
  

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

Delkurs 17, 15 hp 

HT 12 

 

 

 

 

 

”ATT MÖTAS NÅNSTANS PÅ MITTEN” 
 

Sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella kunskap  

inom den rättspsykiatriska slutenvården 

 

”TO MEET HALFWAY” 

Nurses’ possibility to apply their professional knowledge  

within the forensic inpatient psychiatry 

 

 

Författare:  Magda Borén och Elin Vinterhed 

 

 

Handledare:   

 

Examinator:  

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Internationell forskning påvisar att sjuksköterskans genuina 

omvårdnadsarbete försvåras inom den rättspsykiatriska vården. Kärnan i denna 

problematik är den tvetydighet som uppstår då sjuksköterskan förväntas bedriva en 

etiskt grundad omvårdnad gentemot patienter som vårdas mot sin vilja. Forskning, 

särskilt ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv, saknas gällande sjuksköterskors möjlighet 

att använda sin professionsspecifika kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin 

professionella kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården. Metod: Empirisk 

studie med kvalitativ ansats baserad på tematiskt utarbetade, interaktiva intervjuer med 

sex sjuksköterskor verksamma vid en rättspsykiatrisk klinik i en svensk storstad. 

Deduktiv innehållsanalys utifrån Carpers (1975) teori om sjuksköterskors kunskap och 

dess begrepp. Resultat: Ur analysen utkristalliserades åtta kategorier vilka beskriver 

sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella kunskap inom den 

rättspsykiatriska slutenvården: (1) brist på incitament, (2) en ny kunskapsgeneration, 

(3) tvång utan kränkning, (4) högt och lågt i tak, (5) nödvändig distans, (6) försvårad 

identifikation, (7) flexibilitet gentemot regler och (8) vårda i motvind. Slutsats: 

Studiens resultat visar att sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella 

kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården begränsas av en rad faktorer, både 

inom och utanför det egna inflytandet. Begränsningar som identifierades var en 

omvårdnadsfientlig miljö, gamla traditioner, bristande forskningsincitament och en 

patientgrupp med mångfacetterad problematik. Trots dessa utmaningar lyckas 

sjuksköterskorna hävda sin profession och därmed bedriva en omvårdnad som de ser 

som acceptabel, om än med stor förbättringspotential. Klinisk betydelse: 

Förhoppningen med studien är att inom den rättspsykiatriska slutenvården skapa en 

medvetenhet om sjuksköterskors unika kunskap så att omvårdnadsvetenskapen får 

större utrymme i klinisk praxis. 

 

Nyckelord: Epistemologi, sjuksköterkor, professionell kunskap, rättspsykiatri, 

omvårdnad. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: International research indicates that it is difficult for nurses to provide 

genuine nursing care within the forensic inpatient psychiatry. The dual role taken on by 

nurses when expected to ethically care for patients subject to involuntary treatment is at 

the core of this issue. Research, especially from an epistemological point of view, is 

lacking regarding nurses’ possibility to apply their specific professional knowledge 

within the forensic inpatient psychiatry. Aim: The aim of this study was to describe 

nurses' possibility to apply their professional knowledge within the forensic inpatient 

psychiatry. Method: Empirical study with qualitative approach based on thematic 

interactive interviews with six nurses employed at a forensic inpatient clinic in one of 

Sweden's bigger cities. Deductive content analysis based on Carper's (1975) theory of 

nursing knowledge and its concepts. Results: From the analysis emerged eight 

categories which describe nurses' possibility to apply their specific professional 

knowledge in a forensic inpatient psychiatry setting: (1) lack of incentives, (2) a new 

generation of knowledge, (3) coercion without affront, (4) tolerance in a rigid 

environment, (5) necessary distance, (6) challenging identification, (7) flexibility 

towards rules and (8) nursing against a headwind. Conclusion: The findings show that 

nurses' possibility to apply their professional knowledge within the forensic inpatient 

psychiatry is limited by factors both in and beyond their power. The identified 

limitations were a custodial environment, old traditions, a lack of research incentives 

and a clientele with multifaceted issues. In spite of these challenges, nurses were able to 

assert their profession and provide nursing care in a way they saw as acceptable, though 

not without potential for improvement. Implications for practice: Hopefully, this 

study can raise awareness of nurses’ unique knowledge within the forensic inpatient 

psychiatry in order to promote nursing science in clinical practice. 

 

Keywords: Epistemology, nurses, professional knowledge, forensic psychiatry, nursing 

care. 
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INLEDNING 

Den rättspsykiatriska slutenvården representerar en av de mest komplexa vårdformerna 

inom ramen för den offentliga sjukvården. Sjuksköterskor verksamma inom 

rättspsykiatrin ställs inför utmaningar utöver det vanliga då de förväntas vårda patienter 

som inte bara lider av allvarlig psykisk störning utan även är frihetsberövade i laglig 

mening. Varje sjuksköterskas plikt är att genom sin professionella kunskap främja 

hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. Att skapa utrymme för patientinflytande i 

en så symmetrisk vårdrelation som möjligt, utgör viktiga komponenter för att lyckas 

med detta. I en rättspsykiatrisk kontext riskerar dock sjuksköterskans roll bli dubbel i 

den mening att hon inte bara står för omvårdnaden utan även utför arbetsuppgifter 

såsom övervakning och tvångsåtgärder vilka med nödvändighet kränker patientens 

självbestämmanderätt, värdighet och integritet. Vi har själva upplevt hur lätt de 

etablerade omvårdnadsteorierna förvandlas till utopier i en miljö där frihetsberövade 

patienter vårdas mot sin vilja. Därför väcktes intresset för sjuksköterskors strategier för 

att skydda sin profession och tillämpa sina specifika professionella kunskaper inom den 

rättspsykiatriska slutenvården. Vi frågade oss om det är möjligt att få vara just 

sjuksköterska – inte övervakare eller fångvaktare – på en rättspsykiatrisk klinik i 

dagens Sverige? 
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BAKGRUND 

Aktuellt kunskapsläge 

Ett flertal studier beskriver sjuksköterskors roll inom rättspsykiatrisk slutenvård som 

tvetydig eftersom att de å ena sidan ska agera vårdgivare i enighet med aktuella etiska 

riktlinjer och å andra sidan samtidigt tjäna rättsstaten. Det senare innebär inte sällan att 

sjuksköterskor förväntas delta i tvångsmedicinering, övervakning och annan, för 

patienter, kränkande behandling som inte är förenlig med sjuksköterskans etiska plikt 

att företräda patientens intresse (Fisher, 2007; Jacob & Holmes, 2011; Jacob, Gagnon 

& Holmes, 2009; Martin & Street, 2003; Peternelj-Taylor, 1999; Rask & Brunt, 2006).  

