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ABSTRACT 

Background: The psychiatric care has changed from an institutionalized care towards a more 

patient-centered care, were ideas such as autonomy and patient participation are raised. The 

model of Patient-controlled admission has been developed in line with the development. With 

a focus on a shift of power in the relations between caregiver and patient, with a patient taking 

more responsibility. 

Aim: The aim of this study is to describe the central components of the care-model of patient-

controlled admission through the experiences of patients and caregivers in psychiatry. 

Method: A scoping study based on the review of seven scientific articles and three empirical 

qualitative student essays (master-level). 

Result: Our research of the data was synthesized into three main themes: Responsibility, 

Trust and Empowerment. Each theme had three subthemes. These themes show how the 

acquired and lost responsibility affects the patient and health professionals and the importance 

of a safe and trusting ward. Most importantly for the patient was that control and knowledge 

about one’s health raises confidence and resulted in empowering. 

Conclusion: By turning the traditional paradigm around of the caregiver deciding admission 

in favor of the patient this strengthens autonomy and feelings of empowerment. The 

availability of a safe space is positive. 

Keywords: Empowerment, in-ward treatment, patient-controlled admission, psychiatry 
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Den psykiatriska vården har ändrats genom åren från ett varaktigt 

omhändertagande mot en mer personcentrerad vård där tankar kring autonomi och 

patientdelaktighet lyfts. I linje med utvecklingen så har modellen Självvald inläggning 

utformats där en maktförskjutning sker i vårdrelationen då patienterna tar mer ansvar i sin 

vård. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva de centrala komponenterna i vårdformen 

Självvald inläggning genom patienter och vårdpersonalens upplevelser inom den psykiatriska 

vården. 

Metod: En scoping study där sju stycken vetenskapliga artiklar och tre empiriska 

examensarbeten med kvalitativ ansats på D-nivå har granskats 

Resultat: Datan sammanställdes i tre teman: Ansvar, Tillit och Egenmakt. Respektive tema 

hade tre stycken subteman. Dessa teman visar vikten av en trygg och förtroendeingivande 

avdelning och hur det givna och förlorade ansvaret påverkar patienten och vårdpersonal. Mest 

återkommande var att kontroll och kunskap kring sin egen hälsa ökade patientens 

självförtroende och skapade egenmakt.  

Slutsats: Genom att vända på det traditionella dörrväktar-perspektivet så stärks patientens 

autonomi, känsla av egenmakt och trygghet i tillgången till ett andrum. 

Nyckelord: Egenmakt, psykiatri, självvald inläggning, slutenvård 
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INTRODUKTION 

Psykiatrin ger upphov till många etiska diskussioner då psykiska sjukdomar påverkar 

sjukdomsinsikt och förmåga till delaktighet i beslut om undersökningar och behandlingar 

(Ottosson, 2005). Enlig en rapport från Socialstyrelsen (2015) är patienter inom psykiatrin 

mindre nöjda jämfört med patienter inom andra vårdformer. Färre upplever att de blir bemötta 

med respekt och delaktighet i sin vård och ännu färre är nöjda inom sluten psykiatrisk vård 

jämfört med öppenvården. Vidare i rapporten beskrivs det att antalet som får vård enligt 

Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) inom slutenpsykiatrin har ökat och denna grupp står 

för 20% av vårdplatserna, men för hälften av alla vårddagar. Enligt Socialstyrelsens rapport 

(2015) är det nödvändigt att undvika dessa inläggningar samt att omorganisera delar av 

psykiatrin. Denna studie ska beskriva Självvald inläggning inom psykiatrin eftersom att det 

inkluderar patienten i sin vård och ökar delaktighet. Detta är en ny metod i Sverige och 

Danmark som tidigare använts framförallt i Nederländerna och Norge. Målet med Självvald 

inläggning är att stärka patientens autonomi och minska akuta inläggningar (Eckerström, 

2017).  
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BAKGRUND 

Självvald inläggning för att främja patientdelaktighet 

Självvald inläggning (SI) kan ses som en framgångsrik omvårdnadsmodell som främjar hälsa 

och skapar egenmakt, där modellen riktar sig till patienter som ofta återkommer inom 

psykiatrin De patienter som hittills har tillgång till SI har psykiatriska diagnoser som anorexia 

nervosa, bipolär sjukdom, psykossjukdom, schizofreni och emotionellt instabilt 

personlighetssyndrom (Strand & von Hausswolff-Juhlin, 2015). Under det senaste decenniet 

har tanken om patientdelaktighet utvecklats och fått en tydligare utformning (ibid.). Självvald 

inläggning är utformat som en preventiv heldygnsvård som är tidsbestämd och kan utformas 

på olika sätt, gemensamt för de olika modellerna är patientdelaktighet i vårdplanen på ett sätt 

som de inte haft möjlighet att vara tidigare (Mattsson & Durbeej, 2017). Syftet är att patienten 

själv ska kunna avgöra när hen ville bli inlagd och på så sätt kunna skapa kontroll över sin 

egen vård. Historiskt sett kan man beskriva att val av inläggning bestäms av vårdpersonalen 

inom psykiatrin. Detta går SI helt emot. Genom att ha tillgång till ett eget rum samt 

vårdpersonal att samtala med skapas möjligheten att förhindra och begränsa 

sjukdomsförloppet eftersom vården erbjuds i ett tidigare skede (ibid.). 

Patienten erbjuds en sängplats på en avdelning inom slutenvården där en sjuksköterska 

ansvarar för in- och utskrivningar vilket ska ske enligt den överenskommelse som ingår i 

patientens vård- och krisplan (Eckerström, 2017). Vad som ingår i överenskommelsen är 

anpassat utifrån individen, vilket gör att samtal och aktiviteter sker enligt patientens önskan 

(ibid.). 

Tidigare och rådande inläggningsrutiner  

Den psykiatriska vården är under ständig utveckling och såg väldigt annorlunda ut för bara 50 

år sedan (Babalola, Gormez, Alwan, Johnstone & Sampson, 2014). På 1960-talet avvecklades 

de stora mentalsjukhusen runt om i Europa då dessa hade en auktoritär och paternalistisk syn 

på vårdandet och den då rådande behandlingsformen ansågs förlegad. Istället etablerades 

mindre psykiatriska sjukhusenheter och ny sorts medicinering gjorde det möjligt att behandla 

patienter med psykiska sjukdomar på ett sätt som var mer integrerat i samhället (ibid.). Den 

tidigare synen på vårdandet som ett varaktigt omhändertagande ersattes med tanken om ett 

självständigt liv med integrering i samhället (Prop. 1993/94:218). Den nya synen på vårdandet 

skapade krav på organisationsförändringar och alternativa vårdformer (ibid.). Men efter 

avvecklingen av mentalsjukhusen minskade antalet vårdplatser inom slutenpsykiatrin vilket 

har lett till att vårdtyngden blivit större på de kvarvarande platserna (Socialstyrelsen, 2009). 

I takt med att de totala antalet vårdplatser inom slutenpsykiatrin blivit färre så blev även en 

större andel av platserna upptagna av patienter som vårdades med stöd av Lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Det har 

resulterat i en hög belastning inom slutenspsykiatrin då patienter som vårdas med stöd av LPT 

eller LRV ofta kräver omfattande vårdinsatser (Socialstyrelsen, 2009). 
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Vistelsetiden för patienter som vårdas inom psykiatrin har undersökts och jämförelser har 

gjorts mellan korta vistelser och långvarig vård för att utvärdera effekten av vårdtiderna 

(Babalola et al. 2014). Det visade att det är stor skillnad i resultat för vårdtiden gällande bland 

annat social funktion, arbetslöshet, att upprätthålla vardagsrutiner och anställningsstatus vid 

utskrivning. De fynd som gjorts var att korta vårdtider ofta underlättat integration och 

tillbakagång till samhället (ibid.). Vårdformerna “Öppen psykiatrisk tvångsvård” och “Öppen 

rättspsykiatrisk vård” infördes år 2008, vilket gör det möjligt att bedriva vård utanför 

sjukvårdsinrättningen utan möjlighet till tvångsåtgärder (SOSFS 2008:18). Utformningen 

bygger på dialog och överenskommelse mellan patient och vårdpersonal gällande insatser för 

att kunna samordna och planera den enskilda patientens behov (ibid.). 

Riktlinjer och lagar för vård och behandling 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) baseras på grundläggande etiska principer 

som människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Prioriteringarna i vården sker främst efter bedömningar av 

symtom. Sjukdomsbegreppet bygger på objektiva sjukdomstecken även om en person kan 

känna sig sjuk utan att ha några bevisbara förklaringar. Därför är det viktigt att ha en 

helhetssyn på patienter. Hur patienten upplever sin sjukdom är avgörande, även om ett 

konstaterande av sjukdom ofta bygger på en sammansättning av olika slags bedömningar 

(ibid.). 

Regelverket för den svenska psykiatriska vården har ändrats under de senaste decennierna. 

Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård (LSPV) som trädde i kraft 1987 har sedan 

1992 ersatts med Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen och rättspsykiatrisk vård 

(LRV) (Wallsten, 2013). Kraven som ska uppfyllas om patienten ska tvångsvårdas enligt LPT 

är att hen ska ha en allvarlig psykisk störning, behöver psykiatrisk vård dygnet runt eller 

motsätter sig den vård som behövs (SOSFS 2008:18). Det är två läkare som bedömer om 

någon tvångsåtgärd ska ske och personalen ska ha en vårdplan som underlag för denna (ibid.). 

Antalet tvångsinläggningar har ökat och visar sig ha en negativ inverkan på patienter (de Jong 

et al., 2017). De står även i motsättning till mänskliga rättigheter och principer om patienters 

delaktighet i beslutfattande. Tvångsinläggningar kan resultera i undvikande av 

sjukvårdsinsatser och sänkt förtroende för vårdpersonal (ibid.). Liknande beskrivningar av 

upplevelsen hos tvångsinlagda patienter påträffas i Katsakou och Priebe (2006) forskning, där 

de beskriver att en ansenlig mängd av tvångsinlagda patienter i efterhand upplevde att deras 

inläggning inte var rättfärdigad eller hälsofrämjande. 

BÄRANDE BEGREPP 

Personcentrerad omvårdnad 

WHO (1986; WHO,1991) beskriver hälsa som en resurs för det dagliga livet, inte som ett mål 

i sig. Hälsa beskrivs som ett koncept med fokus på sociala och personliga resurser samt fysisk 

kapacitet, vilket är något som hela tiden återskapas och förändras. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) definierar hälsa på ett liknande sätt när det gäller 
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personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad syftar till att synliggöra flera 

aspekter som främjar hälsa för patienter med utgångspunkt att synliggöra hela personen och 

dess behov. Personcentrerad vård syftar till att ge förutsättningar för en evidensbaserad vård 

samtidigt som patientens val och önskningar respekteras utan att moralisera dessa. Viktigt i 

sammanhanget är följande: partnerskap som syftar till ömsesidig respekt för patienten och 

personalens kunskap, patientberättelsen som utgör en hälsoplan samt dokumentation där 

hälsoplanen ska föras i patientjournalen.  

Psykiska sjukdomar i obehandlat tillstånd ökar risken för försämring av funktionsförmåga, 

återinsjuknande samt långvarig sjukdom. Det är därför av vikt att snabbt göra en bedömning 

av hur allvarligt patientens tillstånd är för att kunna erbjuda rätt behandling. En god vård utgår 

från patientens behov och förutsättningar och därför ska patienten under vårdkedjan bli 

informerad av de olika behandlingsmetoder som erbjuds (Socialstyrelsen, 2017). En stor del 

av lagar, riktlinjer och litteratur beskriver att vården ska arbeta för patientdelaktighet. Trots 

detta finns det tecken som visar på att det inte fungerar så i praktiken. I Tobiano, Bucknall, 

Marshall, Guinane och Chaboyers (2016) studie beskrivs att patienternas tillfredsställelse är 

låg när de inte får vara delaktiga i en ändamålsenlig utsträckning. Många upplevda problem 

som uppstått i vården skulle kunna förhindras om patienten varit mer delaktig och 

vårdpersonal varit mindre paternalistiska. Tobiano et al. (2016) menar att en maktförskjutning 

krävs för att skapa en jämställd relation mellan vårdpersonal och patient i möjliggörandet av 

delaktighet. 

Ansvar och makt 

I Newman, O’Reilly, Lee och Kennedys studie (2015) tas tre viktiga teman i psykiatrin upp: 

erkännandet av psykiska problem för att kunna söka hjälp, att bygga relationer genom att delta 

i vården samt att arbeta mot kontinuitet i vården. Författarna har granskat psykisk omvårdnad 

och dess konsekvenser runt stigma, attityder och kommunikation. De förklarar att 

kunskapsbrist om sina egna symtom och stigma som skapas av omgivningen kring psykisk 

sjukdom gör att det dröjer innan vård söks.  

Ansvar beskrivs av Wiklund Gustin och Bergbom (2017) som att stå i stark relation till en 

positiv skuldkänsla. Skuldkänslan är således den drivkraft som formar ansvar och innefattar 

delar som omdöme, villkor och skyldighet. Rotegard, Moore, Fagermoen och Ruland (2010) 

har uppmärksammat problem kring förhållandet mellan patienter och vårdgivare inom 

psykiatrin vilket verkar bero på en bristande ansvarskänsla. 

Som en bas för interaktion och stöd ligger tyngden i en positiv relation mellan patienter och 

vårdpersonal. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) beskriver att patienten besitter makt och 

att vårdpersonal ska stödja maktutövandet genom att vägleda patienten. Interaktion och stöd 

förklaras av Rotegard et al. (2010) som en del i konceptet Hälsoresurser. Konceptet beskriver 

de interna egenskaperna relationer, motivation, skyddsfaktorer och viljestyrka. De externa 

egenskaperna är stöd, förväntningar och ens samhälleliga miljö. Genom en tillgång till dessa 

faktorer kan de positiva konsekvenserna leda till ett bemästrande av sin sjukdom. 
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PROBLEMFORMULERING 

Patienten har varit begränsad i delaktighet inom den psykiatriska vården trots uttalade 

riktlinjer som beskriver att det är en mänsklig rättighet. Dessa begränsningar kan relatera till 

ett kvarvarande paternalistiskt synsätt. Därför är det av intresse att beskriva hur en ny 

personcentrerade vårdform som främjar delaktighet upplevs och tolkas av patienter och 

vårdpersonal.  

Interventionen som ska beskrivas är Självvald inläggning vilket kan ses som ett alternativt 

tillvägagångssätt som ger patienten mer delaktighet av sin vård. Det är en relativt ny vårdform 

med begränsad forskning. Det är därför intressant att identifiera dess centrala komponenter 

och aspekter. Vilka tidigare upplevda för- och nackdelar kan utvärderas? Kan SI göras till ett 

standardiserat behandlingsalternativ? 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva de centrala komponenterna i vårdformen Självvald 

inläggning genom patienter och vårdpersonalens upplevelser inom den psykiatriska vården. 
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METOD 

Design 

Denna studie gjordes med en induktiv ansats och metoden är en scoping study. Då fokus i 

studien avhandlade centrala komponenter beskrivet genom upplevelser passade en induktiv 

ansats bäst. Ansatsen avsåg att beskriva människors upplevelser genom deras egna 

beskrivningar och tillät därför en öppnare analys (Henricson, 2017). Scoping study är en 

metod som avser skapa en översikt över ett specifikt forskningsområde. På svenska kallas 

metoden av Folkhälsomyndigheten (2017) för kartläggande översikt, men även 

översiktsstudie används av andra instanser.  

I denna studie användes Arksey och O’Malleys (2005) ramverk för scoping study, då metoden 

är anpassad för ämnen med begränsad forskning. Metoden är lämplig då den kan användas för 

att identifiera kunskapsluckor samt undersöka och sammanställa relevant data. Vidare 

beskrivs scoping study som en flexibel metod som ger möjlighet att använda ett bredare syfte 

och fler urvalskriterier. Scoping study kan även ses som ett förberedande arbete för en 

systematisk litteraturöversikt för att visa det pågående forskningsläget (ibid.). 

Scoping study innebär en systematisk, bred och transparent sökning av litteratur. Det 

säkerställer att studien kan återskapas, vilket ökar tillförlitligheten. Arksey och O’Malley 

(2005) definierar fem steg i utformningen av en scoping study och dessa är: 1. Identifiera 

forskningsfråga, 2. Litteratursökning, 3. Urvalsprocess av litteratur, 4. Kartlägga den utvalda 

litteraturen och 5. Sammanställa och rapportera resultat. 

1. Identifiera forskningsfråga 

En forskningsfråga ska vägleda utformningen av sökstrategi och bör vara omfattande för att 

tillåta ett brett resultat (Arksey & O’Malley, 2005). Till stöd för att utveckla de mer 

kvalitativa forskningsfrågorna användes PEO-modellen, vilket står för Population, 

Exponering, Outcome/Tema och beskrivs av Doody och Bailey (2016). I syftet identifierades 

den psykiatriska vården som Population, Självvald inläggning som Exponering och centrala 

komponenter som Tema. Vårdpersonal och patienter utgör den relevanta delen i populationen. 

Vårdpersonal innefattar sjuksköterskor och skötare i denna studie. 

Med uppsatsens syfte och den initiala informationssökningen formulerades följande 

forskningsfrågor: 

• Vilka olika typer av kvalitativa studier har avhandlat Självvald inläggning? 

• Vilka olika benämningar av Självvald inläggning finns det och vilka länder kommer 

studierna ifrån? 

• Hur beskrivs relationen mellan vårdpersonal och patienter med Självvald inläggning? 

