

mående eller i symtomlindrande syfte. Genomgången visar att många patienter har 

individuella preferenser för sitt gungande. Gungstolsterapi bör ses som en hälsofrämjande 

egenvårdsåtgärd som patienten kan utföra dygnet runt och som kan läggas in i patientens 

vårdplan. 

Nyckelord: Gungstolsterapi, omvårdnad, psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk heldygnsvård, 

omvårdnadsåtgärder, egenvård. 



 

 

ABSTRACT 

Background: Rocking chair therapy has been poorly researched. There are no scientific 

research studies where the current rocking chair was evaluated. 

Aim: The aim of the study was to evaluate rocking chair therapy as a nursing intervention in 

an inpatient psychiatric setting.  

Method: A mixed method design, combining quantitative and qualitative approaches, was 

used. The participants were asked to rate their well-being in a form by using a Visual 

Analogue Scale (VAS) before and after rocking chair therapy. Participants also had the 

possibility to leave free text comments in the form. 

Results: The participants rated a 16% increase in their well-being after using the rocking 

chair. The average rocking time was 33 minutes. The majority of the participants are 

diagnosed with bipolar disorder. Many participants preferred to use the rocking chair during a 

specific time frame every day. The content analysis resulted in five categories and the 

underlying meaning could be expressed by the theme “Moving emotions”. No adverse effects 

were recorded during the study. Both the quantitative and qualitative analysis show positive 

results and there are no contradictions in the results. 

Conclusion: This study support the mental health nurse to recommend psychiatric patients to 

try rocking chair therapy as a way to increase well-being or reduce distress, it is also a method 

well suited for self-management. Each patient has his/her own preferences for using rocking 

chair therapy. The use of rocking chair therapy can easily be included in the patient’s personal 

care plan. 

Key words: Rocking chair therapy, nursing, psychiatric nursing, inpatient psychiatric 

nursing, nursing interventions, self-management. 
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INLEDNING 

På avdelningar där patienter med affektiv sjukdom behandlas syftar omvårdnadsåtgärderna i 

huvudsak till att skapa en lugn och trygg vårdmiljö, att begränsa intryck och stimuli samt att 

hjälpa patienten att hitta välfungerande copingstrategier avseende stress och destruktivt 

beteende. Ett överordnat mål med både de medicinska åtgärderna och omvårdnadsåtgärderna 

är att patienten ska återhämta sig och kunna skrivas ut till hemmet, dvs vården ska främja en 

god hälsa. Vid en heldygnsvårdsavdelning för patienter med affektiva sjukdomar inom 

Psykiatri Sydväst i Stockholm, erbjuds patienter att använda en eldriven gungstol för att 

motverka ångest, oro och stress samt öka patientens välbefinnande. Denna sk gungstolsterapi 

är en av de omvårdnadsåtgärder som patienterna erbjuds som ett led i behandlingen. 

Tidigare har gungstolen främst använts av personer med neuropsykiatriska störningar (ADHD 

och autismspektrumstörning), utvecklingsstörning och inom demensvård. Sedan ett par år 

tillbaka har den dock introducerats även inom den psykiatriska heldygnsvården. En 

utvärdering av användningen av gungstolen har gjorts vid en äldrepsykiatrisk avdelning inom 

Psykiatrien Region Sjælland i Danmark (Grøn-Jensen & Fritze Hasfeldt, 2016), men 

vetenskapliga studier av just denna typ av gungstol saknas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) samt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) ska sjukvårdspersonal 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Då 

vetenskapliga studier av användningen av denna gungstol som omvårdnadsåtgärd inom 

akutpsykiatrin saknas, finns ett behov av att närmare studera och utvärdera åtgärden. 
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BAKGRUND 

Affektiv sjukdom och dess omvårdnadsåtgärder 

Mårtensson och Åsberg (2016) utgår från det amerikanska psykiatriska diagnossystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) i sin beskrivning av affektiva 

sjukdomar, eller förstämningssjukdomar som de kallar det. I den femte upplagan av DSM 

(American Psychiatric Association, 2013) delas förstämningssyndromen in i två 

huvudgrupper, bipolära och relaterade syndrom respektive depressiva syndrom. Det centrala 

vid förstämningssyndrom är att det finns en ihållande sinnesstämning som färgar upplevelsen 

av omvärlden (a.a).  

Vid depressiva syndrom är nedstämdhet, eller dyster sinnesstämning, samt minskat 

emotionellt engagemang två huvudsymtom. Den maniska episoden är motsatsen till 

depression, med ett upprymt stämningsläge och medryckande gott humör. Det är dock inte 

ovanligt att personer med mani har lätt att bli irriterade och aggressiva. Den maniska personen 

har en förhöjd aktivitetsnivå och en minskad sömn. Ett förhöjt stämningsläge, som inte når 

manins dimensioner och som varar bara i några dagar, betecknas hypomani (a.a.). 

Den omvårdnad patienter med affektiv sjukdom erbjuds inom den psykiatriska 

heldygnsvården varierar. Precis som Daggenvoorde, Geerling & Goossens (2015) kommer 

fram till i sin studie av omvårdnad av maniska patienter, så kretsar de vanligaste åtgärderna 

kring att sätta gränser, motivera patienten att ta läkemedel, administrera läkemedel, styra 

patientens dygnsrytm och stöttande kommunikation. Åtgärderna vid depressiva syndrom 

handlar mycket om att aktivera patienten, lindra ångest och oro samt suicidprevention (a.a.). 

Vid den avdelning där gungstolen finns erbjuds patienter bland annat morgonsamling 

inklusive ett kort rörelseprogram eller meditation, daglig promenad, bildgrupp flera gånger i 

veckan, mindfulness-meditation, ångesthanteringsgrupp, rörelsegrupp, gungstolsterapi, 

stödsamtal mm. 

Historiskt sett har många olika behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder prövats inom 

den slutna psykiatriska vården av patienter med affektiv sjukdom. Ett i detta sammanhang 

intressant exempel från början av 1800-talet utgörs av Cox’ snurrstol som användes i främst 

lugnande syfte vid behandling av psykiatriska – ofta maniska, agiterade eller katatona – 

patienter (Winter, Wollmer, Laurens, Straumann & Kruger, 2013). Patienterna blev yra, men 

åtnjöt ofta en välgörande vila efteråt. Utöver yrsel, kunde patienterna uppvisa blekhet, 

illamående och kräkningar samt ofrivillig miktion. Metoden missbrukades också och kunde 

användas i syfte att försöka uppnå varaktiga beteendeförändringar hos patienter (a.a.). Trots 

att de affektiva sjukdomarna betraktats som en gemensam sjukdomsentitet sedan 1800-talet 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2014), finns än idag inga enhetliga rekommendationer med 

avseende på omvårdnadsåtgärder och icke-farmakologisk behandling under den akuta 

sjukdomsfasen, utan rekommendationerna är främst medicinska och inriktade på 

farmakologisk behandling. 
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Vestibulära systemet och koppling till känsloreglering och psykisk hälsa 

Det vestibulära systemet består av strukturer både i innerörat och hjärnstammen (Rajagopalan, 

Jinu, Sailesh, Mishra, Reddy & Mukkadan, 2017). Nyare forskning har visat att vestibulär 

stimulering påverkar känslorna genom att olika delar i hjärnan såsom cerebrala cortex 

(hjärnbarken), limbiska systemet (där hypothalamus, amygdala och hippocampus ingår), 

autonoma nervsystemet samt delar av centrala nervsystemet engageras på olika sätt (a.a.). Det 

vestibulära systemet är ett mycket komplext system och fortfarande kommer ny forskning om 

dess funktioner. 

Balansorganets betydelse för fysiologiska funktioner såsom balans, rörelsedetektion, 

kroppskontroll och det autonoma nervsystemets reglering är känd sedan länge (Lopez, 2016). 

Det som nyare forskning inom neurovetenskap och psykologi nu har kunnat visa är att det 

vestibulära systemet även har betydelse för känsloreglering, psykisk hälsa och social 

kognition. Författarens genomgång av forskningen visar att perifera och centrala vestibulära 

dysfunktioner troligtvis har en negativ inverkan inte bara på balans- och 

ögonrörelsekontrollen, utan även på självuppfattning, humör och kognitiva färdigheter (a.a). 

Svenska forskare har sett resultat som tyder på att det vestibulära systemet har betydelse för 

koncentration och inlärning, men fler studier behövs innan definitiva slutsatser kan dras 

(Niklasson, 2013). Det finns också studier som har visat att processerna i det vestibula 

systemet är tätt sammanflätade med kognitiva processer (Deroualle, Borel, Devèze & Lopez, 

2015; Nigmatullina, Arshad, Wu, Seemungal, Bronstein & Soto, 2015). 

Forskning har visat att försiktig vestibulär stimulering i en rörelsesimulator kan framkalla 

förändringar i sinnesstämningen hos friska individer (Winter, Kruger, Laurens, Engler, 

Schedlowski, Straumann & Wollmer, 2012). I studien utsattes deltagarna för olika 

slumpmässiga rotationsrörelser. Därefter utvärderades sinnesstämningen med frågeformulär, 

VAS-skalor och biomarkörer. Resultaten visade att både roterande och gungande rörelser 

påverkar sinnesstämningen kortsiktigt (a.a.). Andra studier har visat att dysfunktion i 

balansorganet kan leda till ångest och nedstämdhet och att dessa symtom förbättrats när 

rehabilitering av det vestibulära systemet skett (Winter et al, 2013). Författarna hävdar till och 

med att människor i allmänhet, och barn i synnerhet, söker rörelser som stimulerar 

balansorganet (såsom gungande, dans och sportaktiviteter) och att detta kan leda till positiva 

känslor. Några studier som fastslår detta samband finns dock inte (a.a.). 

Knight, Adkinson och Stack Kovach (2010) jämför i sin studie multisensoriska och 

traditionella åtgärder i en psykiatrisk kontext. Författarna konstaterar inledningsvis att det 

finns få alternativ tillhands för symtomlindring inom psykiatrin och de vanligaste åtgärderna 

handlar om interaktion med personalen, medicinering och stimulibegränsning i tid och rum. I 

studien undersöks åtgärder där bland annat musik och olika ljud, gungstolar, taktil stimulans 

och tyngdtäcken nyttjas och hur effektiva dessa interventioner var i jämförelse med 

traditionella åtgärder. Resultatet visar att dessa nyare åtgärder erbjuder lika effektiv 

symtomlindring som traditionella och kan utgöra en del i det utbud av behandlingsåtgärder 

som psykiatriska patienter erbjuds (a.a.). 
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Närbesläktat med det vestibulära systemet är hörseln och musikens inverkan på människan. 