 

I en nordamerikansk studie visar Fisher (1995) att den dubbla roll som sjuksköterskor 

inom rättspsykiatrin förväntas anta leder till fler etiska konflikter och valsituationer 

mellan olika motstridiga handlingar än vad som är fallet inom andra vårdformer. Dessa 

konflikter handlar för sjuksköterskan om att upprätthålla patientens autonomi i en 

högriskmiljö, att lyckas hålla en distans till patienterna och samtidigt etablera en 

terapeutisk relation samt att göra gott utan att bryta mot institutionsmässiga normer och 

regler (ibid.). Jacob, Holmes och Buus (2008) hävdar att den humanistiska värdegrund 

som genomsyrar omvårdnadsvetenskapen är mer kontextberoende än vad som tidigare 

gjorts gällande. Den rättspsykiatriska slutenvården, menar de, är så präglad av 

differentiering mellan patient och sjuksköterska, att den rådande omvårdnadsteoretiska 

diskursen hotas. Risken är därmed överhängande att sjuksköterskans identitet som 

vårdgivare undermineras och förändras i den rättspsykiatriska kontexten eftersom 

frihetsberövande och repressalier sammanblandas med terapeutiska interventioner 

(ibid.). Ett flertal studier påvisar att tvångsvård och omvårdnad endast kan samexistera 

om en terapeutisk relation skapas mellan sjuksköterska och patient (Encinares, 

McMaster & McNamee, 2005; Martin, 2001; Rask & Åberg, 2002).  Sjuksköterskornas 

otrygghet i en ofta våldsam arbetsmiljö, hotar en ömsesidig relation mellan patient och 

sjuksköterska inom den rättspsykiatriska vården (Rose, Peter, Gallop, Angus & 

Liaschenko, 2011; Sjögren, 2004). I en genomgång av sjuksköterskors dokumentation i 

den australiska akutpsykiatrin fann Martin och Street (2003) att fokus låg på patientens 

beteenden snarare än på dennes behov. Samma studie visar att sjuksköterskornas 

vidtagna åtgärder fokuserade mer på institutionstekniska aspekter som bibehållandet av 

kontroll, varvid patienter definierades som antingen problematiska eller 
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oproblematiska.  

I en intervjustudie från Storbritannien, med fokus på personalens omedvetna 

stigmatisering av patienter fann Lammie, Harrison, MacMahon och Knifon (2010) att 

sjuksköterskor inom rättspsykiatrin ofta känner rädsla för fysiskt våld, misstror 

patientens möjlighet till tillfrisknande, samt upplever att de befinner sig på en ”högre” 

nivå gentemot patienterna. Informanterna bekräftar även att en subtil maktutövning 

gentemot patienten förekommer i form av ignorering av önskemål och indragna 

förmåner. Med utgångspunkt i teorin om ”Den Andre” – othering – diskuterar Jacob 

och Holmes (2011) på ett liknande sätt att sjuksköterskors psykologiska 

avståndstagande och oförmåga att identifiera sig med patienter som begått grova brott, 

riskerar att påverka omvårdnaden negativt. Samtidigt visar deras intervjustudie att 

sjuksköterskorna beskrev förmågan att se människan bakom brottet som något 

eftersträvansvärt för deras profession.  

 

Martin och Street (2003) menar att tvångsvård i en alltför säkerhetsteknisk miljö sällan 

fyller sitt terapeutiska syfte då sjuksköterskors utrymme för omvårdnad minskar till 

förmån för andra uppgifter såsom övervakning. Som Mason, Mason-Whitehead och 

Thomas (2009) visar i sin intervjustudie med fokus på patientövervakning, kan 

sjuksköterskor genom att anta ett mer flexibelt förhållningssätt till rutiner, skapa en 

positiv inverkan på omvårdnaden i dessa, för både patient och sjuksköterska, obekväma 

situationer. Att alltför rigid regelmässighet från sjuksköterskors sida har en negativ 

inverkan på vårdrelationen bekräftas av Gildberg, Elverdam och Hounsgaard (2010). 

Hörberg (2008) visar i sin avhandling att patienter upplever den rättspsykiatriska 

slutenvården som en fragmenterad och osammanhängande förvaringsvistelse snarare än 

den chans till tillfrisknande som många av dem hade hoppats på. Hörberg beskriver 

patienternas sporadiska erfarenheter av god omvårdnad som ”öar” i en annars 

meningslös tillvaro. Sturidsson, Turtell, Tengström, Lekander och Levander (2007) har 

i en svensk studie kartlagt hur rättspsykiatriska patienters vårdtid utnyttjas. De visar att 

en försvinnande liten del går åt till terapeutisk behandling till förmån för vad de kallar 

ostrukturerade aktiviteter såsom tv-tittande. Rask och Åberg (2002) har i sin 

enkätstudie om sjuksköterskors professionella kontribution och utbildningsbehov inom 

svensk rättspsykiatri, påvisat att sjuksköterskors innovativa förmåga och användande av 

sina personliga förmågor bör få mer utrymme som terapeutisk resurs. Endast om 
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sjuksköterskor tillåts utöva sin profession till fullo, menar Rask och Åberg, kan en mer 

ömsesidig vårdrelation etableras och en god omvårdnad bedrivas. 

 

Teoretisk referensram  

Kunskapsteori 

Vad människan vet och hur hon tillägnar sig kunskap är klassiska filosofiska 

frågeställningar som sedermera också kommit att bli centrala inom modern vetenskap 

(Gustavsson, 2000). Kunskapsteori (epistemologi), utifrån ett humanvetenskapligt 

perspektiv utgår till stor del från aristotelisk kunskapssyn. Utöver teoretisk kunskap, 

episteme, och praktisk kunskap, techne, identifierar Aristoteles (2004) en tredje, 

mångdimensionell kunskapsform vilken benämns som praktisk klokhet, fronesis. 

