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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vård under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) innebär att patienters 

självbestämmande kan begränsas. Omvårdnad i samband med LPT är av komplex karaktär som 

bland annat innebär att sjuksköterskan skall respektera patientens självbestämmande och utföra 

tvångsåtgärder samtidigt. Syfte: Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors 

syn på självbestämmande för patienter som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Metod: Halvstrukturerade intervjuer med tre sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin 

genomfördes och en manifest innehållsanalys användes för att bearbeta data. Resultat: Tre 

huvudkategorier och nio underkategorier bildades. 1. Sjuksköterskors syn på självbestämmande: 

möjlighet till självbestämmande, begränsande faktorer och självbestämmande i förändring. 2. 

Sjuksköterskors arbete med självbestämmande: strukturerat, ostrukturerat och skapa 

förutsättningar. 3. Utförande av begränsningsåtgärder: motiv till beslut, beslutsfattande och 

tillvägagångssätt.  Slutsats: Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att självbestämmande för 

patienterna är en viktig del vid vård under LPT men att självbestämmande begränsas av flera 

faktorer. Sjuksköterskor arbetar aktivt och skapar förutsättningar för att patienten ska kunna 

använda sitt självbestämmande, även när det handlar om omvårdnadsåtgärder som begränsar 

patientens självbestämmande. 

Nyckelord: Psykiatrisk tvångsvård, sjuksköterskor, självbestämmande, omvårdnad. 



SUMMARY 

Background: Caring of patients’ under the law on compulsory psychiatric care means 

that patients’ self-determination may be limited. Nursing in conjunction with the compulsory 

psychiatric care is of a complex character, among other things; nurses should respect 

patients’ self-determination and carry out coercive actions at the same time. Aim: The aim of 

this study was to explore and describe nurses’ views on self-determination for patients who are 

cared under the law on compulsory psychiatric care. Method:  Semi-structured interviews 

with three nurses working in psychiatry care were conducted and a manifest content analysis 

was done. Results: Three main categories and nine sub-categories were formed: 1. 

Nurses’ views of self-determination: opportunity to self-determination, limiting factors and self-

determination in transition. 2. Nurses’ work with self-determination: structured, unstructured 

and to create opportunities. 3. Limit setting: reason for decisions, decision making and approach. 

Conclusion: Nurses’ in this studie viewed that the patients’ self-determination is an important 

part during compulsory psychiatric care but self-determination is limited by several 

factors. Nurses are actively working to create conditions for the patient to use their self-

determination, even when the nurses have to use interventions that restrict patient self-

determination. 

Keyword: psychiatric compulsory care, nurses, self-determination, nursing. 
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1 INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin noterade vi att de slutna 

avdelningarna hade flertalet regler och organisatoriska strukturer som begränsade 

patienternas självbestämmande. Tvångsvårdade patienter hade även andra 

begränsningar i sin omvårdnad som påverkade deras självbestämmande. Detta fick oss 

att fundera över patienters självbestämmande inom psykiatrin och främst de 

tvångsvårdade patienternas självbestämmande. 

2 BAKGRUND 

2.1  Lagar 

Den första lagen rörande psykiskt sjuka personer, sinnessjuklagen, utformades 1929 

och trädde i kraft 1931. Den kom att ersätta 1858-års stadgar. Lagen utgick från att 

sinnesjuka människor ej kunde ta eget ansvar för sin person och sina handlingar. I och 

med lagen kunde patienter söka frivillig vård inom psykiatrin, vilket tidigare inte var 

möjligt då all psykiatrisk vård var tvångsvård. Lagen om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) ersatte sinnessjuklagen 1967. De grundläggande 

regler som gällde för sjukvården skulle nu också gälla för psykiatrin (Grönwall & 

Holgersson, 2009).  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, Svensk författningssamling [SFS] 

1991:1128) trädde i kraft 1992. Den ersatte LSPV. Lagen om psykiatrisk tvångsvård är 

ett komplement till Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) och ersätter alltså 

inte denna. LPT får endast användas i de fall patienten har en allvarlig psykisk störning 

och den psykiatriska vården är oundgänglig. Målet med vården är att patienten blir i 

stånd att frivilligt medverka till stöd och behandling. Ett intagningsbeslut måste fattas 

av en specialistläkare inom psykiatrin och vården får pågå i högst fyra veckor. Om 

förlängning av tvångsvården anses nödvändig måste läkaren ansöka om sådan i 

domstol. Patienten har rätt att överklaga beslutet om tvångsvård. LPT ger stöd till 

användandet av tvångsåtgärder inom vården. Tvångsåtgärder får dock endast användas 

om det står i rimlig proportion till vården och patienten inte medverkar frivilligt efter 

utförlig information. Som tvångsåtgärder räknas kvarhållning, fastspänning i bälte, 

isolering, inskränkning i rätten att använda elektronisk kommunikation, 

kroppsvisitering, neka patienten att använda droger och övervakning av försändelser. 
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Tvångsåtgärder måste utföras på ett så skonsamt sätt som möjligt och med 

hänsynstagande till patienten så att denne inte utsätts för onödig kränkning. 

2.2 Psykiatrisk tvångsvård 

Från 1200-talet till mitten av 1800-talet förvarades de psykiskt sjuka på hospital i 

Sverige. På den tiden ansågs de inte sjuka, utan som besatta av onda andar. Först 

under den senare hälften av 1800-talet ansågs dessa personer lida av en sjukdom. 

Detta gjorde att behandlingstekniker började ta form. Hospitalen sågs som 

uppfostringsanstalter för psykiskt sjuka (Grönwall & Holgersson, 2009). Hospitalen 

som senare benämndes sinnesjukhus fanns kvar i Sverige till 1900-talets senare hälft.  

Idag bedrivs psykiatrisk tvångsvård både inom den slutna och inom den öppna 

vården. En patient som vårdas under LPT (SFS 1991:1128) inom den slutna vården 

kan vårdas på olika avdelningar. Vården kan bedrivas på allmänpsykiatriska, 

rättspsykiatriska och även på somatiska avdelningar om patienten har någon somatisk 

åkomma. Detta kan betyda att omvårdnaden för den psykiatriskt tvångsvårdade 

patienten kan skilja sig. Statistik från år 2008 (Socialstyrelsen [SoS], 2008a) visade att 

cirka hälften av de som vårdas inom den psykiatriska slutenvården vårdas under tvång. 

De regionala skillnaderna i landet var stora vad gäller antalet tvångsvårdade. De 

vanligaste diagnoserna var schizofreni eller övriga psykoser. Något fler kvinnor än män 

vårdades under LPT. Den genomsnittliga vårdtiden för vård under LPT var tre 

månader.  

Vid vård under LPT ska en vårdplan upprättas så snart som möjligt efter 

intagning. I vårdplanen planeras patientens vård och behandling och den ska så långt 

som det är möjligt upprättas tillsammans med patienten. I samband med 

Socialstyrelsens verksamhetstillsyn av den psykiatriska tvångsvården framgick det att 

vårdplaner saknades för en del patienter (SoS, 2008b). I en undersökning utförd av 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] uttryckte cirka 20 procent av patienterna inom 

den psykiatriska slutenvården att de ej haft möjlighet att vara med och bestämma när de 

deltagit i vårdplaneringen (SKL, 2010). 