Det finns studier som visar att musik dämpar ångest och ökar välbefinnandet i samband med 

exempelvis coronarangiografi (Weeks & Nilsson, 2011). I en Cochrane-genomgång av aktuell 

forskning från 2013 konstateras att musik kan ha lugnande och orosdämpande effekt samt 

underlätta smärthanteringen vid hjärtinfarkt (Bradt, Dileo & Potvin, 2013). Enligt Cochrane-

genomgången påverkas även blodtryck och puls. I en nyare studie där patienter som 

genomgick coronarangiografi fick lyssna på musik kunde dock ingen signifikant skillnad i 

vitalparametrar (blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation) påvisas (Forooghy, 

Mottahedian Tabrizi, Hajizadeh & Pishgoo, 2015). Studien visade dock tydligt att 

oron/ångestnivån var lägre hos dem som fått lyssna till musik under ingreppet än hos 

kontrollgruppen. 

Välbefinnande och skattning av mående 

Välbefinnande, välmående, hälsa, mående, livskvalitet – det finns många olika sätt att 

uttrycka hälsa och hur man mår. Enligt Världshälsoorganisationens (World Health 

Organization, WHO) definition av psykisk hälsa (WHO, 2013) upplever en individ med 

psykisk hälsa ett välbefinnande och är kapabel att förverkliga sina ambitioner, hantera 

vardagens stress och de påfrestningar ett normalt liv innebär samt kan arbeta produktivt och 

bidra i samhället. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse och definieras enligt Svensk 

Ordbok (Göteborgs universitet. Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, 1986) 

som en känsla av att må bra. I denna uppsats är utgångspunkten en vårdvetenskaplig, holistisk 

syn på hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) sätter begreppet hälsa i en vårdvetenskaplig 

kontext och landar i definitionen: Hälsa är vårdandets mål. Författarna förtydligar genom att 

förklara att detta tillstånd innebär att ”man upplever välbefinnande, mår bra och är i stånd att 

genomföra sina små och stora livsprojekt.” Det handlar om förmåga att kunna genomföra och 

hantera, att känna mening och sammanhang, men även de traditionella biologiska aspekterna 

inbegrips, dvs ett holistiskt synsätt på människan och hälsa genomsyrar definitionen (a.a.). 

Jormfeldt (2011) förespråkar det salutogena perspektivet på hälsa där huvudmålet är att stärka 

och främja hälsan. Utifrån detta holistiska perspektiv upplevs hälsa på ett kontinuum mellan 

hälsa och sjukdom. Hälso- och sjukdomsprocesserna ses som olika processer med ömsesidigt 

påverkan på varandra och individen ses som en helhet i relation till sin omgivning. Jormfeldt 

(2011) presenterar en multidimensionell, positiv syn på hälsa inom den psykiatriska vården 

där autonomi, social gemenskap och delaktighet samt meningsfullhet beaktas. Istället för att 

fokusera på frånvaron av sjukdomssymtom och utgå från den biomedicinska synen på hälsa 

måste man utvärdera och mäta den subjektivt upplevda hälsan (a.a.). 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) konstaterar att det inte finns så många mått som mäter 

hälsa och föreslår att man bland annat kan mäta patientens subjektiva upplevelse av hälsa eller 

välbefinnandet genom att mäta resultatet av hälsofrämjande omvårdnad (SSF, 2010). Inom 

psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområdet utvärderas patienternas hälsotillstånd bland 

annat med EQ-5D VAS, som är ett självskattningsformulär för hälsostatus där fem olika 

dimensioner (rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta/besvär och oro/nedstämdhet) samt det 

övergripande hälsotillståndet värderas av patienten (www1.psykiatristod.se). I granskade 
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studier har olika sk subjektiva psykometriska mätinstrument använts för att utvärdera 

patientens generella mående. Spielberger’s State Anxiety Inventory (SSAI) är ett instrument 

som mäter oro och ångest. Multidimensional Mood State Questionnaire (MDBF) och Profile 

of Mood States (POMS) är exempel på instrument mäter psykiskt mående resp illabefinnande 

(Winter et al, 2013; Bradt, Dileo & Potvin, 2013). Polit och Beck (2014) tar också upp olika 

självskattingsinstrument och ett av dem är VAS-skalan (Visual Analog Scale). Denna typ av 

skala är lämplig att använda vid mätning av subjektiva erfarenheter (a.a.), såsom exempelvis 

patientens generella mående. 

Tidigare studier 

Få studier har utvärderat effekten av användningen av gungsstolsterapi i vården. De studier 

som finns har utvärderat användningen inom geriatrik (exempelvis Watson, Wells & Cox, 

1998; Snyder, Tseng, Brandt, Croghan, Hanson, Constantine & Kirby, 2001 och Pierce, Pecen 

& McLeod, 2009). Studierna visar en ökad avslappning, minskad oro och nedstämdhet samt 

förbättrad balans hos deltagarna. En av studierna visade också att förändringarna i huvudsak 

noterades först efter 10 minuters gungning (Snyder et al, 2001). En utvärdering i äldre-

psykiatrisk miljö har också gjorts inom Psykiatrien Region Sjælland i Danmark (Grøn-Jensen 

& Fritze Hasfeldt, 2016). Studien är dock ej vetenskapligt granskad, men pekar på liknande 

resultat. 

Studier i akutpsykiatrisk miljö har inte fokuserat på användningen av enbart gungstolsterapi, 

utan avsett mer komplexa åtgärder såsom till exempel sk lugna rum, där ett av de lugnande 

redskapen i rummet var en gungstol (exempelvis Champange & Stromberg, 2004 och Novak, 

Scanlan, McCaul, MacDonald & Clarke, 2012). I dessa studier har således inte bara 

gungstolen utvärderats, utan helheten av omvårdnadsåtgärden lugna rummet. I studien av 

Novak et al (2012) belystes användningen av en gungstol i lugna rummet och patienternas 

självskattning av ”distress” (vånda, illabefinnande) indikerar en positiv effekt av 

användningen av gungstolen, men antalet gungningar i studien var få och författarna föreslår 

utvärdering i större skala. Det är också värt att notera att studierna av sk lugna rum ofta gjorts 

med fokus på att utvärdera åtgärder som minskar antalet tvångsåtgärder i form av avskiljning 

eller fastspänning (Champange & Stromberg, 2004; Novak et al, 2012), och inte med 

avseende på om en omvårdnadsåtgärd främjar hälsa eller återhämtning. 

Teoretiska perspektiv 

Enligt International Council of Nurses (ICN) utgör sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(översättning av SSF, 2014). I Holmgrens definition (2017) av global omvårdnad lyfts den 

hälsofrämjande aspekten genom att omvårdnadskunskap som bidrar till hälsa för nuvarande 

och kommande generationer inkluderas i definitionen. 

SSF har i en av sina publikationer belyst den hälsofrämjande omvårdnaden och hur denna kan 

kvalitetssäkras, samt ur ett salutogent perspektiv definierat hälsofrämjande insatser som 

insatser som stärker patientens egenmakt och den subjektiva upplevelsen av hälsa (SSF, 

2010). Enligt Socialstyrelsens termbank avses med begreppet hälsofrämjande åtgärd en åtgärd 
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för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) går ett steg längre och 

inkluderar även processer samt sociala och miljömässiga beteenden bortom individens eget 

handlande i sin definition av hälsopromotion, som är ett något vidare begrepp än 

hälsofrämjande omvårdnad (http://www.who.int/topics/health_promotion/en/). 

Med utgångspunkten att hälsa innebär att individen upplever autonomi, social gemenskap och 

delaktighet samt meningsfullhet, måste psykiatrisjuksköterskans omvårdnad fokusera på 

samarbete och kommunikation. Insatserna ska stärka patientens förmåga till 

självbestämmande samt möjligheter att påverka och styra sin behandling och livssituation, 

vilket också gynnar patientens egenvård (Jönsson, Nunstedt, Berglund, Ahlström, Hedelin, 

Skärsäter & Jormfeldt, 2014). Med andra ord ska psykiatrisjuksköterskan bidra till patientens 

empowerment, vilket uppnås genom utbildning och undervisning så att patienten kan känna 

igen, förstå och använda sina egna resurser. Psykiatrisjuksköterskan måste stödja patientens 

frigörelse, inneboende styrka och förmåga att styra sitt liv och det som påverkar den egna 

hälsan (a.a.). Svedberg (2011) formulerar detta som att sjuksköterskan ska fungera som en 

facilitator, en möjliggörare eller hjälpare, för patienten i sin process att definiera hälsa och att 

formulera sina mål. Hon tar också upp vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

hälsofrämjande ska kunna ske inom psykiatrisk vård. En grundförutsättning för arbetet är ett 

gott samspel mellan sjuksköterska och patient. Då kan en allians skapas inom vilken 

sjuksköterskan (med patientens tillåtelse) kan utbilda och informera, utgöra ett praktiskt stöd 

och bidra till patientens empowerment, moment som anses utgöra kärnan i hälsofrämjande 

inom psykiatrisk vård (a.a.). Svedberg (2006) har också tidigare identifierat att nyckelbegrepp 

i hälsofrämjande är: process, empowerment, samarbete, delaktighet och självbestämmande. 

Särskilt förmågan att styra sitt liv och det som påverkar den egna hälsan, vilket uttrycks som 

self-management av Jönsson et al (2014), är relevant i detta sammanhang. Det handlar om att 

patienten ska ha förmåga och möjlighet att hantera symtom, behandling, fysiska och 

psykosociala följder samt den påverkan på livet som en kronisk sjukdom innebär. Vårdandet 

ska styra fokus från att bota sjukdomen till att möjliggöra för patienten att hitta strategier för 

att leva med och hantera symtomen (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Inom heldygnsvården ligger stort fokus på att lindra lidande och återställa hälsa. Detta hindrar 

inte psykiatrisjuksköterskan från att även under patientens sjukhusinläggning arbeta 

hälsofrämjande och stärka patientens möjlighet till självbestämmande och egenvård. Genom 

att hjälpa patienten att känna igen och förstå sina symtom samt erbjuda omvårdnadsåtgärder 

som kan stärka välbefinnandet kan detta uppnås. Detta är också helt i linje med lagens krav på 

att utforma och genomföra vården i samråd med patienten.  

Den gungstolsterapi som erbjuds patienterna i denna studie är en form av omvårdnadsåtgärd 

som eventuellt skulle kunna användas i hälsofrämjande syfte och för att öka patientens 

välbefinnande under vårdtiden. Det är också en åtgärd som patienten själv kan styra över hur 
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hen vill använda, dvs ett stort mått av självbestämmande kan uppnås. Hittills har inga 

vetenskapliga studier och utvärderingar av omvårdnadsåtgärden gungstolsterapi, med den här 

ifrågavarande typen av eldrivna gungstol, genomförts inom akutpsykiatrin eller 

heldygnsvården av patienter med affektiv sjukdom. Studier där användningen av traditionella 

gungstolar undersökts har haft andra syften eller har inte genomförts i tillräcklig omfattning 

för att vetenskapligt kunna belägga några slutsatser. Bristen på tidigare forskning motiverar 

närmare studier av användningen av gungstolsterapi inom akutpsykiatrin. 