Gadamer (2004) beskriver fronesis som en förening av kunskap och handling där 

människan, i varje beslutssituation, måste utgå från sig själv och sin specifika 

förförståelse för att kunna handla på ett sätt som gynnar både den egna personen och 

kollektivet. Således, menar Gadamer, skiljer sig de båda praktiska kunskapsgrenarna 

techne och fronesis från varandra i bemärkelsen att den senare varken kan läras ut eller 

generaliseras. Gadamer lyfter fram fronesis som ett modernt sätt att se på kunskap som 

individuell och personlig utan att för den sakens skull vara ovetenskaplig. I och med 

detta öppnar han upp för ett kritiskt förhållningssätt till upplysningens positivistiska 

kunskapsideal och teknifierande av vetenskapen, till förmån för studiet av människan 

och det mänskliga. 

 

Sjuksköterskans professionella kunskap 

Omvårdnadsvetenskapen tillhör den yngre generationens humanvetenskapliga 

kunskapsparadigm där en accentuering av Aristoteles kunskapssyn fått stor 

genomslagskraft (James, 2010). Detta innebär att sjuksköterskeyrket inte längre ses 

som ett företrädelsevis praktiskt arbete utan istället som en vetenskapligt grundad 

profession. Vidare har sjuksköterskors teoretiska kunskap fått självständig status och är 

inte i samma utsträckning beroende av andra vetenskapliga discipliner (D'Cruz, Jacobs 

& Schoo, 2009). Denna förändrade syn har till stor del uppstått tack vare de första 

omvårdnadsteoretikernas omvärdering och vetenskapliggörande av sjuksköterskors 

kunskap. En sjuksköterska, skriver Barbara Anne Carper (1975), kan inte enbart förlita 



5 

 

sig på tekniska färdigheter, utan måste i varje situation och i varje möte med patienter 

och anhöriga, utnyttja och förvalta omvårdnadsmässig kunskap. Som första 

sjuksköterska att teoretisera kring sjuksköterskors professionella kunskap utifrån 

aristotelisk tradition, identifierar Carper fyra, av varandra inbördes beroende 

kunskapsområden, vilka beskrivs nedan och illustreras i figur 1. 

 

Empirisk kunskap 

Med empirisk kunskap avser Carper traditionella idéer om vetenskap såsom objektiva 

och verifierbara fakta som genom upprepade undersökningar systematiskt integreras i 

teoretiska modeller. Carper menar dock att denna strikt naturvetenskapliga syn på 

kunskap inte är tillräcklig inom den omvårdnadsvetenskapliga disciplinen och 

understryker den mänskliga aspekten av de fenomen som upptar sjuksköterskans 

kunskapsfält. Att ljuset färdas i raka linjer, skriver Carper, är en stor upptäckt inom 

fysiken och detsamma gäller omvårdnadsteoretikernas insikt om att hälsa inte bara är 

frånvaro av sjukdom. 

 

Estetisk kunskap 

Den estetiska kunskapen, ”The art of nursing”, innebär enligt Carper att vårdande är en 

konstform, som svårligen kan fångas med ord. Det är inte enbart sjuksköterskans 

isolerade handlingar som avses, utan hur hon integrerar dessa handlingar med 

övergripande mål och helhetssyn på patienten. Detta kan jämföras med ett 

välkomponerat konstverk där balans, rytm och proportion utgör den estetiska helheten. 

Precis som inom konstens värld finns här utrymme för originalitet och kreativitet. 

Carper nämner även sjuksköterskans manér och perceptionsförmåga som bärande 

komponenter. Denna perception kan översättas med den erfarna sjuksköterskans 

förmåga att med sin kliniska blick identifiera patienters ofta outtalade behov.  

 

Personlig kunskap 

Den personliga kunskapen, menar Carper, handlar om sjuksköterskans förmåga att 

genom sitt jag, forma och upprätthålla en terapeutisk relation gentemot patienten. Detta 

fordrar en engagerad hållning, snarare än strikt professionalism. Carper menar att 

sjuksköterskans empatiska förmåga och personlighet bör utgöra instrument i den goda 

vårdrelationen, varför detta kunskapsområde svårligen kan läras ut.  
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Etisk kunskap 

Med etisk kunskap avser Carper en färdighet som inte begränsas till etiska normer och 

koder, utan sjuksköterskans kapacitet att på ett djupare plan kunna identifiera det etiskt 

riktiga i situationer där olika imperativ motsäger varandra. Således uppstår moraliska 

dilemman, i Carpers mening, endast när sjuksköterskan ställs inför val mellan olika 

motstridiga normer, intressen och principer. Sjuksköterskan måste då identifiera de 

förfaranden som på bästa sätt värnar om respekten för mänskligt liv och värdighet.  

 

 

Figur 1. Sjuksköterskans professionella kunskap enligt uppsatsförfattarna (2012).  

Efter Carpers (1975) fyra, av varandra inbördes beroende, kunskapsområden. 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskningsgenomgången påvisar att sjuksköterskans genuina omvårdnadsarbete 

försvåras inom den rättspsykiatriska vården. Kärnan i denna problematik är den 

tvetydighet som uppstår då sjuksköterskan förväntas bedriva en etiskt försvarbar 

omvårdnad och samtidigt verka i en säkerhetsteknisk miljö där patienter vårdas mot sin 

vilja. Forskning saknas, särskilt ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv, gällande 

sjuksköterskors möjlighet att använda sin professionella kunskap inom denna komplexa 

vårdform. 

 

Begreppsbeskrivning 

I denna studie används begreppet möjlighet i neutral form, det vill säga som något 

människan har eller som något hon inte har. Således kan begreppet innefatta såväl 

hinder som potential. 

Begreppet professionell kunskap utgör i studien ett samlingsnamn för sjuksköterskans 

samlade kompetens och definieras utifrån Carpers (1975) fyra, av varandra inbördes 

beroende kunskapsområden: empirisk kunskap, estetisk kunskap, personlig kunskap 

och etisk kunskap. Trots att dessa områden utgör en helhet behandlas de i den aktuella 

studien separat, för att göra densamma mer överblickbar.  

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella 

kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården. 

 

METOD 

Design 

Studien har genomförts utifrån empirisk design med kvalitativ ansats, enligt Polit och 

Beck (2010). 