2.3  Självbestämmande 

I Förenta Nationernas (FN) deklaration av mänskliga rättigheter ingår rätten till 

självbestämmande utan förtryck under benämningen frihet (FN, 1948). I Svenska 

Akademiens ordbok förklaras självbestämmande som rätten att själv bestämma och 
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fatta beslut (Självbestämmande, 2011, s.823). Att respektera patientens 

självbestämmande och genomföra vård i samråd med patienten finns formulerat under 

andra paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  Liknande formulering 

återfinns också i Patientsäkerhetslagens sjätte kapitel som handlar om skyldigheter för 

hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 2010:659). Även i lagtexten LPT (SFS 1991:1128) 

uppges att patienten har rätt till en god vård där dennes självbestämmande och integritet 

ska respekteras. LPT ger dock stöd till användandet av tvångsåtgärder inom vården och 

detta betyder att inskränkningar av patientens självbestämmande kan vara möjliga.  

Hur patienter inom den psykiatriska vården upplever sin rätt till 

självbestämmande kan variera. Välimäki och Leino-Kilpi (1998) menar att möjlighet 

till självbestämmande för patienter inom psykiatrisk vård är beroende av att patienterna 

får relevant information, att de har möjlighet att fatta beslut och att de får möjlighet att 

uttrycka sina önskemål och åsikter. De fann att patienter kunde delas upp i tre 

kategorier vad gäller patienters egen syn på rätten till självbestämmande. En kategori 

menade att patienter inom psykiatrisk vård inte har någon rätt till självbestämmande. 

En annan kategori uppgav att patienterna har samma rätt till självbestämmande som 

alla andra och den tredje kategorin menade att patienterna har rätt till 

självbestämmande men att de måste uppfylla vissa kriterier. Önskan om att vara 

självbestämmande skiftar också hos patienter inom psykiatrisk vård enligt Hill och 

Laugharne (2006). De fann att yngre patienter och de som arbetade hade högre önskan 

att få vara med och bestämma sin vård än andra. En övervägande del av patienterna 

ville vara med och bestämma sin vård på något sätt. Det fanns dock patienter som inte 

ville ha något självbestämmande, som tyckte det var skönt att andra tog beslut i deras 

ställe. Att patienter inom den psykiatriska vården vill ha något slags självbestämmande 

i sin vård och behandling stöds också av andra undersökningar (SKL, 2010; Olofsson, 

2000). Inom psykiatrisk vård anses det viktigt att patienten får ta eget ansvar, eftersom 

det annars finns risk att patienten sjunker in i passivitet och överlåter till andra att fatta 

beslut (Grönwall & Holgersson, 2009 ). Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) 

fann just detta: patienter upplevde att deras motivation att själva klara sitt eget liv ökade 

då sjuksköterska respekterade deras rätt till självbestämmande. Det motsatta gällde då 

sjuksköterskan gick in och bestämde åt dem.  
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2.4 Sjuksköterskans omvårdnad inom psykiatrin 

Sjuksköterskan är den som planerar och ansvarar för omvårdnaden av patienterna. 

Omvårdnad inom psykiatrisk vård baseras på en humanistisk grund och ska innehålla 

insatser som stärker en persons upplevelser av livskvalitet och hälsa oberoende av 

sjukdom (Skärsäter, 2010). Sjuksköterskans arbete ska enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (SoS, 2005) präglas av ett etiskt förhållningssätt och utföras i 

enlighet med gällande författningar, lagar och andra riktlinjer. I 

kompetensbeskrivningen anges att sjuksköterskan ska visa respekt och omsorg för 

patientens autonomi, värdighet och integritet. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat 

och oavsett patientens hälsotillstånd, ska sjuksköterskan alltid se till att patientens egna 

resurser beaktas och tillvaratas (Skärsäter, 2010). Nilstun, Jacobsson, Westrin och 

Thelander (2000) menar att de patienter som i relevanta avseenden har förmågan att 

fatta beslut om sina personliga förhållanden bör ha rätt att utnyttja sitt 

självbestämmande. Sjuksköterskor ska stödja en patients självbestämmande så mycket 

det är möjligt, även i mindre betydande saker (Kousmanen, Hätönen, Malkavaara, 

Kylmä & Välimäki, 2007). För sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin kan olika 

arbetsförhållande och arbetsuppgifter förekomma beroende på vilken vård de arbetar 

med. Sjuksköterskor som arbetar med tvångsvårdade patienter kan vara de som behöver 

utföra begränsningsåtgärder och det som benämns tvångsåtgärder, t.ex. 

tvångsinjektioner om det har beslutats om sådana. Sjuksköterskor kan uppleva att de 

ställs inför etiska dilemman när det handlar om utförande av omvårdnad som går emot 

patienters självbestämmande och personliga integritet (Severinsson & Hummelvoll, 

2001; Vuckovich & Artinian, 2005).   
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3 PROBLEMFORMULERING 

Patientens självbestämmande och medverkan anses viktig inom vården, även när 

patienter vårdas under LPT. Sjuksköterskan ska alltid verka för att patientens egna 

resurser synliggörs och tillvaratas och skapa förutsättningar som gör att patienter kan 

vara självbestämmande. För sjuksköterskan verksam inom den psykiatriska 

tvångsvården innebär det att förhålla sig till flera faktorer när det gäller patientens 

självbestämmande såsom lagstiftning och patienters upplevelse av självbestämmande. 

Sjuksköterskan kan uppleva ett etiskt dilemma i och med att behöva utföra 

omvårdnadsåtgärder som begränsar patientens självbestämmande. Omvårdnad i 

samband med LPT är av komplex karaktär som bland annat innebär att sjuksköterskan 

skall respektera patientens självbestämmande och utföra tvångsåtgärder samtidigt. Hur 

sjuksköterskan inom den psykiatriska tvångsvården förhåller sig till ämnet kan vara 

avgörande för patientens självbestämmande. Därför är sjuksköterskors syn på patienters 

självbestämmande under tvångsvård viktig. 

4 SYFTE 

Att undersöka och beskriva sjuksköterskors syn på självbestämmande för patienter som 

vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård.  

4.1 Forskningsfrågor 

Hur ser sjuksköterskan på patienters självbestämmande då patienter vårdas under LPT 

(SFS 1991:1128)? 

Hur arbetar sjuksköterskan med dessa patienters självbestämmande? 

Om sjuksköterskan måste begränsa dessa patienters självbestämmande, hur tänker och 

resonerar sjuksköterskan kring detta? 
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5  METOD 

5.1 Design 

Studien är empirisk och genomfördes med en deskriptiv kvalitativ ansats (Polit & 

Beck 2009 [2010]).  