SYFTE 

Syftet med studien är att utvärdera gungstolsterapi som omvårdnadsåtgärd på en psykiatrisk 

heldygnsvårdsavdelning. 

Frågeställningar 

Intresset i studien är riktat mot välbefinnande och hur omvårdnadsåtgärden 

gungstolsgungning påverkar patientens generella mående. Intresset riktar sig inte mot att 

definiera patientens mående eller hur det kan karaktäriseras eller beskrivas, utan mot 

förändringen av måendet. Forskningsfrågor av intresse är: 

• Hur påverkas patientens generella mående vid användning av gungstolen? 

• Har regelbunden användning av gungstolen någon betydelse för patientens generella 

mående? 

• Kan gungstolen användas som omvårdnadsåtgärd för att gynna patienternas generella 

mående? 

• Finns det några risker med användningen av gungstolen som omvårdnadsåtgärd? 
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METOD 

Design 

Denna studie har genomförts med utgångspunkt i det naturalistiska, konstruktivistiska 

paradigmet (Polit & Beck, 2014). Datainsamlingen har skett i en naturlig miljö, dvs 

deltagarna är patienter på en psykiatrisk avdelning, och interventionen – fenomenet – som 

undersökts är en del av den omvårdnad som bedrivs på avdelningen. Fokus för studien är 

något väldigt subjektivt, nämligen patienternas upplevelse och mående, och detta är svårt att 

kvantifiera och mäta. Forskaren, som fortsatt benämns projektledare, arbetar vid avdelningen 

och är således en del av processen. Vanligen tillämpas en kvalitativ metod i en naturalistisk 

studie (a.a.). 

Gungstolsterapi kan anses som en relativt enkel omvårdnadsåtgärd, utifrån kriterier som tas 

upp av Polit och Beck (2014). Enligt författarna behövs då ingen komplex metod för att 

analysera omvårdnadsåtgärden. Fokus i denna studie är fenomenet gungstolsterapi. Det har 

funnits en önskan om att undersöka hur denna intervention påverkar patienten. I studien har 

alla patienter på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning erbjudits att använda en eldriven 

gungstol med inbyggd musik och taktil stimulering. Då intresset är riktat direkt mot patientens 

egen uppfattning av sitt välbefinnande, och inte personalens skattningar eller tolkningar av 

patientens mående, fick deltagarna skatta sitt generella mående före och efter användningen 

av gungstolen i ett självskattningsformulär (se bilaga 4). I formuläret kunde deltagaren också 

lämna en skriftlig kommentar om gungstolsterapin.  

Eftersom syftet med studien är att försöka komma fram till om gungstolsterapi påverkar 

patienternas generella mående på ett positivt sätt eller inte, kommer den kvantitativa delen av 

analysen att ske med hjälp av statistisk inferens. Den statistiska analysen består i en 

hypotesprövning där patienternas skattningar av sitt generella mående före och efter 

gungstolsgungning jämförs, för att se om någon förändring kan säkerställas statistiskt 

(Ejlertsson, 2012). Resultatet kompletteras med deskriptiv statistik samt en kvalitativ analys 

av patienternas kommentarer, för att ytterligare beskriva och skapa förståelse för resultatet. 

Studien genomförs således med en blandad metod, där både kvantitativ och kvalitativ metod 

används. 

Gungstolen 

Den gungstol som finns på avdelningen är en eldriven gungstol i konstläder med inbyggd, 

vetenskapligt utprövad musik (Weeks & Nilsson, 2011) samt taktil stimulering i ryggen. Den 

taktila stimuleringen utgörs av basslingan i musiken och sitter på nedre delen av ryggstödet. 

Både stolens ryggstöd och fotstöd kan höjas och sänkas till önskat läge. Likaså kan 

gunghastighet, volym på musiken samt basen i musiken justeras av användaren. Stolen har tre 

olika program: Ett program för djup avslappning (Relax, ca 20 min), ett för återhämtning 

(Refresh, ca 20 min) och ett för försiktig avslappning (Comfort, ca 2 tim). Beroende på 

programval och personliga justeringar ligger eller sitter patienten i stolen under programmet. 
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Ett tillbehör som patienten kan använda under gungningen är fibertäcke. Fibertäcket är ett 

tyngdtäcke som väger 5,0 kg och kan öka känslan av trygghet och värme. Studier av 

tyngdtäcken visar att dessa kan hjälpa patienter att slappna av och även minska ångesten 

(Mullen, Champagne, Krishnamurty, Dickson & Gao, 2008). 

 

Bild 1: Gungstolen som användes av deltagarna i studien. 

Vid användning av gungstolen ligger eller sitter patienten i stolen, som sakta gungar i stolens 

längdriktning samtidigt som lugn, meditativ musik spelas upp i själva stolen. Stolens 

ryggstöd, musikens volym samt gunghastigheten kan justeras av användaren med en 

fjärrkontroll. Comfort-programmet kan väljas när ingen eller egen musik önskas. 

Urval 

Gungstolen finns på en avdelning som i första hand vårdar patienter med affektiv sjukdom, 

främst bipolär sjukdom typ 1. Den population som är intressant att undersöka är alla patienter 

som kan komma att vårdas på avdelningen och som använder gungstolen, men att undersöka 

hela populationen är praktiskt ogenomförbart. Urvalet bestod därför av alla de patienter som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som vårdades på avdelningen under en viss tidsperiod. 

Detta är ett icke slumpmässigt urval och förhoppningen var att uppnå ett sk konsekutivt urval 

(Polit & Beck, 2014), dvs att fånga alla patienter som använder gungstolen under den period 

studien pågår.  

Avdelningen har 16 vårdplatser, men kan inklusive överbeläggning ta emot upp till 18 

patienter. Under en månad vårdas i genomsnitt ca 25-30 patienter på avdelningen. Om ca två 
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gungstolsgungningar per dag genomförs skulle datainsamling behöva pågå ca åtta veckor för 

att få ihop 100 gungningar. Detta kan jämföras med studien av Novak et al (2012) där 

sammanlagt 75 tillfällen av användningen av lugna rummet analyserades. Målet i studien var 

att uppnå 80-100 gungningar under en fyraveckorsperiod. Med detta antal observationer är det 

möjligt att genomföra en hypotesprövning med en signifikansnivå på 5%, vilket innebär att 

risken att förkasta en sann nollhypotes är mindre än 5%. 

Inklusions-/Exklusionskriterier 

En förutsättning för att få delta i studien var att man var patient vid avdelningen under 

datainsamlingsperioden. Detta innebar att patienter över 18 år med olika psykiatriska 

diagnoser erbjöds att delta i studien. Gungstolen kan inte användas av personer som väger 

över 120 kg. Dessa har därför exkluderats från studien.  

Information om gungstolen och studien har getts både muntligt och skriftligt. Om patienten 

inte kunde förstå svenska tillräckligt bra för att kunna ta emot information om studien och ge 

ett informerat samtycke, har patienten exkluderats från studien. I övrigt har inga patienter 

exkluderats från att delta i studien. 

Bortfall 

Patienter kan av olika skäl välja att inte delta i studien. Ingen patient utsattes för påtryckning 

att delta i studien, utöver den information som lämnades om deltagande i studien. Om en 

patient använde gungstolen och lämnade skattningar, men personal upptäckte att patienten 

inte lämnat samtycke, tillfrågades patienten om deltagande i studien samt erbjöds möjlighet 

att lämna samtycke. I studien av Snyder et al (2001) visades att förändringarna hos patienterna 

i huvudsak noterades först efter 10 minuters gungning. För de fall en gungning understiger 10 

minuter och deltagaren inte lämnat någon skriftlig kommentar som visade att hen påverkats av 

gungningen, har skattningen plockats bort från analysen. 

Datainsamlingsmetod 

Själva datainsamlingen pågick under fem veckor och under denna period erbjöds alla 

patienter på avdelningen att använda avdelningens gungstol av personalen. Detta skedde både 

genom allmän information om studien vid patienternas morgonsamling måndag-fredag och 

genom individuell information om studien och omvårdnadsåtgärden i samband med 

inskrivningssamtal (se bilaga 1 och 3). Användningen kunde ske spontant eller regelbundet 

utifrån patientens omvårdnadsplan. All användning av gungstolen var hela tiden frivillig och 

utifrån patientens önskemål. På varje arbetspass fanns en personal som var utsedd som 

ansvarig (kontaktperson) för gungstolen och som hade en namnklämma märkt ”ErgoNova 

Gungstolen”. Personalen informerades om studien och datainsamlingen vid arbetsplatsträffar 

samt genom en instruktion som fanns i anslutning till den låda där skattningsformulären 

samlades in (instruktion finns i bilaga 2). 

Direkt före och efter användningen av gungstolen fick patienterna skatta sitt subjektiva 

generella mående med hjälp av VAS-skalor (0-100 mm) i ett formulär (se bilaga 4). I 

formuläret lämnades också uppgift om tidpunkt för skattningarna, namn, diagnos, ålder och 
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kön. Patienten kunde också skriva en kommentar avseende gungningen. Alla 

skattningsformulär samlades in av personal i samband med varje enskild gungning och lades i 

en låst låda på avdelningsexpeditionen. För att bevaka hur många gungningar som genomförts 

användes en enkel strecklista på locket till lådan där formulären samlades. Målet var att samla 

in 100 skattningsformulär. Varje vecka räknades antalet streck och personalen informerades 

om hur studien fortgick i samband med morgonmöten eller arbetsplatsträffar. Efter fem 

veckor när drygt 100 skattningsformulär hade samlats in avslutades datainsamlingen. 

Formulären togs om hand av projektledaren som först efter avslutad insamling kodade och 

avidentifierade alla formulär inför dataanalysen. 

Dataanalys 

Kvantitativ analys 

För det kvantitativa data som samlats in genom skattningarna av gungstolsgungningarna, 

handlar det om att göra en analys av numeriskt data (Åsberg, 2001). Inledningsvis 

analyserades den deskriptiva statistiken med avseende på ålder, kön och diagnos samt analys 

av hur länge gungningarna pågått samt eventuell upprepad användning av gungstolen. 