Urval 

Deltagarurvalet bestod av sex sjuksköterskor, fem kvinnor och en man, verksamma vid 

en rättspsykiatrisk klinik i en svensk storstad. Urvalet till studien gjordes utifrån så 
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kallat bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) med hjälp av informanternas 

verksamhetschef. Sjuksköterskorna hade varit verksamma mellan sju månader och sju 

år inom rättspsykiatrisk vård. Två av dem var grundutbildade, tre var 

specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor och en hade påbörjat sin vidareutbildning 

vid tiden för studien. Sjuksköterskorna var mellan 25 och 50 år gamla och 

representerade klinikens samtliga avdelningar. Samtliga sex tillfrågade sjuksköterskor 

deltog i studien och således förekom inget externt bortfall. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av interaktiva intervjuer med tematiska 

inslag, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Intervjutiden avgränsades till 40 minuter 

per intervju. Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med teman utifrån 

Carpers (1975) kunskapsteori, och stödfrågor förbereddes (bilaga I). Stödfrågorna 

användes vid behov för att säkerställa att samtliga teman inkluderades i samtalen. 

Intervjuerna ägde rum under hösten 2012 på respondenternas arbetsplats under 

arbetstid. Uppsatsförfattarna utförde tre intervjuer vardera och dessa inleddes med en 

presentation av studiens syfte samt de teman som skulle beröras. Därefter följde 

genomgång- och undertecknande av informerat samtycke. Samtalen spelades in med 

lösenordsskyddade mobiltelefoner och transkriberades ordagrant av den person som 

genomfört intervjun. Transkriberingen resulterade i 45 A4-sidor text. I enighet med 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer förvarades det inspelade materialet otillgängligt för 

obehöriga. Transkriptionerna och inspelningarna raderades så fort transkribering och 

dataanalys var slutförda.  

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med deduktiv 

ansats, så kallad template analysis style, modifierad efter Malterud (2009). Detta 

innebar att begrepp inom vald teorietisk referensram, i detta fall Carpers (1975) 

kunskapsteori, användes för att förklara de fenomen som utkristalliserades ur insamlad 

data.  
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Analysen genomfördes i fyra steg: 

1. Insamlade data studerades i sin helhet utifrån Carpers kunskapsteori. 

2. Utifrån teorin och dess begrepp identifierades meningsbärande enheter, vilka 

skrevs ner på 316 forskningskort för fortsatt analys. 

3. De meningsbärande enheterna från forskningskorten klassificerades efter 

likheter i innebörd, utifrån teorins begrepp, vilket ledde fram till att åtta 

kategorier kunde identifieras. 

4. Kategorierna inordnadess under Carpers fyra kunskapsområden,  

inom ramen för vilka sjuksköterskans tillämpning av sin professionella kunskap 

kunde utkristalliseras. 

 

ETISKA ASPEKTER 

Tillstånd har inhämtats från verksamhetschefen vid den aktuella avdelningen (bilaga 

II). I enighet med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer informerades samtliga 

deltagare skriftligt och muntligt om konfidentialitet, frivillighet samt rätten att när som 

helst avbryta sitt deltagande fram till dess att studien publicerats. Citat från enskilda 

informanter har avidentifierats genom slumpmässig numrering och är således utan 

inbördes ordning. Informerat samtycke inhämtades skriftligen från de personer som 

deltog i studien (bilaga III). Studien genomfördes med strävan efter god forskningsetik: 

inga data eller resultat har fabricerats, förvanskats, tillrättalagts eller plagierats 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
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RESULTAT 

Analysfynden presenteras med utgångspunkt i Carpers (1975) kunskapsteori och dess 

fyra, av varandra inbördes beroende, kunskapsbegrepp, vilka också utgör resultatets 

teman (figur 2). De åtta kategorier som utkristalliserats utifrån de 316 forskningskorten 

med meningsbärande enheter, inordnas i respektive kunskapstema. I texten nedan 

används Carpers kunskapsteman som rubriker och analysens kategorierna som 

underrubriker.  

 

 

 

Figur 2. Analysfyndens kategorier beskriver informanternas möjlighet att tillämpa sin 

professionella kunskap utifrån Carpers (1975) kunskapsbegrepp. Kategorierna samt 

antal meningsbärande enheter, har inordnats under respektive begrepp. 
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Empirisk kunskap 

Brist på incitament 

Sjuksköterskorna beskriver en arbetskultur där evidensbaserat vårdande samexisterar 

med tyckande och arbetsrutiner utan vetenskaplig förankring. 

 

Man har specifika idéer och uppfattningar som faktiskt inte är grundade och 

”tyckiatri” är väl ett sånt begrepp. Och det är lätt att halka in i själv. (Informant 2) 

 

Medan möjligheten att själv söka forskning och nya rön anses som god, både beroende 

av tillgång till tid och uppbackning av ledningen, beskriver sjuksköterskorna att det är 

den enskilda individens engagemang och motivation som avgör om det faktiskt blir av.  

 

Det är beroende, tycker jag, på individer mer än om det kanske skulle vara kontrollerat 

att man faktiskt jobbar evidensbaserat. (Informant 2) 

 

Om jag vill så tar jag tag i saker och kan jobba efter gällande riktlinjer och evidens. 

(Informant 5)  

 

Sjuksköterskorna beskriver kollegors motstånd som en bromskloss för den egna 

möjligheten att ge förslag på nya evidensbaserade rutiner i det dagliga arbetet. Att öka 

andras arbetsbelastning på grund av egna initiativ anses vara ett hinder för detta. 

Sjuksköterskorna upplever implementeringsarbetet som långa processer vilka till stor 

del handlar om att få med sig sina kollegor. 

 

Det gäller att inte göra sig för besvärlig för sina teammedlemmar. (Informant 1)   

 

Jag sitter på mer kunskap än jag förmedlar. (Informant 6)  

 

Samtliga sjuksköterskor beskriver att de har nästintill obegränsat med tid för 

patienterna, men att det saknas verktyg för omvårdnadsfrämjande aktiviteter för att 

fylla denna tid. 