5.2 Urval 

Inklusionskriterier för deltagande i studien bestod av följande: tjänstgjort som 

legitimerad sjuksköterska inom psykiatrin i minst ett år och arbetat med patienter som 

vårdats under LPT (SFS 1991:1128). Urvalet av informanter utfördes genom 

bekvämlighetsmetoden och snöbollsmetoden som båda beskrivs av  

Polit och Beck ( 2009 [2010]). Vilket betyder att vi tillfrågade sjuksköterskor som vi 

sedan tidigare kände om deltagande och de i sin tur frågade sina kollegor om de ville 

delta.  De första tre sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och erbjöd sig 

att delta ingick i studien. Sjusköterskorna hade arbetat som sjuksköterskor inom 

psykiatrin mellan 1,5 år och 11 år. Åldern var mellan 25 år och 40 år och alla var 

kvinnor. Sjuksköterskorna tjänstgjorde på två avdelningar på två olika sjukhus. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjumetodik användes för insamling av datamaterialet. Intervjuerna genomfördes 

halvstrukturerat där öppna frågor som innehåller följdfrågor har använts. Gillham 

(2008) menar att den halvstrukturerade intervjun ”inrymmer en flexibilitet som 

balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet” (s.103). Intervjufrågornas 

(bilaga 1) relevans för syftet har prövats genom att en sakkunnig sjuksköterska med 

mångårig erfarenhet inom området har granskat dem.  De tre huvudfrågorna ställdes 

alltid i samma följd och följdfrågorna ställdes om inte ämnet redan tagits upp. Tillstånd 

för genomförande av studien inhämtades från klinikens verksamhetschef (bilaga 2) och 

information angående studien skickades ut till berörda enhetschefer. Kontakt togs sedan 

med sjuksköterskorna och skriftlig information angående studien lämnades ut till dessa 

(bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum i anslutning till sjuksköterskornas 

arbetsplats. Innan intervjun startade gavs muntlig information om studien. Deltagardata 

och godkännande av publicering av anonyma citat inhämtades (bilaga 1). För att 

utgångspunkten för analysfasen skulle vara så samstämmig som möjligt, deltog båda 
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författarna vid samtliga intervjuer. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant. Intervjutiden varierade mellan 24 och 34 min. Enär det skulle krävas en 

ytterligare eller en annan insamlingsmetod för att registrera aspekter från intervjun som 

ej kunde fångas på band till exempel minspel och kroppsspråk valdes dessa aspekter att 

ej tas med. Att ha flera insamlingsmetoder bedömdes kunna störa flödet i intervjun. 

5.4 Dataanalys 

En manifest innehållsanalys såsom det beskrivs av Granehiem och Lundman (2004) 

användes. Den manifesta innehållsanalysen syftar till att ta fram vad texten verkligen 

säger, dess tydliga och självklara innehåll. För att få en övergripande syn på innehållet 

genomlästes de transkriberade intervjuerna av båda författarna flertalet gånger.  Ur 

texten lyftes meningsbärande enheter ur som motsvarade studiens syfte och 

forskningsfrågor. Författarna utförde detta moment var för sig för att sedan jämföra 

resultatet. Konsensus mellan författarna uppnåddes innan nästa steg i analysen fort 

följdes. För att koncentrera innehållet i den meningsbärande enheten utfördes 

kondensering. Koder som ansågs beskriva de kondenserande meningsenheterna 

utformades. De tre forskningsfrågorna utgjorde huvudkategorier och koderna 

grupperades under den forskningsfrågan som de ansågs tillhöra. Koderna grupperades 

sedan till underkategorier. Exempel ur analysprocessen presenteras under tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad mening Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag försöker alltid 

förklara varför jag gör 

det, så att de ska förstå 

vårt perspektiv på saker 

och ting. Jag säger inte 

bara nej till någonting, 

det här får du inte. Varför 

man inte får eller varför 

man inte kan göra vissa 

saker. Varför det hänger 

ihop med vissa saker. Det 

är så jag försöker göra 

när jag begränsar en 

patient. 

Ger förklaring vid 

begränsning 

Förklaring Tillvägagångssätt Utförande av begränsning 

Så tycker jag det är 

jätteviktigt och att man 

kan gå och fråga hur de 

ser på att de är här vad 

dom har för förväntningar 

och vad dom tycker vad 

dom kan och så. 

Lyssna på patienten Lyssna Skapa förutsättningar Sjuksköterskans arbete med 

självbestämmande 

För sådana patienter har 

man ju också. Som är mer 

eller mindre ständigt 

psykotiska som inte kan 

sitta still på en stol. Då är 

det ju kanske för höga 

krav att de ska kunna 

lämna in en individuell 

vårdplanering och 

uttrycka sina önskemål 

när de inte knappt kan 

uttrycka det i tal. 

 

Den psykiska ohälsan 

begränsar patientens 

självbestämmande 

Psykisk 

ohälsa 

Begränsningsfaktorer Sjuksköterskans syn på 

självbestämmande 

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

För att försäkra att deltagarna förstod frivilligheten att delta, att de förstod hur 

konfidentialiteten säkras och att de kunde avbryta deltagande när som helst i studien 

informerades detta både skriftligt och muntligt (bilaga 1 och 3). Kvale och Brinkman 

(2009) menar att om en undersökning publicerar information som kan kännas igen av 

andra är det viktigt att undersökningspersonerna får godkänna detta. Därför tillfrågades 

deltagarna om de godkände att citat från deras intervjuer skulle kunna skrivas ut 

anonymt i det färdiga examensarbetet (bilaga 1).  
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7 RESULTAT 

Resultatet presenteras med de tre forskningsfrågorna som huvudkategorier. Tre 

underkategorier följer till varje huvudkategori. Samtliga underkategorier utom en har 

medföljande koder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Huvudkategorier samt underkategorier med koder 
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Resultatet redovisas i följande text med huvudkategorier och tillhörande 

underkategorier. Koderna har i texten markerats i fet stil för att förtydligas. Citat ur det 

transkriberade materialet har använts för att exemplifiera textens innehåll. 

 

7.1 Sjuksköterskans syn på självbestämmande 

7.1.1 Möjlighet till självbestämmande 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att de tyckte patienten skulle ha möjlighet till 

självbestämmande när de vårdades på avdelningen. Självbestämmandet för patienterna 

ansågs vara begränsat och vara till en ”viss del”.  

 

”I den mån det är möjligt att ge dem så mycket självbestämmande som det är möjligt” 

 

”..men om de är i skick att kunna fatta egna beslut om olika saker så tycker jag att dom ska få 

göra det” 

 

Patienten har möjlighet att bestämma själv inom vissa områden och i vissa situationer. 

Sådana situationer kan vara vardagliga saker som vilken tid de vill duscha, om de vill 

ha sin medicininjektion liggande eller stående eller om de vill umgås med andra på 

avdelningen.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte också att de trodde att det var bra för patienten att kunna 

bestämma själv. 