Eftersom intresset är riktat mot att avgöra om gungstolen är en omvårdnadsåtgärd som har 

någon effekt på patientens mående eller inte, gjordes därefter en hypotesprövning. Data i 

denna studie utgörs av beroende, parvisa, icke-normalfördelade observationer och därför har 

Wilcoxons tecken-rangtest använts vid hypotesprövningen (Ejlertsson, 2012). Wilcoxons 

tecken-rangtest analyserar både storlek och tecken för skillnaderna mellan patienternas 

skattningar före gungning och efter gungning. Vid testet bedöms sannolikheten att den 

erhållna fördelningen eller en extremare ska förekomma om nollhypotesen är sann (a.a.). 

Vid hypotesprövningen testades hypotesen att gungstolen inte har någon inverkan på 

patientens generella mående (Nollhypotes, H0), mot hypotesen att gungstolen har en inverkan 

på patientens generella mående (Mothypotes H1), dvs att patienterna skattar sitt generella 

mående som bättre eller sämre efter användningen av gungstolen än innan. Målet med 

hypotesprövningen är att den kunskap som analysen leder fram till ska vara generaliserbar, 

dvs gå att överföra på den population som vårdas på avdelningen där studien genomfördes. 

Dataanalysen har i huvudsak genomförts med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

Hypotesprövningen genomfördes med en gratis beräkningsmotor för Wilcoxons tecken-

rangtest som finns på VassarStats websida för statistiska beräkningar 

(http://vassarstats.net/wilcoxon.html). Eftersom materialet är ganska litet, de funktioner som 

behövdes för analysen i övrigt finns i Excel och projektledaren är bekant med programmet 

sedan tidigare, bedömdes inte ett så kraftfullt statistiskt analysprogram som SPSS behövas. 

Kvalitativ analys 

I skattningsformuläret har deltagarna också haft möjlighet att lämna en kort kommentar om 

sin upplevelse av gungningen. Kommentarerna har behandlats med kvalitativ innehållsanalys, 

vilket är en vetenskaplig metod för att analysera texter (Danielsson, 2012). Vid kvalitativ 

innehållsanalys kan ett induktivt (beskrivande) eller deduktivt (tolkande) tillvägagångssätt 
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tillämpas. Vid en induktiv analys är svarens manifesta innehåll i fokus (a.a.). Här har ett 

induktivt tillvägagångssätt använts, då kommentarernas manifesta innehåll har analyserats 

med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. 

Inledningsvis lades alla kommentarer i en lång lista. De olika kommentarerna (som bestod av 

enstaka ord eller meningar) fördes därefter samman i kategorier på så sätt att ord och/eller 

meningar som berörde samma sensation eller upplevelse placerades i samma kategori. På 

detta sätt skapades ett antal olika kategorier. Vid kategoriseringen har ingen hänsyn tagits till 

vilken individ som lämnat kommentaren, utan alla kommentarer har behandlats som 

oberoende. Vidare har de olika orden/meningarna endast förts till en kategori, i enlighet med 

kravet att kategorierna ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande (Graneheim & 

Lundman, 2004). Abstrahering skedde därefter genom en subjektiv tolkning av innehållet i de 

olika kategorierna, vilket i sin tur ledde till att varje kategori fick en benämning. Slutligen 

formulerades ett tema utifrån de olika kategorierna. Tabell 1 ger ett exempel ur 

analysprocessen. 

Tabell 1: Exempel på analysprocess för innehållsanalysen, inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). 

Meningsbärande 
enheter 

Kategori Tema 

Jag rekommenderar 

gungstolen till 

universum. 

Den vidunderliga 

stolen. 

 

En stol som berör. 

Jag drömmer. 

Grymt! Helt magiskt! 

Jag har aldrig känt 

något så 

avslappnande. 

Vidunderlig stol. 

10/10 (vill köpa) 

Ovanligt länge. 

 

Etiska aspekter 

Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska ett projekt som avser forskning på människor 

eller som innebär behandling av känsliga personuppgifter etikprövas av den aktuella regionala 

etikprövningsnämnden. Studentprojekt på grund- och avancerad nivå är dock generellt sett 

undantagna från etikprövning. Detta projekt var ett studentprojekt, men vid planering av 

projektet anpassades behandlingen av datamaterialet så att det ej skulle innebära att känsliga 

personuppgifter databehandlades och personuppgiftslagen (SFS 1998:204) blivit tillämplig. 

För att säkra att projektet genomförs på rätt sätt med hänsyn till etiska aspekter och det etiska 

regelverket har projektet fått godkännande utifrån Röda Korsets riktlinjer för etikredovisning 

vid empiriska examensarbeten. Projektet har också godkänts som ett kliniskt 

utvecklingsprojekt av verksamhetschef inom Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns 

sjukvårdsområde. 
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Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska ett informerat samtycke inhämtas från 

studiedeltagarna vid forskning som avser människor. Både skriftlig och muntlig information 

om studien har givits till alla patienter i samband med att det tillfrågas om de vill delta i 

studien. Bifogat den skriftliga informationen fanns ett samtyckesformulär för deltagande i 

studien, som alla deltagare skrivit under. Patienten gavs möjlighet att läsa igenom 

informationen och skriva under samtyckesformuläret i lugn och ro. Vid frågor kunde 

patienten be vem som helst i personalen om förtydliganden. Samtyckesblanketterna 

förvarades under datainsamlingsperioden i en pärm på avdelningsexpeditionen. Efter avslutad 

datainsamling har samtyckesblanketterna förvarats i låst utrymme på avdelningschefens rum. 

Det kan ses som etiskt problematiskt att den som lider av allvarlig psykisk ohälsa ska belastas 

med vetenskapliga studier eller undersökningar. Patienten kan lida av kognitiv svikt vid 

inskrivning på avdelningen och knappt förstå vad hen tar ställning till med avseende på 

samtyckesformuläret. Patienterna fick därför bekräfta sitt samtycke i samband med 

utskrivning genom att återigen signera samtyckesformuläret. Det kan också ses som etiskt 

problematiskt att det är samma personer som frågar patienten om deltagande i studien som 

ansvarar för patientens vård. När den muntliga informationen om studien lämnades betonades 

frivillighet att delta i studien och att det inte kommer att påverka patientens vård eller 

möjlighet att använda gungstolen om patienten skulle välja att inte delta. Detta framgick 

också av den skriftliga informationen. 

Vetenskapsrådet (2011) diskuterar anonymisering och konfidentialitet, vilket är två områden 

som utgör etiska risker. Även själva förfrågan om patienten vill delta i studien ses här också 

som en etisk risk. Alla deltagare i studien har garanterats anonymitet när resultatet av 

undersökningen dokumenteras i uppsatsen. Då individernas identitet i sig inte behövs för 

analysen har kodning av alla skattningsformulär skett efter avslutad datainsamling, men innan 

dataanalysen påbörjats. Kodningen har möjliggjort att individer kan särskiljas, men ej 

identifieras, så att eventuell effekt av upprepad gungstolsgungning har kunnat analyseras. 

Anonymisering skedde genom att namnet klipptes bort från skattningsformuläret. Någon 

kodningslista har ej att upprättats. När det gäller konfidentialitet så är det endast möjligt att 

genom samtyckesblanketterna ta reda på vilka som deltagit i projektet. Det är inte möjligt att 

hänföra några studiedata till specifik individ, då alla skattningsformulär anonymiserats. Alla 

samtyckesblanketter och skattningsformulär har hela tiden att förvarats på ett säkert sätt, så att 

inga obehöriga kommit åt materialet. När projektet avslutats kommer materialet att arkiveras 

inom kliniken, eftersom det är ett kliniskt utvecklingsprojekt. Offentlighets- och 

sekretesslagens (SFS 2009:400) 25 kap behandlar sekretess till skydd för enskild inom hälso- 

och sjukvård och innebär ett hinder att lämna ut uppgifter som handlar om enskildas 

hälsotillstånd (Rönnberg, 2016). 

I detta sammanhang ska också nämnas att varken projektledaren eller omvårdnadspersonal på 

avdelningen har någon kommersiell koppling till ErgoNova, som tillhandhåller gungstolen 

som utvärderats i studien. Projektledaren är inte heller kontaktperson i relation till företaget. 
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RESULTAT 

Kvantitativt resultat 

Datamaterialet har analyserats med hjälp av deskriptiv statistik och statistisk dataanalys. I 

studien har parvisa, beroende observationer av en kvalitativ variabel som mätts med en 

intervallskala, studerats. Observationerna är inte normalfördelade, och därför har Wilcoxons 

tecken-rangtest använts vid hypotesprövningen (Ejlertsson, 2012). Vid analysen har 

signifikansnivån satts till 5% (α=0,05), vilket innebär att sannolikheten att felaktigt förkasta 

nollhypotesen är 5%. På grund av att det är ett litet stickprov har inga analyser av subgrupper 

genomförts. 

19 patienter deltog i studien, som pågick i sammanlagt 5 veckor under augusti-september 

2017. Tillsammans har deltagarna i studien genomfört 119 godkända gungningar. Vid den 

inledande granskningen av deltagarnas självskattningar på individnivå framkom att en 

deltagare i studien gjort ett mycket stort antal skattningar där skattningarna före och efter 

gungning är i princip samma. Deltagaren har lämnat skriftliga kommentarer vid flera 

gungningar, och vid närmare granskning av dessa framgår att kommentarerna inte alltid är 

konsistenta med den skattade effekten på det generella måendet. Deltagaren har i några 

kommentarer uttryckt sig starkt positivt eller negativt om gungningsupplevelsen, men 

samtidigt skattat sitt generella mående före och efter gungning oförändrat. Denna individ har 

med anledning av detta definierats som en sk outlier, dvs ett extremvärde, och lyfts bort från 

den kvantitativa delen av analysen. I bilaga 5 kan den intresserade läsaren ta del av alla 

tabeller och diagram inklusive denna individ. 

I genomsnitt har deltagarna skattat en förbättring motsvarande 16%-enheter i sitt generella 

mående efter genomförd gungning. Den genomsnittliga gungtiden var 33 min/gungtillfälle, 

men patienter har gungat i allt från några få minuter till så länge som tre timmar. Majoriteten 

av patienterna som deltog i studien har bipolär sjukdom (11 st). 

Beskrivning av deltagare i studien 

Majoriteten av deltagarna i studien har en affektiv sjukdom. Alla åldrar och båda könen finns 

representerade. Det vanligaste var att deltagarna gungade ett gungprogram om ca 20 minuter. 

Många deltagare uppvisade ett mönster där det var uppenbart att man föredrog att gunga en 

viss del av dygnet, exempelvis på morgonen/förmiddagen. 
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Tabell 2: Deltagare i studien per diagnosgrupp. 