 

Det kan kännas som att framsteg bedöms som hur mycket pingis eller kort du har varit 

ute och spelat på avdelningen. (Informant 5)  
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Analysen visar att det inte råder någon vidare samstämmighet mellan olika kliniker, 

samt att möjligheten till evidensbaserat arbete till stor del påverkas av den aktuella 

ledningens inställning. Flertalet sjuksköterskor nämner överläkarens förhållningssätt 

som avgörande för avdelningens verksamhet. Vidare framställs sjuksköterskans roll 

som arbetsledare för personalgruppen både som en möjlighet till implementering av 

empirisk kunskap, och som ett tungt ansvar.  

 

Det är väldigt många frågor som cheferna inte besvarar och tar ställning till. Då är det 

tufft för sjuksköterskan som arbetsledare. (Informant 4) 

 

En ny kunskapsgeneration 

Sjuksköterskorna beskriver att deras möjligheter att arbeta efter aktuell forskning 

bromsas av en gammal vårdkultur, ofta representerad av mentalskötare med lång 

erfarenhet. Informanterna ser det som en positiv utveckling att fler sjuksköterskor har 

anställts samtidigt som personal från den äldre generationen är på väg bort. 

 

Dom där gamla mentalsköterana som var med på Långbro och Beckis, dom är ju inte 

kvar längre och det är ju mycket den eran som har styrt. (Informant 1) 

  

Generellt beskrivs den rättspsykiatriska vården som mitt uppe i en förändring, från det 

gamla till det nya. Detta nya, enligt sjuksköterskorna, handlar till stor del om 

möjligheten att bedriva en individbaserad vård med fokus på patientdeltagande. 

Samtidigt som samtliga informanter understryker vikten av att ett sådant arbetssätt får 

råda, upplevs vissa patienter som mer lämpade att delta och utforma den egna vården 

än andra. 

 

En patient som går in i, och verkligen deltar i sina vårdplaneringar kommer få en 

effektiv vårdtid, men patienter som är passiva och inte deltar i så hög grad i 

vårdplaneringen eller har orealistiska mål, eller inga mål, för dom blir det en väntan. 

(Informant 3) 
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Estetisk kunskap 

Tvång utan kränkning 

Sjuksköterskorna beskriver att en stor del av deras arbetsvardag fylls av handlingar som 

riskerar kränka patienten. Tvångsaspekten framträder i dubbel bemärkelse, dels då 

patienterna låses in mot sin vilja, men också i och med de många åtgärder som de 

förväntas underkasta sig. 

 

Man bestämmer mer över patienten. Här är det verkligen så att de måste ta emot sin 

medicin. (Informant 6) 

 

Utmaningen blir, enligt sjuksköterskorna, att genomföra tvångsåtgärder och 

tvångsmedicinering, på ett sätt så att patienten inte blir kränkt trots omständigheterna. 

Sjuksköterskorna beskriver hur det går att lyckas med detta genom omtanke om- och 

skydd av patienten när sådana handlingar ändå måste utföras. 

 

Man måste jobba utefter att tvång är behövligt i många fall, men det gäller att göra det 

med en medvetenhet, tydlig information och med respekt för patienten. (Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna beskriver exempelvis hur de istället för att övertala och fostra, 

använder sina färdigheter för att nå ett samförstånd med motstridiga patienter: 

 

Det är väldigt viktigt att jag kan ge dom det, att jag lyssnar på dom och att jag visar att 

jag lyssnar på dom också. Men att jag kanske sen i alla fall måste gå helt emot det. 

(Informant 1) 

 

Vi lyckas i de flesta fall.  Att mötas nånstans på mitten. (Informant 2) 

 

Sjuksköterskorna beskriver även att de försöker arbeta förebyggande för att så långt det 

går minska antalet tvångsåtgärder eller incidenter. Intuition anses vara en viktig del i 

det arbetet. 

 

Så känner man på sig när det är på gång och det slår nästan aldrig fel. (Informant 1) 
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Om det är oroligt på avdelningen så kan det räcka med att jag sätter mig i korridoren 

och finns där. Att uppmärksamma. (Informant 4) 

 

Högt och lågt i tak 

Analysen visar att miljön på kliniken på flera sätt begränsar sjuksköterskornas 

möjlighet att tillämpa sin estetiska kunskap. Sjuksköterskorna nämner vårdmiljöns 

fyrkantighet och likheter med fängelse som en del i detta. 

 

Vi har nycklar, vi har passerkort. Det mesta är inlåst. (Informant 4) 

 

Patientens begränsade rörlighet på- och utanför avdelningen kan enligt 

sjuksköterskorna direkt motverka omvårdnadens syfte. En sjuksköterska säger: 

 

Dom blir snabbare hospitaliserade, hjälplösa, passiva. Dom vandrar fram och tillbaka. 

(Informant 4) 

 

Sjuksköterskorna beskriver det som svårt att arbeta individbaserat och utifrån en 

helhetssyn på patienten då vårdmiljön inte är anpassad till patienters olika behov och 

sjukdomstillstånd. Kvinnliga patienter beskrivs som extra svåra att ta hänsyn till i en 

miljö där män dominerar. Trots nämnda problem upplever sjuksköterskorna ändå att de 

kan skapa en tillåtande miljö där patienten får möjlighet att ge uttryck åt sina känslor 

och åsikter. Denna tillåtande miljö skapas genom att sjuksköterskan tar ett steg tillbaka, 

accepterar och möter beteenden som i andra sociala kontexter skulle framstå som 

svårhanterliga.   

 

Det kan vara påfrestande, eller det är påfrestande. Men det måste ju vara ett öppet 

klimat för det. Att kunna uttrycka sina frustrationer. (Informant 3)  

 

Vi ser inte det som en aggressiv handling eller så bara för att dom höjer rösten och blir 

irriterade. Det är skillnad på ett aggressivt beteende och att vara liksom arg. 

(Informant 1) 
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Personlig kunskap 

Nödvändig distans 

Sjuksköterskorna identifierar att de själva bär ansvaret för att etablera en vårdande 

relation med sina patienter. Att ha förmågan att hålla sig professionell och inte låta 

känslor styra beskrivs som en av de viktigaste färdigheterna. Sjuksköterskorna delar 

uppfattningen att de ibland grova brott som patienterna har begått inte ska påverka den 

vårdande relationen. Däremot finns en insikt om att den speciella patientgrupp som 

man har att göra med trots allt inbegriper en medveten distansering från 

sjuksköterskans sida. Analysen visar att sjuksköterskornas beskrivning av ett 

professionellt förhållningssätt präglas av att markera avstånd gentemot patienten. 