 

”Det blir så här små saker det blir inga stora grejor, men det gör ganska stor skillnad har jag 

upplevt att jag märker på patienters håll” 

 

7.1.2 Begränsande faktorer 

 

Under intervjuerna kunde flera faktorer urskiljas som sjuksköterskorna ansåg 

begränsade patienternas självbestämmande. Vissa är av den typen som gäller alla 

människor i ett samhälle medan andra är mer individuella eller bara gäller då man 

vistas i sjukhusmiljö. Den psykiatriska tvångslagen begränsar patientens 

självbestämmande, detta ansåg samtliga sjuksköterskor. 
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”I det stora hela är det ju ändå tvånget det kan man inte komma ifrån, själva LPT den har ju 

ramar som gäller alla” 

 

Men även inom lagen kan finnas möjlighet till mer självbestämmande. Om patienten 

sköter sina permissioner, permissioner som till en början är noga reglerade till tid och 

plats, kan denne få mer frihet att själva bestämma över innehållet i kommande 

permissioner.  

 

En låst sjukhusavdelning har många rutiner och regler. Rutiner kan vara 

organisatoriska rutiner såsom mattider eller säkerhetsrutiner där kravet på visitering vid 

inpassering är en sådan. 

 

”Så då har de det valet, de kan välja att inte gå ut om de inte accepterar att vi visiterar…” 

 

Regler på avdelningen kan vara de regler som för övrigt gäller i samhället, som en 

sjuksköterska benämnde som vanliga ”vett och hyfs regler”, som att inte störa sina 

grannar med hög musik nattetid. Även rutiner och regler kan förändras och patienter 

har möjlighet att påverka. En sjuksköterska berättade om förändrade rutiner över 

patienters möjlighet att gå och handla under sina frigångar. Rutinen hade förändrats 

från att det ej var tillåtet för avdelningens patienter att vistas i sjukhusets kiosk, till att 

rutinen helt togs bort. Patienterna får nu vistas i sjukhuskiosken förutsatt att de kan 

”sköta sig” när de är där. 

 

Den psykiska ohälsan är av stor betydelse för hur stort självbestämmande patienten 

kan förväntas klara, detta uppgav alla sjuksköterskor. Om patienten är mycket 

psykotisk och verklighetsfrånvarande så ansåg sjuksköterskorna att dessa patienters 

självbestämmande minskade. Vårdpersonalen tar då mer eller mindre över 

självbestämmandet för den patienten. 

 

”En del LPT patienter ska man ju säga kanske är väldigt sjuka rent psykiatriskt, det finns ju 

dom där det kan vara svårt att genomföra en individuell vårdplanering och uttrycka sina 

önskemål. Och då är det svårt för personalen att veta vad som är bäst för den här patienten och 

då får man ju försök, ja bara gissa vad som är rimligt som ska förhöja den patientens 

livskvalitet i långa loppet.” 
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Följsamhet till vård och behandling, men också följsamhet till regler och rutiner 

återkom ofta under intervjuerna. Ökad följsamhet gav ofta ökat självbestämmande för 

patienten. Istället för att allt var noga upp strukturerat kunde patienten få delar som den 

själv kunde få bestämma över mer fritt om de varit följsamma till tidigare 

överenskommelser. 

 

”…att välja lite själva, men det ska göras åtminstone så man har ju fortfarande kvar det här 

lilla tvånget, men de får välja förutsättningar lite själva.” 

 

 

Den personal som arbetar på avdelningen har betydelse för graden av patienters 

självbestämmande enligt två av sjuksköterskorna. Vårdpersonalen utformar till viss 

del de rutiner och regler som ska gälla och ingår i de vårdlag som finns runt varje 

patient. Sjuksköterskorna uppgav att vårdpersonalen inte alltid tyckte lika och att en del 

personal hade svårt att släppa kontrollen och låta patienterna bli mer  

självbestämmande. 

 

”Vi försöker få alla att ta eget ansvar för sin vård och det har varit svårt för personalen faktiskt 

man är van, man vill hjälpa, man vill serva…” 

  

Sjuksköterskorna såg sig som arbetsledare och att det var de som försökte leda 

vårdlaget till att arbeta för att patienten skulle få mera självbestämmande. 

Sjuksköterskorna menade att graden av självbestämmande kunde ändras under den tid 

då patienten vårdades på avdelningen, detta eftersom de begränsande faktorerna inte 

var statiska.   

 

7.1.3 Självbestämmande under förändring 

De två sjuksköterskor som arbetat inom psykiatrin en längre tid återkom flera gånger 

till att synen på självbestämmande för patienterna var under förändring och att 

förändringen gick mot ökat självbestämmande för patienterna. En sjuksköterska uppgav 

att hon trodde att detta berodde på forskning och att samhällets krav på vården hade 

förändrats. 
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7.2 Sjuksköterskans arbete med självbestämmande 

7.2.1 Strukturerat 

Här beskrev sjuksköterskorna hur de arbetade med olika instrument. Den individuella 

vårdplaneringen ansågs mycket viktig. Vid den individuella vårdplaneringen samlas 

all personal i teamet och patienten för att planera för fortsatt vård och behandling. 

Sjuksköterskorna beskrev hur patienten var delaktig och kunde framföra sina önskemål 

och synpunkter.  

 

”…och då gör man ju verkligen en plan och då, patienten godkänner det och de får verkligen 

komma till tals. Dom kan bjuda in anhöriga om de vill andra externa viktiga personer.” 

 

Utefter den individuella vårdplanen utformas också aktivitetsplaner. 

Skattningsskalor där en bedömning av patientens styrkor och svagheter används av 

sjuksköterskorna. En sjuksköterska angav också att patienterna kan skatta sig själva vid 

t.ex. kontaktpersonsamtal. Kontaktpersonsamtal används för att stämma av med 

patienten angående hur det går för denne och patienten har då möjlighet att påverka och 

bestämma. En sjuksköterska uppgav att man hade nedskrivna förhållningssätt för hur 

mycket en patient kan få bestämma själv. Dessa förhållningssätt bestämdes av 

vårdpersonalen och uppdaterades fortlöpande. Sjuksköterskorna uppgav att de ofta 

gjorde överenskommelser med patienterna. Att göra överenskommelser med patienten 

ingår i de instrument som sjuksköterskorna använder sig av, till exempel individuell 

vårdplanering och aktivitetsplaner. Överenskommelser gjordes också med patienterna 

dagligen i deras vardag på avdelningen. 

 

7.2.2 Ostrukturerat 

Sjuksköterskorna uppgav att de ofta lät patienterna bestämma över små vardagssaker. 

Det kunde vara var de vill ha sin injektion eller vilken tid de vill duscha. Även i 

direkta situationer som vid t.ex. utförande av en tvångsåtgärd kunde patienten få 

bestämma vissa saker själv. 

 

”Hur vill du ligga med armarna hur vill du ligga med benen, vill du ha fötterna ihop, vill du ha 

en filt, vill du ha en kudde…”, 
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7.2.3 Skapa förutsättningar 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att patienten alltid fick den information som 

den behövde, att patienten fick uttrycka sina önskemål och att personalen lyssnade till 

dessa.  