• Hur beskrivs de centrala komponenterna som skapar patientens delaktighet med 

Självvald inläggning? 
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2. Litteratursökning 

Relaterat till det smala ämnet lades fokus på att inhämta information om Självvald inläggning 

i de vetenskapliga databaserna. För att få en aktualitet i ämnet avgränsades sökningen till åren 

mellan 2009-2019. Då scoping study tillåter gråzons-litteratur söktes det även på 

examensarbeten för att bredda urvalet. Sökningar gjordes inte på internet efter annan gråzons-

litteratur t.ex. rapporter, då det inte stämmer överens med uppsatsens urvalskriterier. Gråzons-

litteratur innebär att materialet inte gått igenom en peer-review (Arksey & O’Malley, 2005). 

Tabell 1:Sökmatris av databaser 

Sökning  Databas Årtal Sökord 
Antal 
träffar 

Relevanta 
titlar 

Inkluderad 
litteratur 

1 CINAHL 2009-
2019 

(“Patient 
controlled 
admission*” OR  
"Self-
admission*” OR  
“Brief 
admission*” OR  
“User controlled 
admission*” OR  
(“self referral*” 
AND Admission))  
AND Psych*  

12 8 Ellegard et.al 
(2018) 
Helleman et.al 
(2014) 
Strand et.al 
(2017a) 

2 MEDLINE 2009-
2019 

Sökning 1 34 17 Helleman et.al 
(2018) 
Olsö et.al (2016) 
Strand et.al 
(2017b) 

3 PsycArticles 2009-
2019 

Sökning 1 18 0   

4 DiVA 2009-
2019 

"självvald 
inläggning" OR  
"brukarstyrd 
inläggning*"  

6 6 Arvidsson et.al 
(2018) 
Isaksson et.al 
(2018) 
Jarl (2018) 

      Resultat 70 31 9 

 

Databassökning 

Vid litteratursökning användes CINAHL, MEDLINE, PsycArticles och DiVA i 

databassökning, där valet av databaser relaterar till uppsatsens ämne och syfte. Enligt Polit 

och Beck (2017) är CINAHL och MEDLINE passande vid omvårdnadsforskning, där 

CINAHL har ett stort fokus på omvårdnad och MEDLINE har medicin- och vårdfokus. 

PsycArticles har inriktning på psykologi och psykiatri (American Psychological Association, 

u.å.). CINAHL, MEDLINE, PsycArticles samlar artiklar från tusentals vetenskapliga 

tidskrifter. Gråzons-litteraturen söktes i portalen DiVA då det är ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och examensarbeten i Sverige (Digitala Vetenskapliga Arkivet, u.å.). 
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Arksey och O’Malley (2005) beskriver att vetenskapliga databaser skapar en god översikt och 

innehåller abstrakts. DiVA uppfyller dessa krav vilket underlättar när sökresultat ska 

granskades. 

Databassökning som användes i studien beskrivs av Polit och Beck (2017) som en 

systematisk sökstrategi där databaserna har olika sökverktyg som kan smalna av och bredda 

sökningen. Avsikten med sökningen var att hitta litteratur som diskuterade SI. Det gjordes 

genom fritext-sökningar med olika synonymer för Självvald inläggning. Sökningen var 

väldigt specifik, då sökresultatet annars skulle blivit för stort med många irrelevanta träffar. 

Sökorden som användes var “patient controlled admission”, “self-admission”, “brief 

admission”, “User-controlled admission”, “Self-referral to inpatient treatment” och 

“psychiatry”. Sökorden samlades ihop och tillsammans med BOOLEANSKA söktermer OR 

och AND med trunkering så gjordes sökningar på databaserna CINAHL, MEDLINE, 

PsycArticles och DiVA den 6 februari. Databassökningen presenteras i en sökmatris (se 

Tabell 1). I databassökningen uppkom 70 träffar och av dessa var 8 dubbletter. Alla dubbletter 

uppkom i MEDLINE. Relevansbedömning av titlar gjordes och det återstod 23 artiklar och 

examensarbeten. 

Genomsökning av referenslistor 

Arksey och O’Malley (2005) beskriver värdet av att genomsöka referenslistorna på 

litteraturen som funnits i databassökningen. En manuell sökning av referenslistorna gjordes på 

de 23 artiklar och examensarbeten med relevanta titlar där det påträffades sex relevanta titlar. 

3. Urvalsprocess av litteratur 

Enligt Arksey och O’Malley (2005) ramverk är det relevant att sortera litteraturen med 

inklusion- och exklusionskriterier. Polit och Beck (2017) beskriver även vikten av att urvalet 

har ett språk man förstår, för att det inte ska ske felaktiga tolkningar.  

Utifrån forskningsfrågorna och med stöd av metodlitteratur formulerades inklusionskriterier. 

Studierna skulle vara empiriska och kvalitativa, innehålla en etisk diskussion, vara skrivna på 

engelska och svenska samt att de skulle vara publicerade mellan år 2009-2019. 

Exklusionskriterierna var litteraturöversikter och litteratur med deltagare yngre än 16 år. 

De olika kriterierna formulerades för att smalna av sökningen men även för att till exempel 

säkerställa mer aktuell forskning. Barn exkluderas då fokus var på vuxenpsykiatrin. 

Litteraturöversikter exkluderades då intresset låg i empirisk kvalitativ data. Vidare 

exkluderades artiklar av kvantitativ karaktär då fokus låg på beskrivningar av upplevelse 

(Polit & Beck, 2017). 
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Figur 1:Flödesschema över urvalsprocess 

Urvalsprocessen (se Figur 1) utfördes på de 23 sökresultaten med relevanta titlar från 

databassökningen och de sex artiklar med relevanta titlar som påträffades i genomsökningen 

av referenslistor. Abstrakt granskades på de 29 artiklar med relevanta titlar. Av de artiklar 

vars abstrakt granskades så exkluderades 8 stycken på grund av att fulltext saknades, att det 

var en litteraturstudie eller ett studieprotokoll och hade ett annat språk än modersmål eller 

engelska. Återstående var 21 artiklar och examensarbeten som lästes i fulltext och 

utvärderades mot inklusions- och exklusionskriterier. Utifrån urvalskriterierna exkluderades 

artiklar med kvantitativ metod, översiktsstudier och en fallstudie. Sju artiklar och tre 

examensarbeten inkluderades som gick igenom en kvalitetsgranskning utifrån etiska 

principer, vetenskaplig metod och huruvida artiklarna var granskade av en andra part. 

Slutligen återstod sju artiklar och tre examensarbeten enligt urvalskriterierna, 

kvalitetsgranskningen och dess relevans till syftet. 

Sökning 

CINAHL: 

12 artiklar 

Sökning 

MEDLINE: 

34 artiklar 

Sökning  

DiVa: 

6 examensarbeten 

Sökning 

PsycArticles: 

18 artiklar 

Relevansbedömning av 

62 titlar 

23 relevanta titlar 

granskade  

21 granskade i fulltext 

enligt inklusions- och 

exklusionskriterier 

Referenslistor 

genomsöktes  

6 relevanta titlar 

hittades 

7 artiklar och 3 

examensarbeten 

kvalitetsgranskade och 

inkluderade 

Avlägsnande av 

8 dubbletter 

29 abstracts granskade  

8 exkluderade pga. språk, 

fulltext saknas, saknar 

IMRaD-struktur eller 

saknar relevans 

11 utsorterade enligt 

exklusionskriterier 
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4. Kartläggning av litteratur 

Litteraturen lästes enskilt av författarna för att skapa en övergripande förståelse för innehållet. 

Vidare i en scoping study är det relevant att skapa en översikt genom kartläggning av 

litteraturen (Arksey & O’Malley, 2005). Relevant information sorterades i en artikelmatris i 

vilken det också sammanställdes information om kvalitetsgranskning (se Tabell 2). 

Tabell 2-I: Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, data- 
insamling och 
analys) 

Deltagare 
(Sjuksköterskor 
=Ssk 
Patient = Pat 
Övrig 
personal= övr 
Bortfall = bort) 

Resultat Etik och 
kvalitet 

Arvidsson & 
Opazo 
2018 
Sverige 

Brukarstyrda 
inläggningar 
Patienter och 
vårdares 
förförståelse och 
erfarenheter 

Syftet med 
studien är att 
beskriva vilken 
förförståelse 
och tidiga 
erfarenheter 
som finns hos 
patienter och 
vårdare 
gällande 
brukarstyrda 
inläggningar. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Ssk = 4 
Pat = 2  
Bort = 1 Pat 

Resultatet visar att 
det ses positivt på 
implementeringen av 
SI men att det finns 
vissa brister i 
information mellan 
vårdare, patienter 
och andra 
vårdinstanser som 
berörs av BI.  

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Följer 
forskningsmetod 
 
Gråzons-litteratur 
Magister-uppsats 

Ellegaard, 
Bliksted, 
Mehlsen & 
Lomborg 
2018 
Danmark 

Integrating a 
Patient-Controlled 
Admission 
Program Into 
Mental Health 
Hospital Service:  
A Multicenter 
Grounded Theory 
Study 

Att utveckla en 
förklarande 
modell av hur 
vårdpersonal 
integrerar 
programmet 
självvald 
inläggning i 
klinisk praxis. 