Diagnos (ICD-10) Antal 
deltagare 

Akut stressreaktion 1 

Bipolär sjukdom 11 

Depression 2 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 1 

Schizoaffektivt syndrom 1 

Ångestsyndrom 2 

Totalt antal deltagare 18 

 

Som framgår av tabell 2 har majoriteten (14 st, 78%) av deltagarna i studien affektiv sjukdom, 

dvs deltagarna omfattas av det diagnosspektrum som avdelningen där studien genomfördes är 

profilerad mot. 

Tabell 3: Deltagare i studien per åldersgrupp 

och kön. 

Ålder (år) Antal 
deltagare 

18-30 6 

31-45 4 

46-60 5 

60- 3 

Totalt antal deltagare 18 

 

 

Kön Antal 
deltagare 

Kvinna 10 

Man 8 

Totalt antal deltagare 18 

 

 

Patienter i alla åldrar deltog i studien, från 18 till 70 år. Något fler kvinnor än män deltog i 

studien. 

Tabell 4: Gungningar fördelade över dygnet. 

Gungningar fördelade över dygnet Antal 
gungningar 

Kl 07-17 56 

Kl 17-20 14 

Kl 20-07 17 

Totalt antal gungningar 87 

 

Närmare 2/3 (64%) av gungningarna ägde rum dagtid. 1/5 (20%) av gungningarna skedde 

senare på kvällen eller nattetid. 
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Tabell 5: Gungningstid 

Gungningstid Antal 
gungningar 

0-20 min 32 

21-40 min 38 

41-60 min 10 

> 60 min 7 

Totalt antal gungningar 87 

 

Ett gungstolsprogram är ca 20 minuter långt. Större delen av gungningarna varade mellan 0 

och 40 minuter. Den genomsnittliga gungtiden var 33 minuter, medan medianen av gungtiden 

var 22 min. Innebörden av detta är att fördelningen av gungtiderna inte är symmetrisk runt 

medelvärdet, utan att enstaka långa gungtider påverkar medelvärdet mycket. Granskas 

gungtiderna lite noggrannare framgår att typvärdet, dvs den vanligaste gungtiden, är 20 min. 

10 st gungningar pågick i 20 minuter. 43 st gungningar pågick 19-26 min. I övrigt är 

gungtiderna ganska jämt spridda mellan 3 och 190 minuter.  

Fem gungningar uppgick till mellan 3 och 9 minuter, resten av gungningarna översteg 10 

minuter. De fem gungningar som understeg 10 minuter har ändå tagits med i analysen, 

eftersom deltagarna lämnat kommentarer som visar att deltagaren upplevt att gungningen 

påverkat honom eller henne på ett tydligt sätt. 
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En granskning har också skett av hur många gånger de olika individerna använt gungstolen 

samt om individer gungat flera gånger per dygn. 

Tabell 6: Antal gungningar per deltagare. 

Deltagare Antal gungningar 

001 17 

002 7 

003 5 

004 9 

005 2 

006 2 

007 3 

008 1 

009 1 

010 1 

102 16 

103 6 

104 8 

105 3 

106 2 

107 2 

108 1 

109 1 

Totalt antal 
gungningar 87 

 

Som framgår av tabell 6 har hälften av deltagarna i studien gungat flera gånger (tre eller fler 

gånger) och hälften gungat endast någon enstaka gång (1-2 gånger). 

Tabell 7: Fördelning av deltagare som gungat en resp flera gånger per dygn. 

Frekvens 
(gungningar/dygn) Antal deltagare 

1 ggr/dygn 12 

>1 ggr/dygn 6 

Summa deltagare 18 

 

Av de 12 individer som gungat en gång per dygn var det 5 individer som bara gungade en 

enda gång totalt under studietiden. De deltagare som gungade mer än en gång genomförde 

generellt sett sina gungningar under samma del av dygnet. 5 av deltagarna genomförde sina 

gungningar kl 08-17, en av deltagarna gungade nattetid och en gungade både på förmiddagen 

och innan sänggåendet. 

De 6 individer som vid något tillfälle gungat mer än en gång per dygn genomförde generellt 

sett också sina gungningar under samma del av dygnet. Två av deltagarna har gungat 16-17 
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tillfällen och för dessa individer fördelar sig gungningarna över hela dygnet. Övriga deltagare 

har gungat 6-9 tillfällen/individ. Samtliga dessa deltagare uppvisar ett mönster och tycks 

föredra att gunga en viss tid på dygnet, antingen på morgonen/förmiddagen eller 

eftermiddagen/kvällen. 

Inga trender med avseende på kön relaterat till antal gungningar eller gungtider har kunnat ses 

i datamaterialet. 

Analys av det generella måendet 

Inledningsvis har förändringarna i det självskattade generella måendet före och efter 

gungstolsgungning analyserats. VAS-skalan innebär att en VAS-skattning går från 0-100 mm, 

där skillnaden i generellt mående före och efter gungning maximalt kan vara 100. Ett 

oförändrat värde har definierats som en förändring som uppgår till max +/- 5. Alla skattningar 

där skillnaden är < -5 definieras som negativ effekt på generellt mående. Alla skattningar där 

skillnaden är > 5 definieras som positiv effekt på generellt mående. 

Diagram 1: Självskattad effekt på generellt mående. VAS 0-100 mm, mer än 5 mm skillnad mellan 

före-/efterskattning anses motsvara en förändring. 

 

Av diagram 1 framgår att kvinnor i större utsträckning än män skattat en positiv effekt av 

gungningarna på det generella måendet (31 gånger respektive 21 gånger). Vid totalt 52 

gungtillfällen skattades en positiv effekt, vid 34 gungtillfällen skattades en oförändrad effekt 

och vid ett gungtillfälle skattades en negativ effekt. 

Därefter genomfördes hypotesttestning. I studien testades nollhypotesen H0: Gungstolen har 

ingen inverkan på patientens generella mående mot mothypotesen H1: Gungstolen har en 

inverkan på patientens generella mående. Gungstolen är den oberoende variabeln och 

patientens generella mående är den beroende variabeln. Nollhypotesen kan förkastas om 
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testfunktionens värde överstiger det kritiska värdet 1,960 vid ett dubbelsidigt test på en 

signifikansnivå motsvarande 5% (α=0,05) (Ejlertsson, 2012). 

Av histogrammet i diagram 2 framgår att skillnaderna i generellt mående före och efter 

gungstolsgungning inte är normalfördelade och därför har Wilcoxons tecken-rangtest använts 

(a.a.). Resultatet av analysen framgår av tabell 8. 

Tabell 8: Resultat av det självskattade generella måendet med hjälp av VAS-skalan (0-100 mm) före 

och efter gungstolsgungning. Wilcoxons tecken-rangtest har använts vid hypotesprövningen. 

  Föreskattning Efterskattning 
Skillnad före-/ 
efterskattning 

Wilcoxon tecken-
rangtest 

  M SD M SD M SD z p 

VAS-skala  
0-100 mm 
exkl 
outlier 42,3 31,0 58,5 29,3 16,2 16,9 7,36 0,001 

 

Utfallet av Wilcoxon tecken-rangtest är ett z-värde motsvarande 7,36 vid signifikansnivån 

0,1%. Kritiskt värde för 5%-nivån är 1,960 (Ejlertsson, 2012, appendix 4). Då 7,36 > 1,960 

visar testet att nollhypotesen kan förkastas. Dvs hypotesen att gungstolen har inte har någon 

inverkan på patientens generella mående kan förkastas. Testvärdena visar att det med 99,9% 

(α=0,001) säkerhet finns en skillnad mellan generellt mående före och efter 

gungstolsgungning. Testet är dubbelsidigt, vilket innebär att förändringen i mående kan vara 

både bättre och sämre. När man granskar diagram 2 är det dock tydligt att förändringen är 

positiv, dvs att deltagarna skattat ett positivt eller oförändrat generellt mående efter gungning 

jämfört med före gungning. 
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Diagram 2: Fördelning av skattningsförändringarna, dvs skillnaderna mellan före- och 

efterskattningarna, för generellt mående. 

 

Av diagrammet framgår exempelvis att 21 st skillnader i VAS 2-6 mm i generellt mående före 

och efter gungning har registrerats. 

Av studien framgår att enstaka gungningar orsakat deltagare negativ effekt på det generella 

måendet.  

Kvalitativt resultat 

Förutom att skatta sitt generella mående har deltagarna även haft möjlighet att lämna en 

skriftlig kommentar om gungningen i skattningsenkäten. Av de sammanlagt 19 deltagare som 

deltagit i studien har 11 deltagare (6 män och 5 kvinnor) valt att lämna kommentarer i 

enkäterna i samband med gungningarna. Några kommentarer har också lämnats muntligt till 

projektledaren. Sammanlagt har 60 skriftliga kommentarer lämnats. För fem av 

kommentarerna saknas en motsvarande kvantitativ skattning, pga att skattningsformuläret i 

övrigt fyllts i bristfälligt. Kommentarerna har ändå inkluderats, eftersom de tydligt visar att 

deltagaren reflekterat över hur gungningen påverkat honom eller henne. Även de 7 

kommentarer som lämnats av den outlier som exkluderades i den kvantitativa delen har 

beaktats i den kvalitativa analysen. Skälet är att patienten bedömts förmögen att formulera sitt 

mående skriftligt. 

Kommentarerna har analyserats med inspiration av Graneheim & Lundmans (2004) 

innehållsanalys enligt ovan. Innehållsanalysen resulterade i att fem olika kategorier bildades: 

1. Den vidunderliga stolen. 

2. Njutning och avkoppling. 
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3. Jobbiga känslor och minnen. 

4. Musiken förstärker känslan. 

5. Natti, natti. 

Kategorierna har i sin tur sammanfattats i det övergripande temat ”En stol som berör”.  

Av den första kategorin ”Den vidunderliga stolen” framgår att deltagarna kunde uppleva stor 

njutning av att ligga en stund i gungstolen. Inflytandet på det generella måendet uppgavs som 

exceptionellt och betyg i relation till oändligheten eller önskningar om att äga en egen stol 

uttrycktes. 

Den andra kategorin ”Njutning och avkoppling” ger uttryck för en mer allmän njutning av att 

använda gungstolen. Deltagarna uppgav att de upplevde en lugnande och avkopplande effekt 

under gungningen. Trots att man uppgav begränsad påverkan i form av oförändrat generellt 

mående gav deltagarna uttryck för att det kan kännas skönt under själva gungningen. 

Kategorin ”Jobbiga känslor och minnen” visar att även jobbiga minnen och känslor kan 

framkallas under en gungning. Av de meningsbärande enheterna framgick också att även 

musiken i stolen kan framkalla negativa känslor eller stress. 

Musikens särskilda betydelse blir tydlig i den fjärde kategorin ”Musiken förstärker känslan”. 