 

”…extremt noggrann med att alltid informera, det är också ett sätt tycker jag, kanske inte 

självbestämmande att vara tydlig att patienten vet vad som händer att jag inte gör saker över 

deras huvud.” 

 

”… vi frågar ju dom också, hur vill ni att vi ska göra hur vill du ha det när du mår dåligt eller 

när du gör på det här sättet eller vad det kan vara.” 

 

Att alltid kommunicera med patienten ansågs nödvändigt för att bland annat skapa 

överenskommelser. 

 

”Så det är en ständig kommunikation med dom och vi jobbar väldigt nära våra patienter och 

pratar med dom varje dag och kan ändra planen jätte ofta och strukturera om hit och dit. Nu 

testar vi det här det funkar inte, hur vill du att vi ska prova nu och det är ingen ide, är det ok att 

vi gör så här då…” 

 

Att skapa förutsättningar och öppna för delaktighet och möjlighet till påverkan 

genomsyrade både det strukturerade och det ostrukturerade arbetet. 

 

7.3  Utförande av begränsningar 

7.3.1 Motiv till beslutet 

Sjuksköterskorna angav att det kunde vara olika motiv till besluten beroende på vad 

begränsningen omfattade. Säkerhetsaspekter var ett motiv, här kunde det handla om 

patientens egen säkerhet, men också vårdpersonalens eller medpatienters säkerhet. Att 

begränsa patientens självbestämmande genom begränsningsåtgärder såsom 

bältesläggning och isolering angavs. Beteende som ansågs socialt opassande, såsom 

vissa tvångshandlingar eller störande aktiviteter till exempel musikspelande på hög 
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ljudnivå nattetid angavs som motiv till att utfärda begränsningar för patienten. Vissa 

störande beteende kunde också leda till säkerhetsrisker för patienterna.  

 

”…dels kan de ju ha tvångshandlingar som är väldigt störande för andra så andra kan bli, så 

att patienten riskerar att råka illa ut, för de andra blir så irriterade så det brinner i huvudet för 

dom.” 

 

En sjuksköterska motiverade de begränsningsåtgärder som hon beslutade över genom 

att uppge att hon ville normalisera för patienten och att hon ville hjälpa och göra gott. 

 

7.3.2 Beslutsfattande 

Sjuksköterskorna angav att det var sjuksköterskorna som var ansvariga för besluten vad 

gäller begränsningar vid omvårdnaden. Besluten togs ibland av sjuksköterskan enskilt 

men ofta diskuterades besluten tillsammans med annan personal vilket kunde vara 

den för tillfället tjänstgörande vårdpersonalen på avdelningen eller det vårdlag som 

fanns runt patienten. Vid begränsningsåtgärder såsom bältesläggning poängterade 

sjuksköterskorna att det var en läkarordination, men att sjuksköterskan ofta själv måste 

agera i direkta situationer. 

 

”Ja om du tänker på när det gäller bältesläggning eller sånt så ska det ju alltid vara en 

läkarordination, men det är ju ofta sjuksköterskan som tar beslutet på plats, vi väntar ju inte 

tills det har hänt något allvarligt och sen ringer man doktor, då fixar man ju till.” 

 

7.3.3 Tillvägagångssätt 

Att informera patienten var något som alla sjuksköterskorna uppgav att de alltid gjorde 

när de utförde begränsningar. Information som innehöll en förklaring till varför 

begränsningen utfördes.  

 

”… men jag är noga med att alltid motivera varför. Jag skulle aldrig kunna rumshänvisa någon 

eller säga att det här får du inte utan att tala om varför…” 

 

Informationen kunde också bestå av hur och vad som skulle göras. 
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”Man pratar aldrig över patientens huvud med varandra och varje gång man gör någonting så 

berättar man det, nu ska vi spänna fast benen, nu ska vi spänna fast det här, nu ska vi vända…” 

 

Att sjuksköterskorna förde en diskussion med patienterna om beslutet och gav 

patienterna möjlighet att påverka, öppnade för möjligheten att göra en 

överenskommelse för hur man skulle kunna göra i fortsättningen. 

 

”… och då har ju också patienten i och för sig också en möjlighet att påverka, jamen när du gör 

så här då blir det så här, hur kan vi undvika att du hamnar i de här situationerna, du blir arg 

och det blir tråkigt.” 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Studien är en empirisk studie med kvalitativ ansats. I studien intervjuades tre 

sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

8.1.1 Urval 

Författarna använde sig av bekvämlighets- och snöbollsmetoden vid urvalet (Polit & 

Beck, 2009 [2010]). Detta gjordes framförallt för att författarna skulle få en snabb 

respons på om det fanns sjuksköterskor som var villiga att delta i studien. Två av 

sjuksköterskorna arbetade på samma avdelning vilket kan ses som en negativ aspekt. 

Det hade eventuellt varit bättre om de sjuksköterskor som ingick i studien varit 

verksamma på olika avdelningar för att få en mer övergripande insyn. Polit och Beck 

(2009[2010]) menar att personlig triangulering kan validera data genom ökat 

perspektiv på fenomenet. Antalet deltagare i studien var begränsat till tre och ett 

större antal hade troligen gett andra eller fler infallsvinklar. Om deltagarna är bra 

informanter, duktiga på att kommunicera och reflektera över sina erfarenheter, kan 

det räcka med ett begränsat antal deltagare i studien (Polit & Beck, 2009[2010). 

Antalet deltagare begränsades utifrån tidsaspekten för studien. 
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8.1.2 Datainsamlingsmetod 

Insamlingsmetod av data bestod av intervjuer som spelades in på band och sedan 

ordagrant transkriberades. Denscombe (2009) menar att intervjuer är en lämplig 

metod när forskaren vill få insikt i saker som åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter. Ett gott stöd för att hålla strukturen i intervjun erhölls genom 

intervjuguiden (bilaga 1). Vanligtvis utvecklas intervjuguiderna genom att 

pilotstudier görs, detta för att testa om forskningsfrågorna ger de svar man vill ha för 

att uppnå syftet med studien (Starrin & Renck, 1996). Eftersom det tidsmässigt var 

svårt att utföra pilotstudier, inhämtades istället konsultation från en sjuksköterska 

med mångårig erfarenhet av ämnet. Denne bedömde att forskningsfrågorna skulle 

kunna vara användbara vid intervjuer för att uppnå studiens syfte. I det skriftliga 

informationsbrevet (bilaga 3) som skickades till deltagarna innan intervjutillfället, 

framgick det vilket ämne som skulle behandlas och vilka frågor som var aktuella. 