Avståndstagandet beskrivs som nödvändigt utifrån ett flertal aspekter. De långa 

vårdtiderna påverkar denna hållning, och sjuksköterskorna uttrycker att det finns en 

problematik i att spendera lång tid med patienter då man oundvikligen kommer 

varandra nära. Vidare visar analysen sjuksköterskornas insikt om den ambivalens som 

deras hållning förmedlar till patienten som lätt kan missuppfatta relationens karaktär. 

 

Man lär ju känna varandra, man är med varandra väldigt länge. Så jag vet inte. Det 

kan i vissa fall uppfattas som kallt. Det måste vara lite så. Man ska inte bli vänner. 

(Informant 3) 

 

Patientens bakgrund i form av diagnos och framför allt det brott som legat till grund för 

tvångsvården, beskrivs i analysen som ytterligare en faktor som spär på ett distanserat 

förhållningssätt i den vårdande relationen. Å ena sidan framhåller sjuksköterskorna ett 

ideal där brottet inte tillåts påverka omvårdnaden och sättet att bemöta patienten. Å den 

andra sidan framstår brottet som högst närvarande i sjuksköterskornas medvetande. En 

konflikt uppstår mellan att se människan bakom brottet, och att kunna göra korrekta 

riskbedömningar utifrån patientens sjukdomsbild och historik.  

 

Det är svårt när det är sexualbrottslingar mot barn, riktigt svåra pedofilfall. Då får 

man ju se problemen runt omkring, det är det jag är här för att jobba med. Men det ska 

inte påverka mötet. (Informant 5)   
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Försvårad identifikation 

Av analysen framkommer att sjuksköterskornas möjlighet att identifiera sig med 

patienter är begränsad. Respondenterna beskriver de olika villkor som råder på kliniken 

för patienter respektive sjuksköterskor. Trots att sjuksköterskorna ser vårdmiljön som 

tillvand, ”vi har normaliserat något som egentligen inte alls är normalt” och i stort sett 

delar vardagen med patienterna, kan denna vardag beskrivas som väsensskild, vilket 

försvårar identifikationen. En sjuksköterka säger: 

 

Vi delar det här lilla utrymmet och vi är alla lika inlåsta. Dagtid. (Informant 4)  

 

Analysen visar att identifikation med patienter är möjlig men på ett mindre 

övergripande plan. Här handlar det om att genom små, medmänskliga gester, bekräfta 

och visa omtanke om patienten. För sjuksköterskorna handlar det också om att gå 

tillbaka till sig själva, och relatera patienternas inskränkta vardag till det egna livet. 

 

Det är bara att gå till sig själv och se att det är skitjobbigt. Att stå i en kö och aldrig 

veta hur länge du ska stå där. För det är det dom gör varje dag. (Informant 5) 

 

En av dom värsta sakerna jag vet i livet är att inte ha möjlighet att förklara mig. Jag 

står inte ens ut med det… Så det är nog någonting jag har med mig, att jag tror att 

människor behöver bli sedda och lyssnade på oavsett. (Informant 1)  

 

Etisk kunskap 

Flexibilitet gentemot regler 

Analysfynden visar att sjuksköterskorna identifierar de lagar och regler som präglar 

rättspsykiatrin som hinder för deras möjlighet att vårda etiskt, det vill säga att välja de 

handlingar som i varje läge främjar patienten. Att vara flexibel till olika, för patienten 

inskränkande regler, beskrivs som en viktig komponent i sjuksköterskans strävan mot 

en etiskt försvarbar omvårdnad. Nämnda flexibilitet beskrivs i ordalag av välgrundade 

avsteg från regler. 

 

Så länge jag kan motivera avsteg för mig själv och det är till gagn för omvårdnaden. 

(Informant 5) 
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Sjuksköterskorna beskriver att de måste kämpa för att hävda patientens rätt och att 

avsteg ofta möter motstånd inom personalgruppen. Samtidigt råder en samstämmighet 

kring att ett generellt regelverk ofta hindrar individuell vård.   

 

Man kan ha ett förslag på nånting som man kan göra med en patient och kanske har 

möjlighet till utifrån säkerhetsfrågor till exempel. Att kunna göra det med den specifika 

patienten för att det faktiskt inte finns några säkerhetsrisker med just den patienten. 

(Informant 2) 

 

Sjuksköterskorna uttrycker en särskild frustration över att tvingas förhålla sig till regler 

som de inte ser som välgrundade och logiska. Detta tar sig uttryck i sjuksköterskans 

uppgivenhet inför de inskränkta möjligheterna till kreativitet inom rättspsykiatrin. 

Samtidigt visar analysfynden ett kritiskt förhållningssätt till vad en sjuksköterska 

benämner som ”tokerier”: 

 

Att kvinnliga patienter måste ha BH. Det finns ingen lag. Ingen regel. Det är ett påhitt 

som ingen vet var det kommer ifrån! (Informant 4) 

 

Är det för vår egen skull vi har dom här reglerna? Måste vi ha alla regler? Man kan 

skala bort en hel del. (Informant 6) 

 

Vårda i motvind 

Analysfynden visar att ett flertal faktorer utanför sjuksköterskans inflytande i många 

fall hindrar en etiskt försvarbar omvårdnad. Sjuksköterskorna uttrycker att en känsla av 

hopplöshet infinner sig när de förväntas kunna vårda människor som under lång tid har 

svikits av samhället. Den rättspsykiatriska slutenvården beskrivs som en sorts 

ändhållplats för individer som samhället inte klarat av att hantera. Patienternas 

problematik utmålas som mångfacetterad, och inbegriper såväl psykisk sjukdom som 

kriminalitet och missbruk.  

 

Så jag kan känna ibland att när dom kommer till oss så är det lite för sent och det är 

för mycket att slåss emot med för lite resurser. (Informant 4)  
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Det som krävs för att vårda denna patientgrupp upplevs som överväldigande och 

sträcker sig ofta utanför sjuksköterskans kompetensområde. Avsaknaden av teamarbete 

med arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer beskrivs som ett problem för att 

upprätthålla en välmotiverad vård. Samtidigt beskriver sjuksköterskorna brister i 

kontakten med yttre instanser såsom kommun och socialtjänst som ett av de största 

hindren för etiskt vårdande. Sjuksköterskorna nämner även byråkratiskt tidsspill i 

utslussningsfasen av patienter samt dålig tillgång till lämpliga boenden, som en 

svårighet när fortsatt frihetsberövande ska försvaras. 