Av deltagarnas kommentarer framgick att musiken förstärker känslan. Den inbyggda musiken 

i stolen har upplevts både avslappnande och stressande. När den upplevts som stressande har 

deltagarna både skriftligt och muntligt uppgett att med egen musik skulle upplevelsen kunna 

bli en helt annan – mycket mer lugnande. 

Slutligen kan gungstolen upplevas som en hjälp att komma till ro inför natten, vilket tydligt 

framgår av kategorin ”Natti, natti”. Deltagarna har gett uttryck för att de blev trötta och att 

gungningen upplevdes som bra inför sänggåendet. Detta kvalitativa resultat är också 

kongruent med det den deskriptiva analysen som visar att nära 20% av gungningarna 

genomfördes nattetid mellan kl 20 och 07. 

Redan vid genomläsning av alla meningsbärande enheter var det uppenbart att gungstolen på 

ett eller annat sätt verkligen påverkat studiedeltagaren, oftast i positiv bemärkelse. De 

kategorier som formats ger också tydligt uttryck för en påverkan på deltagaren. Det 

formulerade temat ”En stol som berör” sammanfattar därför på ett bra sätt det deltagarna 

uttryckt med sina kommentarer. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet i den genomförda studien är inte helt oväntat, då det är sannolikt att många av de 

patienter som valt att delta i interventionen redan innan de provat är positivt inställda till 

gungstolsterapin. Värt att poängtera är dock att resultatet i de båda delarna av studien 

harmonierar väl med varandra. Inte i någon del motsäger den kvalitativa analysen den 

kvantitativa och vice versa. 

Den genomförda studien visar att patienterna generellt sett upplevde ett ökat välbefinnande 

efter användning av gungstolen. Studien visar också att inga allvarliga händelser inträffat vid 

användningen av gungstolen. Det är en positiv bild som träder fram av denna 

omvårdnadsåtgärd. Dels skattas ett förbättrat generellt mående vid 60% av gungtillfällena och 

dels framgår av innehållsanalysen att deltagarna generellt upplever positiva känslor samt en 

lugnande och avkopplande effekt. Tyvärr har studien ej kunnat svara på om upprepad 

användning av gungstolen har någon betydelse för måendet. 

Njutning i stunden 

Detta resultat kan definitivt jämföras med resultatet i andra studier. I studien av Novak et al 

(2012) kunde en positiv effekt inte styrkas fullt ut, men resultaten visade en tendens att det 

självskattade lidandet (på engelska distress) sjönk vid användning av gungstol i det lugna rum 

som utvärderades. Många (40%) i den här aktuella studien skattade ett oförändrat generellt 

mående efter gungning. Trots detta har deltagaren oftast ändå legat i gungstolen ett helt 

program. Detta kan jämföras med resultatet i studien av Snyder et al (2001), där effekten på 

välmående och avslappning av en slags hammock/gunga undersöktes på dementa och störst 

effekt uppmättes efter 10 minuters gungning. Effekten höll i sig ytterligare 10 minuter tills 

gungningen var slut, men avtog sedan ganska direkt efter att gungningen slutat. Patienten kan 

alltså uppleva njutning under själva gungstolsterapin, och fortsätter därför gunga programmet 

ut, men när programmet är klart upplevs ingen skillnad i måendet jämfört med vid starten av 

programmet. 

Den gungande rörelsens effekt 

Såväl studier med utgångspunkt att undersöka effekten av vestibulär stimulering som studier 

med fokus på symtomlindring vid psykiatriska eller geriatriska tillstånd har uppmärksammat 

att det finns ett samband mellan rörelse (som gungning eller rotation i någon form) och 

stämningsläge eller känsloreglering (Winter et al, 2013; Knight et al, 2010; Snyder et al, 

2001). Det är heller inte långsökt att forskare pekar på de gungande och vaggande rörelser 

som föräldrar använder för att trösta sina barn, eller att barn söker aktiviteter som leder till 

vestibulär stimulering, för att exemplifiera tanken om positiva psykosociala effekter av rörelse 

(Winter et al, 2013; Mast , Preuss, Hartmann & Grabherr, 2014). Både det som förmedlas 

genom några av de bildade kategorierna och hypotesprövningen i denna studie ger uttryck för 

att ett sådant samband är möjligt. 
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Individuella inställningar gynnar användningen 

Att individuella inställningar avseende musik och gungprogrammets längd spelar roll för hur 

gungningen påverkar patientens generella mående framgår vid samlad analys av det 

kvalitativa och kvantitativa resultatet i studien. Liknande resultat framkommer även i 

Björkdahls rapport (2015) av Lugna rummet-projektet i Stockholm. Där gav patienter uttryck 

för musikens avslappnande effekt, men det framkom också att patienter uppskattade att själv 

kunna bestämma omfattningen av sitt besök. Den inbyggda musiken som används i 

gungstolen har även använts i Weeks & Nilssons studie (2011) av hur musik kan användas för 

att öka välbefinnandet under coronarangiografi. Resultatet i den studien visade att musiken 

kan minska oro och öka välbefinnandet, men att det i vissa fall är stressande för patienten 

(a.a.). Ett snarlikt resultat förmedlas genom den bildade kategorin ”Musiken förstärker 

känslan”. 

Gungstolen i Lugna rummet? 

Kategorierna ”Den vidunderliga stolen” och ”Njutning och avkoppling” vittnar om liknande 

upplevelser som förmedlas i rapporten av Lugna rummet-projektet i Stockholm (Björkdahl, 

2015). Gungstolen kan precis som Lugna rummet upplevas lugnande och avkopplande, och 

till och med som en övernaturlig och extraordinär upplevelse. Men i både Lugna-

rummetstudien och den här genomförda gungstolsstudien framkommer exempel på att det inte 

alltid hjälper, eller att jobbiga känslor kan väckas och ångest kan utvecklas under tiden. 

Metoddiskussion 

Att mäta patientens mående – validitet och reliabilitet 

I självskattningsformuläret har en ograderad VAS-skala 0-100 mm använts. En svaghet med 

det använda självskattningsinstrumentet är att det inte är validerat. Ett liknande 

självskattningsinstrument användes dock i den stora utvärdering som Stockholms läns 

landsting gjorde i projekt ”Lugna rummet” (Björkdahl, 2015). Även i andra studier har olika 

VAS-skalor använts för att låta deltagarna uttrycka antingen välbefinnande eller lidande före 

och efter interventioner (Winter et al, 2012; Winter et al 2013; Novak et al 2012). Som 

Zealley och Aitken (1969) betonar är styrkan med ett enkelt instrument som VAS att det är 

enkelt för patienten att förstå och att patienten inte behöver analysera sitt mående utifrån en 

massa olika aspekter. Författarna hävdar till och med att ingen annan teknik kan åskådliggöra 

patientens mående så ofta, så enkelt och med så lite besvär för patienten samtidigt som det 

möjliggör mätning av förändringar i mående och bedömning av signifikansen av dessa 

förändringar (a.a.). En svaghet med instrumentet är att olika individer tolkar skalan olika, dvs 

validiteten är låg. De skriftliga kommentarer som lämnats i studien pekar dock i samma 

riktning som utvärderingarna med VAS-skalan, vilket här talar för att instrumentet är 

tillförlitligt. Individen har också använt samma instrument före och efter interventionen, vilket 

innebär en viss kontroll av instrumentets reliabilitet (Polit & Beck, 2014). 

Ett sätt att öka reliabiliteten i denna studie hade kunnat vara att exempelvis personalen också 

gjort en bedömning av patienten med avseende på olika beteenden (irritabilitet, ångest, 

motorisk oro mm) före och efter gungstolsterapin, vilket Novak et al (2012) gjorde i sin 
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studie. Ett annat sätt hade kunnat vara att mäta patientens blodtryck och puls direkt före och 

efter gungstolsterapi. Det är dock inte helt entydigt i vilken riktning puls och blodtryck 

utvecklas vid denna typ av intervention (Snyder et al, 2001; Winter et al, 2013), och det blir 

därför svårt att använda dessa parametrar för att ge ytterligare styrka åt förändringar i 

självskattningarna av måendet. Det har också varit önskvärt med så få mätmoment som 

möjligt för att minimera bortfall och underlätta för personal som arbetat med studien. 

En svaghet med självskattningsformuläret, som upptäcktes både under själva 

datainsamlingsperioden och i samband med databearbetningen, var att de två olika skalorna 

som deltagaren skulle fylla i före respektive efter skattning inte var placerade på samma sida 

av formuläret (skattningsskalan före gungning fanns på formulärets framsida, skattningsskala 

efter gungning fanns på formulärets baksida). De olika skalornas placering försvårade för 

patienten att fylla i ”logiska” skattningar. Det var helt enkelt svårt för patienten att fylla i, då 

de inte lätt kunde se exakt hur krysset för att markera efterskattningen förhöll sig på VAS-

skalan i förhållande till krysset som markerade föreskattningen. Detta kan innebära att det 

finns smärre felaktigheter i skattningarna. Tanken med hur formuläret utformades var att 

patienten i varje stund skulle göra en ”objektiv” skattning av sitt mående, och inte sätta 

utvärderingen efter gungning i relation till skattningen före gungning. Det visade sig dock att 

patienterna ändå gjorde så, och därför hade det kanske varit bättre att placera skalorna på 

samma sida av formuläret. 

Bias 

Det kan ses som en svaghet att projektledaren arbetar vid den avdelning där studien 

genomfördes. I det positivistiska paradigmet ska forskaren förhålla sig oberoende i 

förhållande till det som undersöks (Polit & Beck, 2014). Den genomförda studien har både 

kvantitativa och kvalitativa inslag, men är främst att anse som en naturalistisk studie eftersom 

det handlar om en intervention som undersöks i sin naturliga miljö. Under datainsamlingen 

har ändå både projektledare och personal försökt att inte påverka patienterna, utan har hela 

tiden utgått ifrån patienternas egna önskemål och aldrig tvingat någon att använda gungstolen 

för projektets skull. Skattningarna är självskattningar och varken personal eller projektledare 

har aktivt påverkat patienterna i sitt uppgiftslämnande. Detta har också betonats när 

personalen på avdelningen informerades om projektet. En åtgärd för att minska möjlighet till 

påverkan var att direkt efter att patienten fyllt i självskattningsformuläret lades det i en låst 

låda. Lådan öppnades först när datainsamlingen avslutats. Med detta förfarande minimerades 

möjligheten att löpande kontrollera vilka som gungade, hur mycket de gungade eller hur de 

skattade och utifrån detta utöva påtryckningar på deltagarna. Något som är svårt att undvika är 

risken att deltagarna i studien fyller i självskattningarna på ett sätt som de upplever förväntas 

av dem, för att försöka tillfredsställa projektledaren eller den som är kontaktperson för 

gungstolen under ett visst arbetspass. Det faktum att fyra patienter som lämnade samtyckte 

ändå aldrig provade gungstolen, kan tyda på att risk för detta beteende fanns och att 

självskattningarna kan vara falskt positiva. 
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Urval 

Rekrytering till studien skedde genom sk kliniskt urval. Urvalet omfattar således alla de 

patienter som var inskrivna på avdelningen och som använde gungstolen under den aktuella 

studieperioden. Alla patienter som använde gungstolen erbjöds att delta i studien. En handfull 

patienter som använde gungstolen under studieperioden valde att inte delta i studien. Vidare 

föll en patient bort pga bristande språkkunskaper. Totalt lämnade 23 patienter samtycke till 

deltagande i studien, men av dessa var det fyra som aldrig genomförde några gungningar. I ett 

par av fallen berodde detta på att patienten fick byta avdelning innan hen hunnit prova 

gungstolen. Det är en svaghet i den använda urvalsmetoden att deltagande varit frivilligt, 

eftersom det är sannolikt att de som är mer positivt inställda till gungstolsterapin också är den 

som deltagit och fyllt i enkäter. Eftersom det etiska godkännandet av studien endast innefattar 

de som lämnat samtycke till att delta i studien, är det ej möjligt att göra någon djupare analys 

av bortfallet i studien. Några få patienter provade gungstolen innan de tog ställning till 

deltagande. Inte alla som provade gungstolen valde att delta i studien. 