Anledningen till detta var att deltagarna skulle kunna förbereda sig och kunna tänka 

igenom ämnet och på så sätt öka möjligheten till genomtänkt och flödig information 

vid intervjutillfället. Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuaren är det 

viktigaste forskningsverktyget vid en intervjuundersökning. Ambitioner att uppfylla 

de kriterier som Kvale och Brinkman (2009) har på en hantverksskicklig intervjuare, 

till exempel att vara öppen, strukturerad och tydlig gjordes. Deltagarna gavs stort 

utrymme att tala genom att de alltid fick tala till punkt, att de ej avbröts och att pauser 

utnyttjades innan nästa fråga ställdes. Intervjuerna spelades in på band. Alternativen 

hade varit videoinspelning eller anteckningar. Videoinspelningar ansågs inte 

nödvändiga då inte andra aspekter än det talade ordet skulle analyseras. Att föra 

anteckningar under samtalet hade krävt en god simultanförmåga och en god 

kompetens och erfarenhet hos den som utförde intervjuerna, något som inte fanns i 

detta fall.  

8.1.3 Dataanalys 

Den valda analysmetoden var en manifest innehållsanalys (Granehiem & Lundman, 

2004). Författarna bemödade sig om att hålla analysen manifest, det vill säga att inte 

försöka tolka texten utan uppfatta vad texten verkligen säger. Då båda författarna var 

med vid intervjusituationerna kunde avstämning göras om det var någon textdel som 

verkade oklar. För att testa analys av textens innehåll kan texten läsas av en annan 
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utomstående part och dennes uppfattning av textens innehåll kan jämföras med 

forskarens uppfattning. Detta förfaringssätt kunde inte genomföras här då 

konfidentialiteten skulle ha brutits. Författarna valde istället att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna och lyfta ur de meningsbärande enheterna var för sig och 

sedan jämföra resultatet. Valet av meningsbärande enheter var likartat för båda 

författarna och samstämmigheten var god.  Författarna valde att låta de tre 

forskningsfrågorna bli tre huvudkategorier. Koderna kom ibland nästan att nudda 

varandra rent innehållsmässigt eftersom två av huvudkategorierna handlade om 

sjuksköterskans arbete. En annan uppdelning av kategorier kanske hade varit bättre, 

men författarna ansåg att resultatet blev tydligt presenterat på detta viset. Vid 

analysen har inte kvasistatistisk analys använts där förekomsten av uttalande har 

räknats (Polit & Beck, 2009 [2010]) men däremot visar texten i resultatdelen om 

mindre än hälften av sjuksköterskorna har uttryckt det som koden innebär.  

8.2 Resultatdiskussion 

Arlebrink (2010) menar att ett problem med tvångsvården är att det ofta föreligger en 

skillnad mellan patientens och personalens upplevelser av vad som sker under 

vårdtiden. Samma fenomen och situation kan förstås och upplevas på vitt skilda sätt. 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskors syn på 

självbestämmande för patienter som vårdas under LPT.  

8.2.1 Sjuksköterskans syn på självbestämmande 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna hade självbestämmande men att det var 

begränsat. De nämnde flera faktorer som påverkade patientens självbestämmande. På 

en psykiatrisk avdelning finns många regler och rutiner, vissa återspeglar de normer 

som gäller inom samhället. Patienter anses ha samma skyldighet som alla andra att 

följa dessa normer när de är under vård (Vatne & Holmes, 2006). Regler och rutiner 

kan ses som oflexibla av patienterna inom psykiatrisk vård (Johansson & Lundman, 

2002), men patienterna kan också förstå varför regler och rutiner finns och tycka att 

dessa är nödvändiga och bra (Daremo & Haglund, 2008; Kousmanen et al., 2007). 

Johansson, Skärsäter och Danielson (2006) fann att regler och rutiner på en avdelning 

ofta användes för att kontrollera patienterna.  



 

  19 

Att som patient vara följsam till den planerade vården, lagar, rutiner och regler 

framkom som en betydande faktor för graden av självbestämmande. Detta stöds också 

av patienters upplevelser av den psykiatriska tvångsvården (Välimäki & Leino-Kilpi, 

1998). Patienter blir belönade för sin följsamhet genom att de ges fler tillfällen till 

självbestämmande (Cook & Jonikas, 2002). Med detta perspektiv finns risken att 

självbestämmande ses som något som ska förtjänas och inte som en rättighet. Vid 

författarnas möte med den psykiatriska tvångsvården och under intervjutillfällena 

erhölls uppfattningen att patientens förmåga till att följa överenskommelser och att se 

och förstå konsekvenser av sitt handlande bedömdes av vårdpersonalen som en 

indikator på hur rehabiliteringen fortskred. Kunde patienterna följa 

överenskommelser och avdelningens regler och rutiner ansågs patienten ha klättrat i 

trappan till psykisk hälsa. Ett liknande system beskrivs av Linhorst, Hamilton, Young 

och Eckert (2002) där patienter som vårdades på ett psykiatriskt sjukhus placerades i 

olika nivåer beroende på sitt beteende och där nivåerna avgjorde hur stor del 

valmöjligheter patienterna hade.  

Den psykiatriska vården bedrivs ofta i team runt patienten och det kan ha 

betydelse hur teamets olika deltagare ser på tvångsvårdade patienters 

självbestämmande. Sjuksköterskorna uttryckte att de tyckte det var bra för patienter 

att vara självbestämmande. De tog upp att det kunde vara ett problem om inte alla i 

teamet hade samma syn och att vårdpersonalens agerande kunde hindra patienter från 

att vara självbestämmande. Liknande upplevelser har patienter inom psykiatrin 

uttryckt (Lammers & Happell, 2003; Linhorst et al., 2002). Att den psykiatriska 

vården är i ständig förändring vad gäller synen på patienters självbestämmande och 

delaktighet och att detta sker i flera länder än Sverige bekräftas av flera studier 

(Nilstun et al., 2000; Olofsson, Gilje, Jacobsson & Norberg, 1998; Tee, Lathlean, 

Herbert, Coldham, East & Johnson, 2007). 

8.2.2 Sjuksköterskans arbete med självbestämmande 

Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete med patientens självbestämmande som aktivt 

och strukturerat. Att göra överenskommelser med patienten var ett genomgående 

tema och de benämnda instrumenten användes nästan uteslutande i samarbete med 

patienten. Endast de nedskrivna förhållningssätten utfördes enbart av personal. 

Sjuksköterskorna ansåg att den individuella vårdplaneringen som ska upprättas för 

alla patienter som vårdas under LPT är mycket viktig för patientens delaktighet och 
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självbestämmande. Flertalet patienter inom den psykiatriska vården uttrycker att de 

vill vara involverade och bestämma i sin vård och behandling (Connor & Wilson, 

2006; Daremo & Haglund, 2008). Sjuksköterskorna uppgav att de kommunicerade, 

informerade, lyssnade och inbjöd patienter att vara delaktiga och påverka. Detta 

arbetssätt överensstämmer väl med de förutsättningar som Välimäki och Leino-Kipli 

(1998) menar behövs för att patienter ska kunna vara självbestämmande. Att skapa 

förutsättningar för självbestämmande i vården anses av patienter inom psykiatrin som 

viktigt (Connor & Wilson, 2006; Tee et al., 2007; Walsh & Boyle, 2009). 