 

Vi diskuterar ofta det etiska i det, att liksom låta dom vara kvar här, fast dom inte 

behöver […] Eller att man skriver hem en patient till sin gamla mamma. Är det etiskt 

försvarbart? (Informant 1) 

 

Kommunen är väldigt glad så länge dom är allvarligt psykotiska så landstinget 

behåller dom. (Informant 1) 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin professionella 

kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården. Utifrån forskningsprocessen och 

Carpers (1975) kunskapsteori kunde ny kunskap inom problemområdet erhållas och 

därmed kan studiens syfte anses vara uppfyllt.  

Metoddiskussion 

En tänkbar svaghet i studiens urvalsförfarande, bekvämlighetsurval enligt Bryman 

(2011), kan vara att den aktuella klinikens verksamhetschef valde ut de sex 

informanterna. Detta kan möjligen leda till bias, inte minst då en överordnad skulle 

kunna påverka både vilka som tillåts svara på frågor samt hur dessa personer i 

slutändan väljer att svara. En annan svaghet med urvalsförfarandet kan vara att det i 

detta fall resulterade i en skev könsfördelning, då endast en man finns representerad 

bland informanterna. Styrkor med urvalet var ett brett ålders- och erfarenhetsspann, 

samt en varierande utbildningsnivå. Det faktum att informanterna representerade 

klinikens samtliga avdelningar kan också anses vara en styrka då detta bidrar till att 

patientkategorin breddas och på ett mer helhetligt sätt representerar den 

rättspsykiatriska slutenvården. Alla dessa faktorer bidrar till en spridning i 

informanternas erfarenhet och upplevelse, något som enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) eftersträvas i forskning med kvalitativ ansats då det bidrar till att 

stärka materialets överförbarhet. 

 

En svaghet i studiens datainsamlingsmetod kan vara att genomförandet av intervjuerna 

delades upp mellan uppsatsförfattarna om tre intervjuer var. Därmed fanns risk för 

skillnader i genomförande, inte minst då tematiska intervjuer utan förbestämda frågor, 

utgjorde intervjumetod. Beslutet att intervjua enskilt kan även ses som en styrka då 

strävan var att göra intervjusituationen så jämlik som möjligt, det vill säga att undvika 

en två-mot-en situation, vilket rekommenderas av Josephson (2008). Vidare visade det 

sig vara en styrka att avgränsa intervjutiden till cirka 40 minuter, då ett tillitsfullt samtal 

kunde komma till stånd utan att för den sakens skull resultera i en alltför stor textmassa 

att analysera. Som tidigare nämnts finns det risk för stor variation i data i och med vald 

intervjumetod, interaktiv intervju med tematiska inslag enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). I denna studie utgjorde dock valda teman en god utgångspunkt för ett spontant 

samtal utan att informanterna föll ifrån ämnet. En svaghet i datainsamlingsprocessen 
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var att transkribering av det inspelade materialet försenades och utfördes således inte i 

direkt anslutning till intervjuerna. Detta kan innebära att icke verbal kommunikation 

som kompletterar det sagda, fallit bort i transkriberingen. Dock transkriberade 

uppsatsförfattarna sina egna intervjuer för att inte gå miste om ytterligare latent 

information. Sammantaget anser uppsatsförfattarna att vald urvals- och 

datainsamlingsmetod stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Analysmetoden modifierad deduktiv innehållsanalys enligt Malterud (2009) har på ett 

tillfredsställande sätt ramat in studien, detta då det insamlade materialet kunde inordnas 

i på förhand fastställda kategorier utifrån Carpers (1975) kunskapsteori. En risk med att 

teoretiskt dela in sjukskötersans professionella kunskap i separata kategorier kan vara 

att den uppfattas som fragmenterad och att beskrivningen av denna kunskap som en 

helhet blir sekundär. En uppdelning bedömdes dock vara nödvändig för att göra 

analysen mer överblickbar. En svaghet med ett teoribundet analysförfarande är enligt 

Malterud (2009) potentiell exkludering av data som inte är tillämpbar inom ramen för 

vald teori samt att bekräftandet av teorin prioriteras framför produktion av ny kunskap. 

I denna studie utgjorde dock vald teori en styrka och bidrog till en obetydlig 

exkludering av data samt en jämn spridning av citat, vilka också utgjorde goda belägg 

för redovisat resultat. Ett problem med användandet av Carpers teori i analysförfarandet 

är det faktum att den är utarbetad under 1970-talet och att flera senare epistemologiska 

ansatser inom omvårdnadsvetenskapen finns att tillgå. Trots detta föll valet på Carper 

då hennes verk får anses som klassiskt och har banat väg för omvårdnadsforskare 

världen över. Utöver detta hävdar Carper släktskapet mellan omvårdnadsvetenskapens 

epistemologi och aristotelisk kunskapssyn, något som även detta arbete utgår ifrån. 

Sammantaget anser uppsatsförfattarna att analysmetoden och användandet av Carpers 

kunskapsteori, samt dess vetenskapliga auktoritet, stärker analysens giltighet.  

Uppsatsförfattarena har under analysförfarandet varit medvetna om sin förförståelse 

och strävat efter att inte låta denna färga studiens resultat. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar dock att resultatet av en intervjustudie med kvalitativ ansats 

inte kan ses som oberoende av forskaren och att dennes reflekterade förförståelse 

istället utgör en viktig del i tolkningsprocessen. 
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Resultatdiskussion 

Empirisk kunskap 

Carper (1975) menar att omvårdnadsvetenskapen måste hävdas i en annars 

biomedicinskt betingad hälso- och sjukvård. Att det evidensbaserade 

omvårdnadsarbetet på den aktuella kliniken är sporadiskt och beroende av enskilda 

sjuksköterskors motivation förefaller i slutändan leda till en vård som riskerar att bli 

godtycklig. Ett godtyckligt vårdande skapar enligt Hörberg (2008) förvirring hos 

patienter och underminerar ett omvårdnadsarbete baserat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet, något som också stöds av Meleis (2011). Meleis menar att dagens 

forskningsintensiva vårdverklighet fordrar att personal kan tänka i deduktiva termer 

vilket i praktiken innebär att sjuksköterskor inte enbart tillägnar sig och nyttjar erkända 

teorier, utan även kan förhålla sig kritiska till dessa. Inom rättspsykiatrin, som är en av 

de mindre medicintekniska vårdformerna där sjuksköterskor dessutom tillbringar 

mycket tid med patienter, borde man, enligt uppsatsförfattarna, ligga i framkant vad 

gäller implementering av just omvårdnadsforskning. Tydligare forskningsincitament 

för sjuksköterskor skulle med andra ord kunna förbättra omvårdnaden inom 

rättspsykiatrin. 