Kvalitativ 
metod 
Grounded 
theory 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Tematisk analys 

Ssk = 26 Personalen flyttade 
fokus från enbart sin 
yrkesroll till att också 
fokusera på 
patienternas 
perspektiv och deras 
utveckling av 
självständighet 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 

Helleman, 
Goossens, 
Kaasenbrood & 
van Achterberg 
2014 
Nederländerna 

Experiences of 
patients with 
borderline 
personality 
disorder with the 
brief admission 
intervention:  
A 
phenomenological 
study 

Syftet med 
studien var att 
beskriva de 
levda 
erfarenheterna 
av patienter 
med EIPS, med 
hjälp av 
självvald 
inläggning. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
design 
 
Kvalitativa 
djupintervjuer 
 
Tematisk analys 

Pat = 17 Patienter lyfte fram 
kvaliteten på 
kontakten med en 
sjuksköterska. 
Dessutom att kunna 
skriva in sig på sina 
egna villkor, 
möjligheten för en 
paus i det dagliga 
livet och att komma 
till en trygg plats var 
värdefullt. 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 
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Tabell 2-II: Artikelmatris  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, data- 
insamling och 
analys) 

Deltagare 
(Sjuksköterskor 
=Ssk 
Patient = Pat 
Övrig 
personal= övr 
Bortfall = bort) 

Resultat Etik och 
kvalitet 

Helleman, 
Lundh, 
Liljedahl, 
Daukantaité  
& Westling  
2018 
Sverige 
 

Individuals’ 
experiences with 
brief admission 
during the 
implementation of 
the brief admission 
Skåne RCT,  
a qualitative study 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patientens 
upplevelse av SI 
under pilotfasen av 
en större studie, för 
att komma 
underfund med 
olika begränsningar 
och styrkor med 
interventionen och 
få kunskap för att 
förbereda 
implementering i 
andra vårdenheter. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Modifierad 
tematisk 
analys 

Pat = 10 
Bort = 2 

Patienterna 
använde sig av SI 
för att minska 
symptom-
utveckling, för 
vila och återskapa 
dagliga rutiner. 
Patienters hinder 
för att använda SI 
var rädsla för ett 
nej, den egna 
bedömnings-
förmågan om 
man är tillräckligt 
sjuk. 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 

Rise, Evensen, 
Moljord, Rø, 
Bjørgen & 
Eriksen 
2014 
Norge 

How do patients 
with severe mental 
diagnosis 
cope in everyday 
life - a qualitative 
study 
comparing patients’ 
experiences of self-
referral 
inpatient treatment 
with treatment as 
usual? 

Målet med studien 
var att jämföra 
erfarenheterna 
mellan patienter 
med SI-kontrakt 
jämfört med 
patienter som fick 
vård som vanligt, 
fyra månader efter 
randomisering. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer  
 
Tematisk 
analys 

Pat = 26 Resultat visade på 
att patienter med 
SI-kontrakt oftare 
hade mer 
självsäkerhet med 
coping-strategier 
för mental ohälsa. 
Dessutom 
uttryckte de sig 
mer sällan med 
uppgivenhet, 
hopplöshet och 
maktlöshet än 
kontrollgruppen.  

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 

Isaksson & 
Palm 
2018 
Sverige 

Brukarstyrd 
Inläggning 
– Personalens 
Upplevelser inför 
implementeringen 
av ett nytt 
arbetssätt 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
vårdpersonalens 
upplevelser inför 
implementeringen 
av brukarstyrd 
inläggning. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Fokusgrupp 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Ssk = 12 
övr = 11 
Bort =  
2 Ssk 
1 övr 

Vårdpersonal var 
positiva inför SI 
då dom upplevde 
att tidigare 
arbetssätt hade 
fungerat dåligt. 
Dom föreställde 
sig att 
patienterna skulle 
skriva in sig i en 
tidigare fas och 
att patient-
vårdarrelationen 
skulle bli mer 
jämställda. 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Följer 
forskningsmetod 
 
Gråzons-
litteratur 
Magisteruppsats 

Jarl 
2018 
Sverige 

Självvald inläggning 
som 
krisintervention för 
personer med 
emotionell 
instabilitet och 
självskadebeteende: 
En kvalitativ 
intervjustudie kring 
patienters 
erfarenheter 

Syftet med denna 
uppsats är att 
undersöka EIPS- och 
självskadepatienters 
syn på, och 
erfarenhet av, SI 
som en 
intervention. 

Kvalitativ 
metod 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Pat = 15 
Bort = 2 

Möjligheten att 
själv bestämma 
tidpunkt för 
inläggning är 
särskilt gynnsamt 
för patienterna, 
eftersom de 
upplever en 
större trygghet i 
att få tillgång till 
vård i akuta 
situationer 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Följer 
forskningsmetod 
 
Gråzons-
litteratur 
Masteruppsats 



12 

 

Tabell 2-III: Artikelmatris  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, data- 
insamling och 
analys) 

Deltagare 
(Sjuksköterskor 
= Ssk 
Patient = Pat 
Övrig 
personal = övr 
Bortfall = bort) 

Resultat Etik och 
kvalitet 

Olsø, Gudde, 
Moljord, 
Evensen, 
Antonsen & 
Eriksen  
2016 
Norge 

More than just a 
bed:  
mental health 
service users’ 
experiences of 
self-referral 
admission 

Att undersöka 
patienters 
erfarenheter av 
möjligheten att 
använda sig av 
självvalda korta 
inläggningar 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Tematisk 
analys 

Pat = 28 Fokus på individuella 
lösningar gav 
patienter mer 
förtroende i 
vårdenheterna och i 
sin egen förmåga att 
hantera sin sjukdom. 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 

Strand, Bulik,  
von 
Hausswolff-
Juhlin & 
Gustafsson 
2017a 
Sverige 

Self-admission 
to inpatient 
treatment for 
patients with 
anorexia 
nervosa:  
The patient’s 
perspective 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska patienters 
erfarenheter av att 
använda sig av 
insatsen självvald 
inläggning på en 
specialistklinik för 
ätstörningar under 
6 månader 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Pat = 16 
Bort = 2 

Patienter 
uppskattade 
självbestämmande 
och flexibilitet. 
Däremot fanns det 
skilda meningar i 
funktionen av SI.  

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 

Strand, 
Gustafsson,  
Bulik and  
von 
Hausswolff-
Juhlin 
Sverige 
2017b 

Self-admission 
to inpatient 
treatment in 
psychiatry:  
lessons on 
implementation 

Målet med studien 
var att undersöka 
patienternas 
erfarenheter av 
praktiska 
betänkanden vid 
uppstartsfasen av 
Självvald inläggning 
vid en enhet för 
ätstörningar, för att 
kunna ge råd på 
svagheter och 
styrkor för 
implementation av 
insatsen i liknande 
vårdinrättning inom 
psykiatrin. 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiv 
studiedesign 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Pat = 16  
Bort = 2 

Problem vid 
implementation i att 
lära sig använda SI 
och saknat stöd från 
vårdpersonal som 
också inte har 
förstått SI.  Avsaknad 
av kontinuitet i 
personal. För stort 
krav på eget ansvar 
och frihet. 

Hänsyn till 
forskningsetik 
 
Ingen 
intressekonflikt 
 
Peer-reviewed 
 
Följer 
forskningsmetod 
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5. Sammanställa och rapportera resultat 

Efter den första kartläggningen så lästes litteraturen enskilt ytterligare en gång. Litteraturen 

lästes sedan igenom gemensamt och diskuterades av författarna emellan för att få en djupare 

förståelse för innehållet. Relevant data markerades samt fördes över till ett gemensamt 

dokument. För att skapa en översikt så grupperades datan och resulterade i 9 subteman 

insorterade i 3 huvudteman (se Tabell 3). Då all data är kvalitativ kommer den presenteras i 

beskrivande form i resultatredovisningen (Arksey & O’Malley, 2005). 