Sjuksköterskorna uppgav att de gav patienten möjlighet att få bestämma i sin vardag 

och då ofta över små saker. Detta går i linje med uttalande om att patienter inom den 

psykiatriska vården ska ha rätten att vara självbestämmande i relevanta situationer 

och att självbestämmande ska uppmuntras även då det gäller enklare, vardagliga saker 

(Kousmanen et al., 2007; Nilstun et al., 2000). Hur sjuksköterskorna arbetade med 

dem som inte ville vara självbestämmande eller delaktiga i sin vård (Välimäki & 

Leino-Kilpi, 1998) framkom ej.  

8.2.3 Utförande av begränsningar 

Sjuksköterskorna uppgav att det fanns olika motiv till åtgärder som begränsade 

patienterna. Även Björkdahl, Palmstierna och Hansebo (2010) och Olofsson et al. 

(1998)  har visat att motiv som säkerhetsaspekter, normalisera, göra gott och hjälpa 

patienter används som förklaring till begränsningsåtgärder för patienter som vårdas 

inom psykiatrin. Sjuksköterskorna uppgav att begränsningarna kunde vara 

tvångsåtgärder, såsom bältesläggning och isolering, men att det också kunde röra sig 

om andra saker till exempel gränssättning för socialt opassande beteende. Vatne och 

Holmes (2006) menar att begränsningar för patienter inom den psykiatriska vården 

ofta bygger på samhällets sociala regler om vad som är passande och att det är viktigt 

att gränssättningar används i ett terapeutiskt syfte istället för kontrollerande. 

Tvångsvården ska främst vara ett jagstödjande inslag och samhällsaspekterna ska 

komma i andra hand (Jacobsson, 2006). Att sjuksköterskorna ofta tar beslutet 

angående begränsningar av patientens självbestämmande tillsammans med annan 

vårdpersonal, återspeglar att den psykiatriska vården bedrivs i vårdlag och team runt 

patienten.  
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8.3 Slutsats 

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att självbestämmande för patienterna är en 

viktig del vid vård under LPT men att självbestämmande begränsas av flera faktorer. 

Sjuksköterskor arbetar aktivt med och skapar förutsättningar för att patienten ska 

kunna använda sitt självbestämmande, även när det handlar om omvårdnadsåtgärder 

som begränsar patientens självbestämmande. 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie kan ge förståelse för att självbestämmande för patienter är en viktig 

faktor inom hälso- och sjukvården även när patienter vårdas under LPT. Studien kan 

ge en inblick och förståelse för vad som påverkar patienters självbestämmande och 

hur sjuksköterskan arbetar med patienters självbestämmande när de vårdas under 

LPT. Detta kan även vara till gagn för sjuksköterskor som ej arbetar inom psykiatrin 

eftersom patienter som vårdas under LPT kan vårdas inom hela hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

I arbetet med studien framkom det att det finns patienter som inte vill ha något 

självbestämmande och att det finns patienter som anses för psykiskt sjuka för att klara 

av att ha något självbestämmande. Mer forskning om hur sjuksköterskorna arbetar 

med dessa patienters självbestämmande behövs. 

 



 

22 

9 REFERENSER 

Arlebrink, J. (2010). Etiska aspekter på tvångsvård. I I. Skärsäter (Red.). Omvårdnad 

vid psykisk ohälsa (1. Uppl., s. 401-423). Lund: Studentlitteratur. 

 

Björkdahl, A., Palmstierna, T. & Hansebo, G. (2010). The bulldozer and the ballet 

dancer: Aspects of nurses’ caring approaches in acute psychiatric intensive care. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 17(6), 510-518. doi: 

10.1111/j.1365-2850.2010.01548.x 

 

Connor, S. & Wilson, R. (2006). It's important that they learn from us for mental 

health to progress. Journal of Mental Health, 15(4), 461-474. Hämtad från databas 

CINAHL med full text. 

 

Cook, J. & Jonikas, J. (2002). Self-determination among mental health 

consumers/survivors: Using lessons from the past to guide the future. Journal of 

Disability Policy Studies, 13(2), 87-95. Hämtad från databas CINAHL med Full text. 

 

Daremo, A. & Haglund, L. (2008). Activity and participation in psychiatric 

institutional care. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15(3), 131-142. 

Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) (P. Larsson, övers.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Förenta nationerna (1948). The Universal Declaration of Human Rights. Hämtad 

110831 från: http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande. (1. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Granehiem, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content anlysis in nursing 

research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today 24: 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/


 

  23 

 

Grönwall, L. & Holgersson, L. (2009). Psykiatrin, tvånget och lagen: En 

lagkommentar i historisk belysning. (4. uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Hills, S. & Laugharne, R. (2006). Decision Making and information seeking 

preferences among psychiatric patients. Journal of Mental Health 15(1), 75-84. Doi: 

10.1080/09638230500512250. 

 

Jacobsson, L. (2006). Tvång ett bestående behov i psykiatrin. Läkartidningen 

103(48), 3856-3857. Hämtad från http://www.lakartidningen.se. 

 

Johansson, I. & Lundman, B. (2002). Patients' experience of involuntary psychiatric 

care: Good opportunities and great losses. Journal Of Psychiatric And Mental Health 

Nursing, 9(6), 639-647. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Johansson, I., Skärsäter, I. & Danielson, E. (2006). The health-care environment on a 

locked psychiatric ward: An ethnographic study. International Journal of Mental 

Health Nursing, 15(4), 242-250. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Kuosmanen, L., Hätönen, H., Malkavaara, H., Kylmä, J. & Välimäki, M. (2007). 

Deprivation of liberty in psychiatric hospital care: The patient's perspective. Nursing 

Ethics, 14(5), 597-607. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.)  

(S.-E. Torhell, övers.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Lammers, J. & Happell, B. (2003). Consumer participation in mental health services: 

Looking from a consumer perspective. Journal of Psychiatric & Mental Health 

Nursing, 10(4), 385-392. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Linhorst, D., Hamilton, G., Young, E. & Eckert, A. (2002). Opportunities and barriers 

to empowering people with severe mental illness through participation in treatment 

planning. Social Work, 47(4), 425-434. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 



 

24 

Nilstun, T., Jacobsson, L., Westrin, C.-G. & Thelander, S. (2000). Värdekonflikter 

vid utvärdering av psykiatrisk vård: En översikt. Läkartidningen, 97(35), 3758-3761. 

Hämtad från http://www.lakartidningen.se. 

 

Olofsson, B. (2000). Use of coercion in psychiatric care as narrated by patients, 

nurses and physicans. Umeå.: Univ.. 

 

Olofsson, B., Gilje, F., Jacobsson, L. & Norberg, A. (1998). Nurses' narratives about 

using coercion in psychiatric care. Journal of Advanced Nursing, 28(1), 45-53. 

Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2009[2010]). Essentials of nursing research: Appraising 

evidence for nursing practice. (7., [updated] ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Severinsson, E. & Hummelvoll, J.K. (2001). Factors influencing job satisfaction and 

ethical dilemmas in acute psychiatric care. Nursing and Health Sciences 3(2): 81-90. 

Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslag. Hämtad 31 aug., 2011 från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

 

SFS 1991:1128. Lagen om psykiatrisk tvångsvård:. Hämtad 31 aug., 2011 från 

Riksdagen, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad 31 aug., 2011 från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659 

 

Självbestämmande (2011). I Svensk Ordbok (s. 823). Hämtad 31 aug., 2011 från 

Svenska akademien, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

 

Skärsäter, I. (Red.) (2010). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: På grundläggande nivå. 

(1. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


 

  25 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

31 aug., 2011 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen (2008a). Tvångsvården: Sammanställning från inventering. Hämtad 

31 aug., 2011 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-

60_200812660.pdf 

 

Socialstyrelsen (2008b). Den Psykiatriska tvångsvården: Verksamhetstillsyn av 

vården enligt LPT och LRV i södra sjukvårdsregionen. Hämtad 31 aug., 2011 från 

Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-

60_200812660.pdf 

 

Starrin, B. & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I P.-G. Svensson & B. 

Starrin (red.). Kvalitativa studier i teori och praktik (s. 52-78). Lund: Studentlitteratur. 

 

Svedberg, P., Jormfeldt, H. & Arvidsson, B. (2003). Patients' conceptions of how 

health processes are promoted in mental health nursing. A qualitative study. Journal 

of Psychiatric & Mental Health Nursing, 10(4), 448-456. Hämtad från databas 

CINAHL med full text. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Nationell patientenkät. Psykiatri 

slutenvård. Hämtad 31 aug., 2011 från Sveriges Kommuner och Landsting, 

http://www.indikator.org/publik/pdf/1_364.pdf 

 

Tee, S., Lathlean, J., Herbert, L., Coldham, T., East, B. & Johnson, T. (2007). User 

participation in mental health nurse decision-making: A co-operative enquiry. Journal 

of Advanced Nursing, 60(2), 135-145. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-60_200812660.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-60_200812660.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-60_200812660.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8802/2008-126-60_200812660.pdf
http://www.indikator.org/publik/pdf/1_364.pdf


 

26 

Vatne, S. & Holmes, C. (2006). Limit setting in mental health: Historical factors and 

suggestions as to its rationale. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 

13(5), 588-597. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Vuckovich, P. & Artinian, B. (2005). Justifying coercion. Nursing Ethics, 12(4), 370-

380. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Välimäki, M. & Leino-Kilpi, H. (1998). Preconditions for and consequences of self-

determination: The psychiatric patients' point of view. Journal of Advanced Nursing, 

27(1), 204-212. Hämtad från databas CINAHL med full text. 

 

Walsh, J. & Boyle, J. (2009). Improving Acute Psychiatric Hospital Services 

According to Inpatient Experiences. A User-Led Piece of Research as a Means to 

Empowerment. Issues in Mental Health Nursing, 30(1), 31-38. 

doi:10.1080/01612840802500733 

 

 

 

 

 



 

  27 

BILAGA/BILAGOR 

 
     Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation av personer och arbetet. 

Information ges angående att: 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Konfidentialitet garanteras och det ska ej vara möjligt att i det färdiga examensarbetet 

kunna spåra de uttalande som görs i intervjuerna. 

Sekretessbestämmelser gäller under hela samtalet och att inga namn får nämnas. 

Samtalet spelas in på band och transkriberas sedan. Materialet avkodas så att 

spårbarhet förhindras. Det inspelade materialet raderas då examensarbetet är färdigt. 

Kopia på färdigt examensarbete kommer att lämnas till de deltagare som så önskar.  

Denna information är en upprepning av den tidigare givna skriftliga information. 

Att samtalet beräknas ta ca 20 min. 

Datum:  

Kod: 

Arbetsår inom psykiatrin: 

Kön: 

Ålder: 

Godkänner deltagaren att citat från intervjun publiceras anonymt i examensarbetet: 

 

 
Intervjufrågor 

 

Hur är din syn på patienters självbestämmande då de vårdas under lagen om 

LPT? 

 

Stödord: Individuellt, skiftningar över tid och person, hur stort 

 

 

Hur arbetar du som sjuksköterska med dessa patienters självbestämmande? 

 

Stödord: Vilka situationer, aktivt, strukturerat, ostrukturerat 

 

Om du som sjuksköterska måste gå in och begränsa dessa patienters 

självbestämmande i det dagliga omvårdnadsarbetet, hur tänker/resonerar du 

då? 

 
Stödord: hur tas beslut, motiv till besluten, hur fattas besluten-andra inblandade 
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 Bilaga 2 

 

                                                                                   Till: Klinikchef 

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Lena Sennblad och Dudley Sanchez är sjuksköterskestudenter och studerar vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete (Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av 

en uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbetet.  

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskors syn på självbestämmande hos 

patienter som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur ser sjuksköterskor på patienternas 

självbestämmande. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjumetodik. 3 sjuksköterskor 

som arbetar men patienter som vårdas under LPT tillfrågas. 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2011-09-06 och vara avslutad 2011-09-13. 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten D-nr: 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta 

patienterna att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer 

och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till 

berörda enheter.  

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid xxx. 

 

Stockholm 2011-08-29 

 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Handledares signatur   Examinators signatur 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Mail-adress    Mail-adress 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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  Bilaga 3 

 

Hej 

Vi heter Lena Sennblad och Dudley Sanchez och är sjuksköterskestudenter i termin 5 

på Röda Korsets Högskola. Under denna termin ingår det att göra ett examensarbete 

på 15 högskolepoäng. I vårt arbete har vi har valt att undersöka sjusköterskors syn på 

patienters självbestämmande då patienterna vårdas under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. Vi kommer att genomföra undersökningen genom att intervjua 

sjusköterskor som arbetar inom psykiatrin. 

Därför frågar vi nu er om ni vill deltaga i denna intervju. 

Information angående deltagandet: 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Konfidentialitet garanteras och det ska ej vara möjligt att i det färdiga examensarbetet 

kunna spåra de uttalande som görs i intervjuerna. 

Sekretessbestämmelser gäller under hela samtalet och inga namn får nämnas. 

Samtalet spelas in på band och transkriberas sedan. Materialet avkodas så att 

spårbarhet förhindras. Det inspelade materialet raderas då examensarbetet är färdigt. 

Kopia på färdigt examensarbete kommer att lämnas till de deltagare som så önskar. 

Intervjutiden beräknas till ett tillfälle à ca 20 min. Intervjun kommer att ske under  

v. 36-v.37. Tid och plats bokas i förväg.  

Frågorna som kommer att ställas berör sjuksköterskans syn på patienters 

självbestämmande, hur sjuksköterskan arbetar med patienters självbestämmande och 

hur sjuksköterskan tänker/resonerar då patientens självbestämmande behöver 

begränsas. Alla frågorna gäller då patienten vårdas under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. 

Handledaren för detta arbete heter xxx och är lärare på Röda Korsets Högskola 

 

Kontaktuppgifter 

 

Lena Sennblad     lesehk09@rkh.se    telenr: xxx 

Dudley Sanchez   dusahk09@rkh.se   telenr: xxx 
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