Urvalsmetoden i studien har både styrkor och svagheter. En styrka med konsekutivt urval är 

att metoden är lättadministrerad, men en svaghet är att det är okända sannolikheter för olika 

personer att komma med i undersökningen och mindre sannolikt att urvalet är representativt 

(Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2014). Snedvridningen i urvalet anses dock mindre än vid 

exempelvis rent bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2014). Eljertsson (2012) anser att 

metoden ändå kan användas om svaren inte är korrelerade till respondentens besöksfrekvens 

och så länge respondenterna speglar den aktuella målgruppen. 

Slutsats 

Vård och behandling av psykiatriska tillstånd inom heldygnsvården fokuserar till stor del på 

den farmakologiska behandlingen av patienten. Fortfarande finns en brist på evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder och rekommendationer för omvårdnaden och dess utformning vid olika 

psykiatriska tillstånd. I studien har hälsa definierats ur ett holistiskt, salutogent perspektiv och 

intresset har riktats mot omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa och välbefinnande ur 

patientens perspektiv. 

Resultatet i studien kan ses som ett underlag till fortsatt forskning om olika multisensoriska 

omvårdnadsåtgärder som pågått sedan början av 2000-talet. Utvärderingen motsäger inte 

resultaten i studier som undersökt liknande omvårdnadsåtgärder, utan visar på snarlika 

erfarenheter. Precis som de övriga multisensoriska redskapen som vanligen ingår i de lugna 

rummen, förtjänar även gungstolen en plats i psykiatrisjuksköterskans verktygslåda. Studien 

ger psykiatrisjuksköterskan underlag att rekommendera patienter att prova gungstolsterapi för 

att förbättra sitt mående eller i symtomlindrande syfte, men bör också kunna användas i 

diskussioner om att inkludera denna typ av gungstol i sk lugna rum. 

Klinisk betydelse 

Genomgången visar att många patienter har individuella preferenser för sitt gungande, man 

kan exempelvis föredra att gunga en viss tid på dygnet eller ett visst program. Användningen 

av gungstolsterapi kan därför med fördel läggas in i patientens individuella vårdplan. 
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Därigenom kan personalen stödja patienten i att upprätthålla kontinuitet i användningen, eller 

uppmärksammas på att åtgärden kan vara ett egenvårdsalternativ som patienten föredrar i 

vissa situationer. Gungstolsterapi bör ses som en hälsofrämjande egenvårdsåtgärd som 

patienten kan utföra dygnet runt. Därför måste rummet där gungstolen står hållas tillgängligt 

dygnet runt, men det bör även finnas personal tillgänglig som kan ge instruktioner och/eller 

fungera som stöd i anslutning till användning av gungstolen. I en öppenvårdskontext bör 

gungstolsterapi kunna erbjudas patienter knutna till kliniken, på samma sätt som 

gympagrupper och ljusterapi erbjuds i hälsofrämjande syfte. 

Förslag på vidare forskning 

Elefanten i rummet när det gäller de psykiatriska sjukdomarnas vård och behandling är utan 

tvivel bristen på vetenskapligt belagda omvårdnadsåtgärder, som med framgång kan användas 

inom heldygnsvården av patienter som lider av affektiv sjukdom. Mer forskning behövs om 

vilka omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa och välbefinnande och som upplevs 

symtomlindrande när sjukdomen kräver stabilisering och återhämtning inom heldygnsvård. 

Det behövs också riktlinjer för hur omvårdnadsåtgärderna kan tillämpas kliniskt för att vara 

hälsofrämjande och symtomlindrande. 

Denna utvärdering kan ses som en introduktion till användningen av omvårdnadsåtgärden 

gungstolsterapi för patienter som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården. 

Utvärderingen visar att de som använt gungstolen upplever en positiv effekt på sitt generella 

mående och att denna typ av gungstol berör användaren på många plan. Mer omfattande 

studier krävs dock där effekten av exempelvis tyngdtäckets och musikens påverkan 

utvärderas, men det behövs också studier som undersöker variationer i effekten på 

välbefinnandet beroende på psykiatriskt sjukdomstillstånd. Finns det exempelvis skillnader i 

hur välbefinnandet påverkas för patienter med bipolär sjukdom i maniskt respektive 

depressivt skov? En fråga som inte heller besvarats i denna studie är om och hur upprepad 

användning påverkar patienten. Det vore även av intresse att studera om denna 

omvårdnadsåtgärd kan ha effekt på omfattningen av tvångsåtgärder och användningen av 

lugnande läkemedel, något som helt har legat utanför syftet med denna studie. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Information patienttavla 

 

Information om 

gungstolsprojekt på avd M86 

 

Under 2017 pågår ett kliniskt utvecklingsprojekt kring ErgoNova 

Gungstolen (nedan kallad ”gungstolen”). Den ska utvärderas som en 

omvårdnadsåtgärd vid behandling av patienter inom den psykiatriska 

heldygnsvården på avdelning M86 vid Psykiatri Sydväst inom Stock-

holms läns sjukvårdsområde. Projektet drivs inom kliniken, men kommer 

att utgöra underlag för min magisteruppsats i omvårdnadsvetenskap vid 

Röda Korsets Högskola.  

Vad är syftet med projektet? 

Syftet med projektet är att utvärdera användningen av gungstolen i 

psykiatrisk heldygnsvård samt vilken effekt användningen av stolen kan 

ha på patientens generella mående under vårdtiden. Inga kända studier 

eller utvärderingar av användningen av gungstolen inom psykiatrisk 

heldygnsvård i Sverige finns för närvarande. För att kunna erbjuda 

forskningsbaserade omvårdnadsåtgärder med god effekt i psykiatrisk 

vård behöver därför studier som denna genomföras. 

Vad innebär ett deltagande i projektet? 

Inom projektet kommer alla patienter som vårdas på avdelningen under 

augusti-september 2017 att erbjudas att använda avdelningens 

ErgoNova Gungstolen av personalen. Ett gungprogram tar ca 15-20 

minuter. Gungstolen har tre olika gungprogram och du kan själv justera 

hastigheten på gungningen och ljudvolymen på musiken. Du kan också 

välja att använda ett tyngdtäcke under programmet. Som patient kan du 

när som helst be att få använda stolen när du känner för det, förutsatt att 
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gungstolen är ledig. Användningen sker alltid frivilligt. Före och efter 

användning av gungstolen kommer du att få skatta ditt subjektiva 

mående enligt en s.k. VAS-skala. Skattningen kommer att dokumenteras 

i ett skattningsformulär, där du även uppger din psykiatriska diagnos. 

Allt deltagande i utvärderingen av gungstolen är helt frivilligt och du som 

patient kan när som helt avbryta din medverkan i projektet, utan att du 

behöver ange något skäl. Om du avstår eller avbryter deltagandet i 

studien kommer det inte att påverka din fortsatta behandling inom 

sjukvården. Du kommer fortsatt att erbjudas att använda gungstolen 

även om du inte medverkar i projektet. 

Utvärderingen av gungstolen sker på slutenvårdsavdelning M86 inom 

Psykiatri Sydväst med start under augusti 2017. Projektet sker inom 

ramen för min magisteruppsats på specialistsjuksköterskeprogrammet i 

psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola. 

Om du har frågor under studiens gång eller önskar ytterligare information 

kan du fråga efter Bonita Palm, som arbetar som sjuksköterska på 

avdelning M86. 

 

 

 

Projektledare 

Bonita Palm 

Leg. Sjuksköterska avd M86 
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Bilaga 2: Instruktion till personal 

 

Utvärdering av användning av ErgoNova gungstol 

Under augusti-september 2017 kommer insamling av datamaterial för en utvärdering av 

användningen av ErgoNova gungstol (också kallad bara gungstolen) inom psykiatrisk 

heldygnsvård att göras här på avd M86. 

Målet är att utvärdera effekten av gungstolen på psykiatriska patienters generella mående, 

dvs om patienten upplever någon förändring i sitt mående av att ligga i gungstolen under 15-

20 min (dvs så länge som ett program pågår). 

I samband med INSKRIVNINGSSAMTALET/första läkarsamtalet med 

avdelningsläkare ska alla patienter informeras om studien och tillfrågas om de 

vill delta. Följ instruktionen i punkt 1 om att inhämta samtycke. 

 

Följ punkterna nedan för att hjälpa patienten att använda gungstolen och 

delta i studien: 

1. Informera patienten om att en utvärdering av gungstolen pågår, där vi vill se 

vilken effekt gungstolen har på patientens generella mående. Om patienten 

inte känner till undersökningen, ta fram ett informations- och 

samtyckesformulär från den gula tidsskriftssamlaren på hurtsen/hyllan på 

inre expeditionen. Informera patienten om studien och gungstolen samt be 

patienten ta ställning till om hon/han vill delta i studien. OBS! Oavsett om 

patienten vill delta i studien eller ej får hon/han använda stolen. Om 

patienten vill delta i studien, måste patienten fylla i samtyckesformuläret. 

Detta sätts sedan in i den blå pärmen som också står på hurtsen/hyllan. 

 

2. När en patient ska använda gungstolen ger man patienten ett 

skattningsformulär. Skattningsformulären finns i en plastficka på väggen 

bredvid dörren i samtalsrummet där gungstolen finns. 