Tabell 3: Temamatris 

  Ansvar Tillit Egenmakt 
 Subtema 
 
 
(År) 
Författare  

Kontraktets 
villkor 

Skapad 
delaktighet 

Osäkerhet 
att inte 
klara av 

vårdformen 

Avdelning 
som trygg 

plats 

Kontinuitet 
i 

vårdmötet 

Ömsesidigt 
förtroende 

mellan 
vårdpersonal 
och patient 

Stoppa 
förvärring 

av 
symptom 

Upprätthålla 
sitt 

vardagsliv 

Positiv 
inverkan på 

själv-
förtroende 

Arvidsson 
& Opazo 
(2018) 

X X X   X X X   X 

Ellegaard 
et al. 
(2018) 

X X X    X X X X X 

Helleman 
et al. 
(2018) 

    X X  X X X X X 

Helleman 
et al. 
(2014) 

X X   X X X X X X 

Isaksson 
& Palm 
(2018) 

X X X    X X X     

Jarl 
(2018) X X X           X 

Olsø et al. 
(2016)   X   X X X X X X 

Rise et al. 
(2014) 

            X X X 

Strand  
et al. 
(2017a) 

  X X X     X X X 

Strand et 
al. 
(2017b) 

X   X   X   X X   

Etiska aspekter 

Forskning ska bedrivas med hög kvalitet genom att förbättra metoder och utveckla 

tillgängliga kunskaper i väsentliga frågor enligt forskningskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Tillsammans avser forskningskravet och individskyddskravet att beskriva förhållandet i 

forskningen gällande forskningsetiska principer. Huvudprinciperna i individskyddskravet som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är viktiga 

när en empirisk studie genomförs (ibid.). Det tillämpas inte vid en litteraturöversikt då fokus 

är att sammanfatta och beskriva tidigare forskning. Under arbetsprocessen följdes principerna 

för att säkerställa att litteraturen som används efterföljer de etiska principerna. 
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En litteraturstudie har fokus på det objektiva synsättet vid analys av litteratur. Trots detta är 

det viktigt att vara medveten om att det är svårt att vara helt objektiv då individer påverkas av 

personliga upplevelser och synsätt (Kristensson, 2014). Förutfattade meningar togs i 

beaktning under dataanalysen. Litteraturen för denna litteraturöversikt är hämtad från 

vetenskapliga artiklar, litteratur och webbsidor från nationella eller internationella 

organisationer och myndigheter. Referenshantering har skett enligt Röda Korsets Högskolas 

(2015) APA-Guide och all insamlad information i studien är refererad.  
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RESULTATREDOVISNING 

Nedan följer en redovisning av datan som presenteras under tre teman: Ansvar, Tillit och 

Egenmakt. Varje tema beskriver de centrala fynden utifrån olika subteman som identifierades 

i sammanställningen (se Tabell 3). I temat Ansvar ingår Kontraktets villkor, Skapad 

delaktighet och Osäkerhet att inte klara av vårdformen. I temat Tillit ingår Avdelningen som 

trygg plats, Kontinuitet i vårdmötet och Ömsesidigt förtroende. Slutligen i temat Egenmakt 

ingår Stoppa förvärring av symptom, Upprätthålla sitt vardagsliv och Positiv inverkan på 

självförtroende. 

ANSVAR 

Ansvar förenas inte alltid med positiva känslor då skyldigheter är kopplat till dess innebörd. 

Men utan ansvar så kan det uppstå avsaknad av viktiga komponenter som hindrar att 

individens utvecklas. SI lägger tyngd vid att patienterna deltar och utformar vården med syfte 

att bli bättre på att lära sig hantera sin psykiska hälsa självständigt. 

Kontraktets villkor 

Kontraktet som skrivs mellan vårdpersonalen och patienterna vid SI syftar till att alla är 

grundligt informerade gällande vad som ingår och förväntas av respektive part. Det är viktigt 

att skapa en enig bild av mål och gränser för den enskilda patienten (Helleman, Goossens, 

Kaasenbrood & Achterberg, 2014; Isaksson & Palm, 2018; Jarl, 2018; Strand, Gustafsson, 

Bulik & von Hausswolff-Juhlin, 2017b). Arvidsson och Opazo (2018) beskriver att inom 

varje avdelning med SI ska det finnas en ansvarig sjuksköterska. Vårdpersonalen som 

ansvarar för SI hjälper till att skapa kontinuitet och stöttning vid oklarheter och är även med 

vid kontraktsskrivning. 

I kontraktet bestäms hur lång inläggningen kan vara, vilket varierar mellan 3-7 dagar 

beroende på vårdenhet. Arvidsson och Opazo (2018) menar att tidsbegränsningen för antalet 

inlagda dagar sågs av patienterna som något positivt då det skapade möjligheter att ha 

framförhållning och vetskap av att inte helt plötsligt bli utskriven. Jarl (2018) beskriver att 

patienterna ser tidsbegränsningen som svår att förhålla sig till då de upplevde en otydlighet på 

vilka grunder tidsbegränsningen fastställts samt att de saknade tid för återhämtning. Ellegaard, 

Bliksted, Mehlsen och Lomborg (2018) menar att vårdpersonalen var positiva till 

tidsbegränsningen då de kunde se att patienterna använde tiden mer konstruktivt.  

Arvidsson och Opazo (2018) fortsätter beskriva att patienterna uppgav att de fick tydlig 

information vid kontraktsskrivningen men att det finns behov av att få tillgång till kontraktet i 

skriftlig form. Mer specifika frågor som hur man går tillväga om man behöver mer vård än 

kontraktet erbjuder framkommer inte tydligt. Sådana informationsluckor kan skapa 

missförstånd och påverka patienterna negativt.  

Skapad delaktighet 

SI kan ses öka patientens självbestämmande och stärka autonomin då de blir mer delaktiga i 

vården (Arvidsson & Opazo, 2018; Olsø, Gudde, Opheim Moljord, Evensen, Antonsen & 

Eriksen, 2016). Ellegaard et al. (2018) menar att SI skapar ökad medvetenhet eftersom att 
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vårdpersonal och patient gemensamt kommer överens om de villkor som ingår. Att göra 

patienten delaktig skapar förutsättningar för att målen med vården lättare uppnås (Isaksson & 

Palm, 2018).  

För att skapa möjlighet till aktiv medverkan i sin vård menar Jarl (2018) att vårdpersonalens 

roll är viktig då patienten är i en ny situation med mer utrymme för ansvar. Vårdpersonalen 

kan då stötta patienten i att träna på att vara delaktig och se det som ett lärandemoment. 

Kommunikation och diskussion mellan SI-avdelningen, öppenvårdsmottagningen och 

patienten hjälper även till att skapa en sammanhållen vård (Helleman et al., 2014). 

Gemensamt ses delaktighet i vårdprocessen som en positiv möjlighet för patienterna att ta mer 

ansvar (Arvidsson & Opazo, 2018; Ellegaard et al., 2018; Helleman et al., 2014; Isaksson & 

Palm, 2018; Jarl, 2018; Olsø et al., 2016; Strand, Bulik, von Hausswolff-Juhlin & Gustafsson, 

2017a), men det nämns även risker för att patienterna ska ha för mycket beslutsbefogenheter 

(Strand et al., 2017a). 

Osäkerhet att inte klara av vårdformen 

Ansvar och tillit är en stor del av SI, men kan även skapa osäkerhet hos vissa patienter och 

vårdpersonal. För vårdpersonalen kan det upplevas svårare att släppa taget om vissa 

ansvarsområden. Medicinering har traditionellt sett varit vårdpersonalens ansvar och en viktig 

del i att garantera en säker vård. Patienterna har själva hand om sin medicinering under SI 

vilket har varit ovant för personalen eftersom att patienterna tidigare blivit fråntagna ansvaret 

vid inläggningar (Arvidsson & Opazo, 2018; Helleman, Lundh, Liljedahl, Daukantaité & 

Westling, 2018; Isaksson & Palm, 2018). Att själv administrera sin medicin syftar till att 

stärka patienten, men om patienten inte klarar av att sköta det regelbundet kan avbrotten i 

medicineringen skapa sämre mående (Jarl, 2018).  

Jarl (2018) fortsätter att diskutera lämpligheten med SI och det stora ansvar som ges eftersom 

patienten befinner sig under ett försämrat tillstånd. Misslyckande av det ökade ansvaret skulle 

kunna gå emot den bärande tanken med SI genom att förvärra måendet och skada 

självförtroendet för patienten. Strand et al. (2017b) beskriver att patienterna uppskattar den 

medverkan och flexibilitet som SI ger utrymme till, men att det finns svårigheter att ta stort 

ansvar i vården då deras förväntningar och mål blivit orealistiska. Vidare beskriver Strand et 

al. (2017a) och Ellegard et al. (2018) att SI kan bli kontraproduktivt om patienterna inte kan 

lära sig att påbörja den självständiga återhämtningen utanför avdelningen och att det då skapar 

en bundenhet till sjukvården. 

“We call it “a comfort pillow.” That some patients use it as a tool to handle 

situations—that they come in here without trying to handle the situations themselves . 

. . One can discuss if this is the best solution, professionally, to have them on a 

contract. Are we helping them, or are we guiding them in the wrong direction by 

supporting them all the time without them taking any real responsibility? For some it 

may, unintentionally, become a way to avoid responsibility.” Ellegard et al (2018) 
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Helleman et al. (2018) beskriver att patienter har känt osäkerheter i att söka SI eftersom att de 

inte kan avgöra om deras försämring är tillräcklig. Känslor kring om man förtjänar SI är också 

en barriär varför man inte väljer att lägga in sig. Isaksson och Palm (2018) menar att 

vårdpersonalen bör ha en stöttande och positiv attityd även vid misslyckanden så att patienten 

uppmuntras att fortsätta söka SI. Jarl (2018) menar att även om det ökade ansvaret inte alltid 

lyckas så kan det ändå stärka patientens egenmakt eftersom lärdom och erfarenheter i 

situationer med förvärrad psykisk hälsa bidrar till insikt och möjligheter.  

TILLIT 

För att våga förlita sig på sin egen förmåga förutsätter det att man känner sig trygg. Tillit till 

andra människor är en stor del av att leva i ett samhälle där samarbete och ömsesidig respekt 

kan ses som ett grundläggande behov. I tillstånd med sämre psykisk hälsa kan behovet av stöd 

vara en stor del av återhämtningen. 

Avdelningen som trygg plats 

Att ha möjlighet att få en paus från vardagslivet och komma till en trygg plats där personer 

frågar hur hen mår är en viktig del i SI. Viktigt är även att inläggning sker på patientens egna 

villkor och vetskapen av att ha ett eget rum på avdelningen skapar en trygg plats (Helleman et 

al., 2018; Helleman et al., 2014; Olsø et al., 2016; Strand et al., 2017a).  

“It was sort of an escape from my reality, a break from all those hard things, even if 

it’s really difficult being at the ward. Just to get away from family demands and things 

like that.” (Strand et al., 2017a). 

Patienter med SI upplever att de inte belastar sina närstående då dom har en trygg plats 

(Strand et al., 2017a). Vid inläggning hade patienter olika behov där vissa var nöjda med att 

bli lämnade ifred och få vila ut (Helleman et al., 2014; Olsø et al., 2016). Däremot behövde 

andra patienter stöttning av en aktiv vårdpersonal med strukturerade samtal kring deras oro då 

det annars fanns risk att patienten kände sig övergiven och ensam (Helleman et al., 2014). 

Kontinuitet i vårdmötet 

Att träffa samma personalgrupp på sin avdelning var något många patienter upplevde som 

betryggande och säkert. Även vårdpersonal upplevde att det var enklare att ge vård till 

patienterna som använder sig av SI då de var återkommande och de lärde sig deras 

allmäntillstånd (Arvidsson & Opazo, 2018; Ellegaard et al., 2018; Helleman et al., 2014; Olsø 

et al., 2016). 

Förutsättningarna för SI verkade vara mer anpassade för patienter som hade lättare att känna 

sig trygga med fler vårdare, då vanliga roterande arbetsscheman inte alltid kunde säkerställa 

samma personal från dag till dag (Arvidsson & Opazo, 2018; Ellegaard et al., 2018; Helleman 

et al., 2018; Helleman et al., 2014; Isaksson & Palm, 2018; Olsø et al., 2016; Strand et al., 

2017b).De ämnade sängarna för SI är dessutom integrerade i en slutenpsykiatrisk avdelning, 

vilket innebär att personalen har mer ansvar än endast patienterna med SI. Att inte ha en 

enskild vårdkontakt på avdelningen upplevdes av vissa som en brist och att det var 

oförutsägbart med kontinuiteten av en enskild vårdare (ibid.). Mestadels var patienterna nöjda 
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med personalstyrkan. Den kända relationen gjorde att patienterna inte behövde återberätta sin 

situation från början och vårdpersonalen fick möjlighet fortsätta vården från ett nytt 

utgångsläge. Detta var särskilt tydligt hos patienter som skrev in sig mer frekvent (Ellegaard 

et al., 2018; Olsø et al., 2016). 

Ömsesidigt förtroende mellan vårdpersonal och patient 

Stöttning från vårdpersonalen som utgår från patientens egen bedömning av SI kan ses stärka 

förtroendet mellan vårdpersonal och patient (Ellegaard et al., 2018; Helleman et al., 2014; 

Isaksson & Palm, 2018; Olsø et al., 2016). 

“They show me confidence, it’s a system that believes in you…. they trust that I 

actually need a few days on the ward. When I’m in bad shape, I don’t have to sit for 

hours in a GP’s surgery…. I get taken seriously.” (Olsø et al., 2016). 

Under SI så tar vårdpersonalen del av patienternas motiv för inläggning och olika behov för 

stöttning. Det gör att den traditionella vårdrelationen förändras och blir mer jämställd 

eftersom det sker ett samarbete mellan patient och vårdpersonal (Ellegaard et al., 2018). 

Möjligheten av att kontakta tjänsten och direkt få tillgång till stöd upplevdes av patienterna 

som ett förtroende gentemot den psykiatriska vården (Olsø et al., 2016) 

Helleman et al. (2018) och Helleman et al. (2014) beskriver att patienter känner sig låsta att 

öppna upp och prata om känslor under försämring i sin psykiska hälsa. Vårdpersonalen kunde 

i den situationen ha en aktiv roll med frågor som hjälper patienten att dela sina tankar och 

känslor. Det ömsesidiga förtroendet möjliggör samtal som hjälper patienter att övervinna en 

kris. Arvidsson och Opazo (2018) beskriver att vårdpersonalen upplever det problematiskt när 

det görs undantag och patienter får mer stödsamtal än det som ingår i kontraktet. De menar att 

det är viktigt med tydlighet och strukturer och undantag kan ses som orättvist gentemot andra 

patienter, även om samtalen visar sig påverka patienterna positivt. 

EGENMAKT 

Egenmakt är en känsla av självbestämmande och kontroll som utgår från att individen ges 

utrymme att fatta egna beslut. Det kan upplevas som svårt att göra val i vissa situationer eller 

omständigheter men det är viktigt att främja detta då det skapar förmåga att utveckla sitt 

självförtroende.  

Stoppa förvärring av symptom  

SI syftar till att förebygga och hindra patienterna att hamna i en negativ spiral (Isaksson & 

Palm, 2018; Helleman et al., 2014). Patienten uppmuntras till att skapa sig förutsättningarna 

att själva söka vård innan deras psykiska mående förvärras till mer akuta situationer (Strand et 

al., 2017b).  

Ellegaard et al. (2018) beskrev att personalen uppmärksammade patienternas förmåga av att 

bättre läsa av sina symtom och triggers. Den lärandeprocessen gjorde att patienterna sökte 

vård i ett tidigare stadie än vad de gjort innan. Även patienterna själva beskriver att 

interventionen i sig hjälper dem att förhindra ett självskadebeteende eller suicid-beteende. 
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Eftersom individen har större ansvar så kan SI ses som mindre säkert då medicinsk 

bedömning saknas under inläggningen. Det har däremot inte visats sig negativt i det kliniska 

arbetet för patienter under SI-behandling (Helleman et al., 2018). 

Interventionen visar sig ha en betryggande inverkan på patienterna då de vet att det finns en 

ledig plats vid behov. Om platsen skulle vara upptagen så hjälpte det med vetskapen att den 

snart skulle bli ledig och gjorde att de lättare kunde hantera försämringen en kortare tid. SI 

gjorde att de slapp söka sig till akutmottagningar med långa utfrågningar istället kunde de 

avgöra själva när de behövde en plats (Arvidsson & Opazo, 2018). Patienter menar att det var 

belastande att behöva “övertyga” vårdpersonalen av att vara tillräckligt sjuk för att få 

slutenvårdsbehandling (Rise et al., 2014). 

Just för att SI-perioden begränsar sig under en kort bestämd tidsperiod så menar Isaksson och 

Palm (2018) att det är positivt för patienterna. Interventionen kan ge patienterna en avlastning 

från stress relaterat till sin vardag. Det främjar förmågan att upprätthålla hälsosamma rutiner 

och beteenden under en kortare inläggning (Olsø et al., 2016; Strand et al., 2017a). 

Upprätthålla sitt vardagsliv 

Patienter som har erfarenhet av tvångsvård och akuta långa inläggningar med osäkert 

utskrivningsdatum har funnit SI som ett stärkande verktyg för att undvika detta. Då ett SI-

tillfälle är kort och förutsägbart underlättar det för patienten att upprätthålla sina 

vardagsrutiner. Det finns då möjlighet för patienterna att säkerställa att barn får passning, att 

sjukskrivning från jobbet sker eller att andra ansvar tas hand om innan en inläggning. Vidare 

var patienten tillbaka i sin vardag när hen kände sig mer stabil eller efter 3-7 dagar beroende 

på de olika varianterna för maxtid under en SI-inläggning (Helleman et al., 2018; Olsö et al., 

2016). 

Under inläggningen var det möjligt för patienten att fortsätta arbeta, studera samt utföra andra 

ärenden och främst tillbringa kvällen och natten på avdelningen. Alternativt kunde patienten 

ta del av dagsrutiner och sova hemma. Tillgången till SI visade sig stärka patientens 

självkänsla av att känna sig ha ett liv enligt normerna och vara delaktig i sina sociala 

sammanhang (Helleman et al., 2018; Olsø et al., 2016; Rise et al., 2014; Strand et al., 2017b). 

“I tested combining self-admission with my job training. I was at the ward, then I 

went to my workplace, then I came back to the ward” (Strand et al., 2017a) 

För att återgå till sina vardagsrutiner fanns det behov av stöd från vårdpersonalen. 