 

3. Vid behov hjälp patienten att fylla i namn, datum och tid för påbörjad 

gungning, diagnos, kön och ålder. VIKTIGT att datum och tid fylls i både före 

och efter gungning. 
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4. Be patienten skatta sitt generella mående på VAS-skalan genom att sätta ett 

kryss (X) på linjen mellan ledsna och glada gubben innan gungstolen startas 

(på formulärets framsida). 

 

5. Instruera och hjälp patienten att starta gungstolen och låt patienten (om 

möjligt) ligga ett helt program, dvs tills programmet tagit slut. 

 

6. När programmet är slut ska patienten återigen skatta sitt generella mående 

genom att sätta ett kryss (X) på VAS-skalan, men nu på baksidan av 

formuläret. Viktigt att Du som personal kontrollerar att patienten fyllt i 

sluttid för programmet och att alla fält är ifyllda på både fram och baksida 

av formuläret. Glöm inte att markera om patienten slutfört 

gungprogrammet genom att ringa in ”Ja” eller ”Nej” längst ner på 

formuläret. 

 

7. Lägg det ifyllda formuläret i insamlingslådan på inre expeditionen. GLÖM 

inte att sätta ett streck på strecklistan på lådan för att markera att en 

gungning/skattning genomförts. 

 

8. Kontrollera att gungstolen och rummet är rent och städat igen efter att Du 

låtit en patient använda gungstolen. 

 

Glöm inte att journalföra genomförda omvårdnadsåtgärder i TC. 

Journalföringen är inte en del av projektet, men alla åtgärder som genomförs 

som ett led i patientens vård ska dokumenteras i journalen. 

Vid UTSKRIVNING ska patienten bekräfta sitt samtycke till att delta i studien. Ta 

då fram patientens samtyckesblankett ur pärmen och be patienten skriva på 

igen längst ner på sid 3. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna ssk Bonita Palm, som är 

projektledare för gungstolsprojektet. 
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Bilaga 3: Deltagarinformation och informerat samtycke 

 

Deltagarinformation  

Utvärdering av ErgoNova Gungstolen 

på avdelning M86 

Under 2017 pågår ett kliniskt utvecklingsprojekt kring ErgoNova Gungstolen (nedan 

kallad ”gungstolen”). Den ska utvärderas som en omvårdnadsåtgärd vid behandling 

av patienter inom den psykiatriska heldygnsvården på avdelning M86 vid Psykiatri 

Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Projektet drivs inom kliniken, men 

kommer att utgöra underlag för min magisteruppsats i omvårdnadsvetenskap vid 

Röda Korsets Högskola. Eftersom du utreds och behandlas på avdelningen tillfrågas 

du härmed om du vill delta i projektet. 

Vad är syftet med projektet? 

Syftet med projektet är att utvärdera användningen av gungstolen i psykiatrisk 

heldygnsvård samt vilken effekt användningen av stolen kan ha på patientens 

hälsotillstånd under vårdtiden. För att kunna erbjuda forskningsbaserade 

omvårdnadsåtgärder med god effekt i psykiatrisk vård behöver studier som denna 

genomföras. 

Vad innebär ett deltagande i projektet? 

Inom projektet kommer alla patienter som vårdas på avdelningen under augusti-

oktober 2017 att erbjudas att använda avdelningens gungstol av personalen. Ett 

gungprogram tar ca 15-20 minuter. Gungstolen har tre olika gungprogram och du kan 

själv justera hastigheten på gungningen och ljudvolymen på musiken. Du kan också 

välja att använda ett tyngdtäcke under programmet. Som patient kan du när som 

helst be att få använda stolen när du känner för det, förutsatt att gungstolen är ledig. 

Användningen sker alltid på frivillig bas. Före och efter användning av gungstolen 

kommer du att få skatta ditt subjektiva mående. Skattningen kommer att 

dokumenteras i ett skattningsformulär, där du även uppger din psykiatriska diagnos. I 

samband med inskrivning på avdelningen tillfrågas alla patienter om de vill delta i 

studien samt lämna eventuellt samtycke till deltagande. 

Allt deltagande i utvärderingen av gungstolen är helt frivilligt och du som patient kan 

när som helt avbryta din medverkan i projektet, utan att du behöver ange något skäl. 

Om du avstår eller avbryter deltagandet i studien kommer det inte att påverka din 
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fortsatta behandling inom sjukvården. Du kommer även att erbjudas att använda 

gungstolen även om du inte medverkar i projektet. 

I nuläget finns inga kända studier eller utvärderingar av användningen av gungstolen 

inom psykiatrisk heldygnsvård i Sverige. Stolen har använts sedan 2015 på 

avdelning M86 och under denna tid har inga allvarliga negativa händelser 

rapporterats. Patienter som hittills har använt gungstolen har uppvisat och till 

personalen uppgett både ökat, oförändrat och minskat välmående efter 

användningen av stolen. Det finns alltså möjlighet att man efter användningen kan 

må både bättre och sämre, eller inte uppleva någon förändring alls i sitt mående. 

Utvärderingen av gungstolen sker på slutenvårdsavdelning M86 inom Psykiatri 

Sydväst med start under augusti 2017. Projektet sker inom ramen för min 

magisteruppsats på specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda 

Korsets Högskola. 

Så behandlas uppgifterna i skattningsformuläret 

All personal som arbetar på avdelningen och som deltar i projektet har tystnadsplikt. 

Alla ifyllda skattningsformulär kommer att läggas i en låst insamlingslåda på 

avdelningens expedition. När datainsamlingen avslutats kommer alla 

skattningsformulär att kodas och ditt namn kommer att klippas bort från sidhuvudet 

på skattningsformuläret. Samtliga formulär blir då anonyma och kommer ej att kunna 

hänföras till en viss individ. Uppgifterna i skattningsformulären kommer sedan att 

databehandlas för att kunna analyseras. Allt material som hör till studien kommer att 

hanteras enligt god forskningssed och det kommer ej att vara möjligt att hänföra 

digitaliserade uppgifter samt uppgifter i den färdiga rapporten till en speciell individ. 

Väljer du att avbryta deltagandet i studien kommer inga fler uppgifter att samlas in, 

men vi har rätt att behålla de uppgifter som redan inhämtats. 

 

Om du har frågor under studiens gång eller önskar ytterligare information kan du 

kontakta specialistsjuksköterskestudent Bonita Palm per telefon 08-585 804 86 eller 

per e-mail bonita.palm@sll.se. 

Adress: Psykiatri Sydväst, Avdelning M86, Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge, 141 86 Stockholm 

 

 

Projektledare 

Bonita Palm 

Leg. sjuksköterska avd M86 och 

specialistsjuksköterskestudent vid Röda Korsets Högskola  



vii 

Informerat samtycke 

Undertecknad har fått muntlig och skriftlig information om det kliniska 

utvecklingsprojekt som bedrivs på avdelning M86 och där ErgoNova Gungstolen ska 

utvärderas som en omvårdnadsåtgärd vid behandling av patienter som vårdas inom 

den psykiatriska heldygnsvården på avdelningen. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan 

att ange några skäl. Ett eventuellt avbrytande kommer inte att påverka den vård jag 

erbjuds. 

Kryssa i och skriv under med kulspetspenna. 

 

 JA, jag önskar delta i utvecklingsprojektet Utvärdering av ErgoNova  

Gungstolen 

 

Datum:______________________________________ 

 

Underskrift:______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________ 

 

 

I samband med utskrivning bekräftar jag härmed mitt samtycke enligt ovan: 

 

Datum:______________________________________ 

 

Underskrift:______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________ 
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Kontaktuppgifter 

 

(Detta formulär sparas i pärmen för informerat samtycke.) 

 

1. Namn______________________________________________________ 

2. Personnummer_______________________________________________ 

3. Gatuadress__________________________________________________ 

4. Postnummer, Ort______________________________________________ 

5. Telefon_____________________________________________________ 

6. E-post______________________________________________________ 

7. Patientansvarig läkare__________________________________________ 

Eventuellt meddelande till projektledare Bonita, speciella önskemål el dyl: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 4: Skattningsformulär 

Framsida: 

 



x 

Baksida: 
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Bilaga 5: Tabeller och diagram inklusive outlier. 

 

Tabell 1: Deltagare i studien per diagnosgrupp. 

Diagnos (OCD-10) Antal 
deltagare 

Akut stressreaktion 1 

Bipolär sjukdom 11 

Depression 2 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 1 

Schizoaffektivt syndrom 2 

Ångestsyndrom 2 

Totalt antal deltagare 19 

 

Tabell 2: Deltagare i studien per åldersgrupp 

och kön. 

Ålder (år) Antal 
deltagare 

18-30 6 

31-45 4 

46-60 6 

60- 3 

Totalt antal deltagare 19 

 

 

Kön Antal 
deltagare 

Kvinna 10 

Man 9 

Totalt antal deltagare 19 

 

Tabell 3: Gungningar fördelade över dygnet. 

Gungningar fördelade över dygnet Antal 
gungningar 

Kl 07-17 68 

Kl 17-20 22 

Kl 20-07 29 

Totalt antal gungningar 119 
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Tabell 4: Gungningstid 

Gungningstid Antal 
gungningar 

0-20 min 50 

21-40 min 49 

41-60 min 12 

> 60 min 8 

Totalt antal gungningar 119 

 

Tabell 5: Antal gungningar per deltagare. 

Deltagare Antal gungningar 

001 17 

002 7 

003 5 

004 9 

005 2 

006 2 

007 3 

008 1 

009 1 

010 1 

101 32 

102 16 

103 6 

104 8 

105 3 

106 2 

107 2 

108 1 

109 1 

Totalt antal 
gungningar 119 

 

Tabell 6: Fördelning av deltagare som gungat en resp flera gånger per dygn. 

Frekvens 
(gungningar/dygn) Antal deltagare 

1 ggr/dygn 12 

>1 ggr/dygn 7 

Summa deltagare 19 
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Diagram 1: Självskattad effekt på generellt mående. VAS 0-100 mm, mer än 5 mm skillnad mellan 

före-/efterskattning anses motsvara en förändring, inklusive outlier. 

 

 

Tabell 7: Resultat av det självskattade generella måendet med hjälp av VAS-skalan (0-100 mm) före 

och efter gungstolsgungning. Wilcoxons tecken-rangtest har använts vid hypotesprövningen. 

  Föreskattning Efterskattning Skillnad 
Wilcoxon tecken-

rangtest 

  M SD M SD M SD z p 

VAS-skala  
0-100 mm 
inkl 
outlier 54,7 33,4 66,0 28,1 11,3 17,0 6,88 0,001 
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Diagram 2: Fördelning av skattningsförändringarna, dvs skillnaderna mellan före- och 

efterskattningarna, för generellt mående, inkl outlier. 

 

 