Anledningen för inläggning kan vara försämring av strukturer och rutiner eller sociala 

problem i hemmet. I dessa fall kan återgången till vardagen vara svår och oförutsägbar trots 

planering. Utöver att patienten fick tillfälle för återhämtning så var det relevant att ha de 

dagliga samtalen med vårdpersonalen. För oro som var relaterat till hemgång kunde passande 

strategier diskuteras inför utskrivningen. För vissa fungerande även avdelningarnas fasta 

rutiner som ett stöd för att återskapa sina egna (Ellegaard et al., 2018; Helleman et al., 2014). 
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Vissa patienter upplevde tillgången till ett SI-kontrakt som stärkande i deras vardag. Det 

skapade möjligheten att gå utanför sina kända gränser och pröva på nya saker, alltid med 

tryggheten att om de inte skulle klara av förändringen så har de SI att falla tillbaka på (Strand 

et al., 2017a). Återkommande är att patienterna verkar ha en upplevelse av mer kontroll över 

sitt liv och vardag, samtidigt som de har tillgång till vård (Ellegaard et al., 2018; Helleman et 

al., 2018; Helleman et al., 2014; Olsø et al., 2016; Rise et al., 2014; Strand et al., 2017a; 

Strand et al., 2017b). 

Positiv inverkan på självförtroende 

Flera studier har visat att patienterna upplever mer kontroll och egenmakt för sin vård genom 

möjligheten för SI (Arvidsson & Opazo, 2018; Helleman et al., 2018; Jarl, 2018; Olsø et al., 

2016; Strand et al., 2017a). Förekommande är en förändrad självbild för både patienter och 

vårdpersonal (Rise et al., 2014). Patienterna kände sig stärkta och pålitliga i att ha blivit givna 

ansvaret, de ansträngde sig för att lära sig hantera sin sjukdom och att använda SI (Helleman 

et al., 2018). Vårdpersonalen upplevde att deras förändrade fokus lades på patienternas 

subjektiva anledningar till att söka hjälp och vilka hinder som fanns för det (Strand et al., 

2017a). Det ökade både vårdpersonalens och patienternas självförtroende (Arvidsson & 

Opazo, 2018; Helleman et al., 2018; Jarl, 2018; Strand et al., 2017a).  

Trots den upplevda ökningen av självförtroende hos patienter kunde det leda till att 

vårdpersonalen förväntade sig att alla med ett SI-kontrakt var mer självgående. Detta kunde 

visa sig genom att vårdpersonalen inte alltid gav det stöd patienterna önskade (Jarl, 2018). 

Återkommande framkom det att patienternas självförtroende är något som byggs upp genom 

erfarenheter med SI som kan leda till ökat självförtroende och autonomi i ett senare skede 

(Ellegaard et al., 2018; Helleman et al., 2014; Jarl, 2018). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien har använt en induktiv design och scoping study som metod. Ett alternativ hade varit 

att göra en empirisk studie relaterat till den begränsade forskningen som finns, men på grund 

av tidsbegränsningar och resurser var det inte aktuellt. Därför föll valet på scoping study vars 

styrka är att den tillåter sammanställning av data från olika källor utan kvalitetsgranskning 

med ett brett syfte. Det sker en pågående diskussion om scoping-terminologin kring hur de 

olika scoping-metoderna skiljer sig t.ex. i beskrivning eller syntes (O’Brien et al., 2016). 

Enligt Levac, Colquhoun och O’Brien (2010) kan bristen på en universell definition försvåra 

för forskare att motivera valet av metoden. I relation till detta användes främst Arksey och 

O’Malley ramverk, vilket är det första publicerade ramverket för scoping study (Levac et al., 

2010). En svaghet med scoping study är att datan inte behöver vara kvalitetsgranskad vilket 

sänker trovärdigheten. För att vidareutveckla metoden föreslår Levac et al. (2010) och Daudt, 

van Mossel & Scott (2013) att en kvalitetsgranskning av litteraturen bör göras för att stärka 

metodens trovärdighet, vilket gjordes i denna studie. 

Polit och Beck (2017) beskriver CINAHL och MEDLINE som särskilt bra databaser för 

omvårdnadsforskning. Därför var det av vikt att inkludera dessa i databassökningen. Vidare 

relaterade ämnet till psykiatrin och därför söktes det även i PsycArticles för att bredda 

sökningen, vilket inte gav något resultat i sökmatrisen. Frågan är huruvida det skulle behövas 

en annan sökstrategi i databasen då de valda sökorden var specifika. Att söka specifikt var 

nödvändigt i de andra valda databaserna för att få ett tillfredsställande sökresultat. Det 

möjliggjorde även att återskapa sökningen vilket ökar pålitligheten (ibid.).  

I urvalsprocessen beslutades att endast inkludera kvalitativa studiedesigner, vilket Henricson 

(2017) menar ökar trovärdigheten. All litteratur i urvalet har använt sig av intervjuer för 

datainsamling och för att tolka datan har den mesta litteraturen använt sig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Två av artiklarna urskiljde sig, där en var fenomenologisk och en är grounded 

theory, vilket kan påverka analysen (ibid.). Den fenomenologiska artikeln syftar till att 

beskriva essensen i levd erfarenhet av patienters användning av SI. Grounded theory-artikeln 

beskriver en utveckling av stadier i sjuksköterskans roll relaterat till SI. Med vetskapen av 

artiklarnas metod ansågs de fortfarande relevanta till syftet och inkluderades. Vidare i 

urvalsprocessen exkluderades en kvalitativ fallstudie då bedömningen var att studiens urval 

med endast en deltagare var för lågt, vilket innebär att resultat inte är generaliserbart 

(Henricson, 2017). Ett lågt urval var däremot inte en del av urvalskriterierna och scoping 

study tillåter material av lägre kvalitet. Artikeln borde därför ha inkluderats, men denna 

upptäckt gjordes efter sammanställningen av resultatet. Därför gjordes bedömningen att det 

inte fanns tid att göra en ny analys. 

Författarna till denna studie diskuterade bias och det framgick att det fanns en positiv syn på 

SI. Det var viktigt att ha i åtanke att fördomar kan förekomma och påverka tolkningar av 

litteraturen (Henricson, 2017). Det har minimerats genom en övergriplig sammanställning av 

situationen inom psykiatrin för att sedan föra diskussioner om olika tolkningar och slutsatser. 
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Vidare har berörd litteratur bearbetats både tillsammans och på olika håll för att undvika ett 

s.k. groupthink, eller ett “gemensamt tänkande”. Ständiga diskussioner har förts om relevant 

data för att komma fram till resultatets teman och undvika selektion. All litteratur har 

handskats med försiktighet för att inte vinkla eller förvränga information. Trots avstämning i 

respektive steg är det dock viktigt att ha i åtanke att datainsamling och urvalet av artiklar kan 

vara påverkade av förförståelse samt bias. Stöd i att bedöma resultatet har skett i 

grupphandledningsmöten och därmed har opponering av medstudenter och handledare agerat 

vägledning i resultatets relevans (ibid.). 

Majoriteten av studierna var genomförda i Skandinavien och dessa länder har liknande 

vårdsystem vilket ökade överförbarheten (Henricson, 2017). Möjligheten att studera med 

denna metod i andra länder i Västeuropa med liknande vårdsystem anser författarna är 

möjligt, därför bör interventioner införas under kontrollerade och utvärderande förhållanden. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva de centrala komponenter som finns i SI, vilket har 

sammanfattats i resultatet som tre huvudteman Ansvar, Tillit och Egenmakt. Nedan följer en 

diskussion av resultatet utifrån de huvudfynd som påträffades.  

Resultatet i studien visade att SI skapar förutsättningar för att göra patienten mer delaktig i 

vården och därmed ta ett större ansvar än vad som tidigare varit rådande inom 

slutenpsykiatrin. Delaktighet möjliggör att mål med vården lättare kan uppnås, men det bör 

ses som ett lärandemoment som kräver stöttning av vårdpersonalen. Davison & Cooke (2015) 

beskriver patientdeltagande i dialysvården och diskuterar olika stereotypiska roller vårdaren 

kan ha, antingen som “vårdare” eller som “utbildare”. Den vårdande rollen tar hand om 

patienten, men delgav inte informationen om vården och såg patienten som passiv i 

mottagandet av vård. Den utbildande rollen lade fokus på att delaktiggöra patienten i vården 

och stärka patientens egenmakt genom kunskapsdelning. Det var inte alltid önskat av patienter 

som inte ville hantera dialysutrustningen och utföra egenvården. Vårdpersonal har mer eller 

mindre olika egenskaper ur rollerna (ibid.). Frågan är huruvida patienter inte vill vara 

delaktiga i vården eller om kunskapsdelningen inte var tillfredsställande. Det är viktigt att 

informationen som delges är tydlig och på patientens nivå (HSL, SFS 2017:30). I relation till 

SI så kan det ses att vårdpersonal måste inta den utbildande rollen och vara lyhörda när 

patienter behöver stöd. Det kan ses som att alla saker i livet som görs första gången är svårare 

än andra gången. Tillslut kanske det kan ses som något enkelt som sker på automatik utan 

reflektion. Olika personer är bra på olika saker och vissa behöver mer träning än andra. För att 

främja att patienter ska ta kontroll över sin situation behöver vårdpersonalen erbjuda verktyg 

att arbeta med. Trots verktyg och stöttning så krävs det tålamod och acceptans för att 

misslyckas. Rise, Westerlund, Bjørgen och Steinsbekk (2014) beskriver att patienter i en dålig 

fas kan behöva mer vägledning och stöd, men även för att vårdpersonal ska kunna ge en säker 

och förutsägbar vård. Däremot är det av stor vikt när patienten är i en bättre fas att inkludera 

patienten i behandling och beslutsfattande (ibid.). Därför kan man ponera att SI inte är aktuell 

för alla patienter inom den psykiatriska vården. De tidigare vårdformerna kan passa bättre för 

patienter som har omfattande vårdinsatser och är i behov av mycket stöttning. Det visar på 
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svårigheter att implementera nya vårdmodeller som SI och kan därför fördröja förloppet att 

standardisera ett nytt behandlingsalternativ. 

Eckerström (2017) beskriver att kontraktet som skrivs mellan vårdpersonalen och patienten är 

individuell efter patientens önskan. Det sker i enlighet med HSL (SFS 2017:30) som beskriver 

att patientens upplevelse av sin sjukdom är avgörande. Genom att tydligt beskriva olika 

förväntningar som ställs undviks missförstånd och besvikelse. Därför är det betydelsefullt att 

grundligt samtala om överenskommelser och att var part har tillgång till kontraktet i skriftlig 

form. Det gör informationen tillgänglig om oklarheter skulle uppstå. Kunskapsluckor och 

oklarheter får inte vara en anledning att inte klara av SI. Det kan i sådant fall ses som ett 

misslyckande från vårdens sida av att inte främja patientens ansvar. I studiens resultat 

beskrivs att det kan ses som en risk om patienterna får för mycket beslutsbefogenheter. 

Däremot kan faktumet att tillgänglighet till vård på egna villkor skapar förtroende, då 

patienternas egen uppfattning av sitt mående är essentiellt. Genom att få befogenhet av att ta 

beslut i sin vård kan viljan att ta större ansvar stärkas. Självvald inläggning kan därför vara ett 

komplement för patienter i utvecklingen som de genomgår i strävan mot en bättre hälsa. 

Eftersom att det är en resa som kan kantas av svårigheter och motgångar så krävs det en 

uppbyggnad mot SI. Det bör ske för att inte överbelasta patienter i ett för tidigt stadie så att 

självförtroende och egenmakt skapas successivt. Den maktförskjutning som sker med SI 

kräver att både vårdpersonal och patient är delaktiga. 

I resultatet beskrivs vikten av ömsesidigt förtroende mellan patienter och vårdpersonal och att 

båda grupperna uppskattade utvecklingen av vårdrelationen som resulterades av de 

återkommande mötena. Wiklund, Gustin och Bergbom (2017) beskriver att interaktion och 

stöd är centralt för en positiv relation mellan vårdpersonal och patient. Det framgår i resultatet 

att avdelningen fungerade som en trygg tillflyktsort om det fanns ett stöd från vårdpersonalen. 

Annars fanns risk för en känsla av isolering. Det har påvisats i andra inläggningsrutiner vilket 

De Jong et al. (2017) beskriver angående tvångsinläggningar kan sänka förtroende för 

sjukvård och vårdpersonal. När patienter är isolerade tycks de sakna en bra dialog med 

vårdpersonalen. Det kan ses som en konsekvens av tvångsinläggningar, men när det sker med 

SI kan det relatera till brist på kunskap eller känslor huruvida hen förtjänar insatsen. 

Vårdpersonal behöver ge det nödvändiga stödet för att patienterna ska bli autonoma. Strand 

och Sjöstrand (2018) menar att främjande av autonomi förmodligen leder till ökad livskvalitet 

då det stärker känslan av säkerhet och kontroll. Detta kan leda till en förändring av 

hanteringen av sin sjukdom från reaktiv till proaktiv med minskat behov av långvarig 

hospitalisering (ibid.).  

Det framkom i studiens resultat att tillgången till SI bidrar till att patienterna upplever mer 

kontroll över sitt liv och vardag. Voogt, Goossens, Nugter och Achterberg (2015) har 

undersökt patienters erfarenheter av att erhålla strukturer under psykiatrisk vård. Patienterna 

som vårdas i slutenpsykiatri är sårbara och kräver därav struktur men även ett behov av att 

upprätthålla autonomi (ibid.). Rutiner är individuellt för olika människor och det är viktigt att 

ha det i åtanke när patienterna ska stöttas i att återskapa sina egna rutiner. Det finns risk för att 

vårdpersonalens egna värderingar om bra rutiner uppmanas vilket kan bli problematiskt då det 
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kan uppfattas som paternalistiskt. I den vårdande rollen är det av vikt att skapa ett partnerskap 

med ömsesidig respekt där personcentrerad vård står i fokus. Utgångspunkten är att vården är 

evidensbaserad men utgår från patientens val och att dessa inte moraliseras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I slutändan är det patienten själv som skapar sin egen hälsa och 

ett personcentrerat förhållningssätt från vårdpersonalen främjar förmågan av att skapa den 

egenmakten. 

Det beskrivs i resultatet att patienternas förmåga att läsa av sina egna symtom och utlösande 

faktorer till sin sjukdom stärks av SI. Det gjorde att de sökte vård i ett tidigare stadie än innan 

och det visar på att patienternas självkännedom ökar med interventionen. Mattsson och 

Durbeej (2017) menar att patienterna såg SI som ett alternativ att förhindra utveckling av 

sjukdom och kan även sättas i relation till WHO:s (1986) beskrivning av hälsa som en resurs. 

Genom denna syn på hälsa och med SI som verktyg kan det stärka patienten att känna sig 

frisk trots underliggande psykiska sjukdomar. Värdet av att känna sig frisk, fungerande och 

normal är inte att underskatta, trots normer kring vad som är normalt inte nödvändigtvis är 

realistiska.  

Rotegard et al. (2010) beskriver i konceptet Hälsoresurser att en av de externa resurserna är 

stödjande relationer. Det är viktigt att se skillnad på stödjande relationer med närstående och 

ansvarstagande relationer från närstående. Sjukvården ska ta det stora ansvaret för patienterna 

så det inte överbelastar de privata relationerna. Babalola et al. (2014) menar att vid kortare 

vårdtider påverkas sociala relationer mindre. Genom att känna sig frisk kan det även 

underlätta de sociala relationerna med närstående eftersom eventuell beroendeställning i 

relationen suddas ut. Rotegard et al. (2010) beskriver även viljestyrka som en viktig resurs 

som innebär en önskan om möjligheten att kunna ta egna beslut och ha kontroll över 

utmanande situationer. Det kan sättas i relation till SI då patienterna fick ett verktyg för att ta 

egna beslut och med tiden utvecklades deras självförtroende vilket ökade deras egenmakt. 

Man bör se på SI som en hälsofrämjande modell och inte som ett botande av sjukdom.  

SLUTSATS 

De centrala komponenterna i självvald inläggning är: ansvar, tillit och egenmakt. Dessa 

begrepp går i linje med det essentiella som beskrivs i resultatets artiklar. Det framgår att SI är 

en vårdform som främjar egenmakt av att upprätthålla en meningsfull vardag genom att få 

tillgång till ett andrum. Det framgår även att vårdpersonalens bemötande och attityder är 

viktiga för att patienterna ska känna tillit och gör det möjligt att sträva efter ett gemensamt 

mål. Vårdformen gör att man vänder på det traditionella dörrväktar-perspektivet vilket stärker 

patientens autonomi. 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Ämnesvalet SI inom psykiatrin är relevant ur etisk synpunkt då det i samtid sker förändringar 

i hur man organiserar den psykiatriska vården. Det är av vikt att utvärdera och analysera nya 

vårdformer för att se utfallet av interventionerna. Studiens resultat tyder på att SI skapar 

patientdelaktighet vilket skulle kunna appliceras bredare inom den psykiatriska vården. En 
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förbättrad personcentrerad omvårdnad kan resultera i kortare sjukvårdstillfällen och färre 

akuta inläggningar. 

Samhällsrelevans 

Psykisk sjukdom är fortfarande stigmatiserat i samhället trots en ökad förståelse under de 

senaste åren. Den idé som SI grundar sig på kring förtroende till patienten, delaktighet och 

självkännedom om sin egen sjukdom är positiva föreställningar om människan. Ett positivt 

utfall genom etablering av SI har påverkan utanför den psykiatriska vården då det visar på att 

människor med psykisk sjukdom har möjlighet att vara fungerande individer under rätt 

förutsättningar. Det skulle potentiellt kunna förändra synen på psykisk sjukdom. 

Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom att SI är en relativt ny intervention med ett nytt sätt att se på vårdrelationen så anser 

författarna att det bör forskas vidare inom ämnet. För att kunna göra SI till ett standardiserat 

behandlingsalternativ krävs det att det finns en vetenskaplig grund med påvisbart utfall. För 

att främja det anser författarna att det bör ske fortsatt kvantitativ forskning vid 

implementering för att underlätta uppstartandet av nya SI-enheter. 
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