 

Estetisk kunskap 

Att sjuksköterskorna i den aktuella studien strävar efter att bedriva en människovärdig 

vård i en kontext där patientens autonomi i många fall förbises, bör sättas i relation till 

dagens patientcentrerade omvårdnadsideal. I motsats till vad som skulle kunna 

förväntas uppgav sjuksköterskorna att de för det mesta kan undvika för patienterna 

kränkande situationer såsom tvångsåtgärder, genom att informera och förhandla istället 

för att övertala och tvinga.  Detta fynd stöds av Mason (2000) som i sin studie av 

patientautonomi inom rättspsykiatrisk vård kartlagt olika scenarion i händelse av 

tvångsåtgärder. Mason menar att för att uppnå en situation som är lyckosam för båda 

parter och där tvångsåtgärder helt kan undvikas, måste sjuksköterskan använda 

strategier i form av förhandling och kompromissande för att få patienten att förstå sin 

egen vinst. Detta förhållningssätt har i den aktuella studien tolkats som ett exempel på 

estetisk kunskap i Carpers (1975) mening, då sjuksköterskornas helhetssyn på patienten 

samt övergripande omvårdnadsmål prioriteras framför att till varje pris följa en ”att-

göra-lista”. 
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Personlig kunskap 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplever en konflikt mellan att å ena sidan 

upprätta en terapeutisk relation och å andra sidan hålla distans gentemot ofta 

oberäkneliga patienter, något som bekräftas av den för rättspsykiatrin specifika teorin 

om boundary – gränssättning. Denna teori beskrivs av Schafer och Peternelj-Taylor 

(2003) vilka betonar vikten av en reflekterad gränssättning från sjuksköterskans sida 

som en förutsättning för att på ett professionellt sätt kunna bedriva ett terapeutiskt 

arbete inom rättspsykiatrin. Således är det inte, enligt Schafer och Peternelj-Taylor, 

gränssättningen i sig som utgör ett problem utan snarare hur sjuksköterskor reflekterar 

kring, och hanterar denna speciella vårdrelation, eftersom patienten kan ta skada både 

av relationsövertramp och en alltför markerad distansering från sjuksköterskans sida. 

Utifrån det ovan nämnda finns anledning att ifrågasätta Carpers (1975) syn på 

sjuksköterskans personliga kunskap och relationsbyggandet utifrån densamma inom 

just rättspsykiatrin. Detta då teorin om boundary indikerar att sjuksköterskans 

engagemang inte bara kan, utan även bör samexistera med en medveten gränssättning 

gentemot patienten. Det finns dock sparsamt med forskning om relationen mellan 

sjuksköterskan och den rättspsykiatriska patienten, sett ur ett patientperspektiv 

(Gildberg, Elverdam och Hounsgaard, 2010). Hörberg (2008) visar emellertid i sin 

avhandling att den rättspsykiatriska patientens upplevelse av vården är en ständig 

ensamhet och avsaknad av meningsfulla relationer med andra, trots att det alltid finns 

människor runt omkring dem. Vidare visar Hörberg att patienter upplever bemötandet 

från personal i den rättspsykiatriska vården som präglad av förödmjukelse och av att 

”veta sin plats”. Detta indikerar att upplevelsen av relationer inom den rättspsykiatriska 

vården skiljer sig markant mellan sjuksköterska och patient och mer forskning ur ett 

patientperspektiv är önskvärt. 

 

Etisk kunskap 

Att sjuksköterskorna i den aktuella studien lyckas verka inom en strikt lagbunden 

vårdform, utan att för den sakens skull göra avkall på en individbaserad omvårdnad, 

kan relateras till ett flexibelt förhållningssätt till det rigorösa regelverk som präglar den 

rättspsykiatriska slutenvården. Sjuksköterskornas egenmotiverade avsteg från dessa 

regelverk utgör etiska avvägningar snarare än regelbrott i ordets mer konventionella 

mening. Denna typ av etiska dilemman i förhållande till lag och rätt kan härledas 

tillbaka till antiken. För att kunna handla etiskt riktigt måste människan, enligt 
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Aristoteles (2004), kunna se att lagbundenhet inte alltid är förenligt med rättvisa 

(epikeia). Inte för att lagen i sig nödvändigtvis är ofullständig, utan för att ingen lag till 

fullo kan översättas till mänsklig interaktion i den faktiska verkligheten. På ett liknande 

sätt ger sjuksköterskorna i den aktuella studien exempel på situationer där de gjort 

avsteg från regler för att prioritera vad de anser vara etiskt riktigt, det vill säga det som 

gynnar omvårdnaden. 

 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplever en etisk konflikt då de förväntas 

vårda patienter som av en sjuksköterska beskrivs som ”hopplösa fall” för vilka vården 

mer liknar förvaring. Den känsla av hopplöshet som informanterna beskriver då de 

förväntas kunna hjälpa patienter som under lång tid försummats av samhället är vanlig 

enligt Myhrvold (2006). Marginaliserade gruppers stora vårdbehov, menar Myhrvold, 

har att göra med en rad faktorer utanför sjuksköterskans inflytande, något som 

begränsar omvårdnadens positiva inverkan. Myhrvold nämner bland andra flyktingar, 

personer som lider av psykisk sjukdom samt personer med missbruksproblematik som 

särskilt utsatta patientgrupper. Dessa patienter kan vara svåra att möta då deras situation 

kräver ett engagemang bortom vad som kan anses vara rimligt för den enskilda 

sjuksköterskan. Inom den rättspsykiatriska vården är det inte ovanligt att en och samma 

patient befinner sig i flera typer av nämnda utanförskap, vilket också framkommer i den 

aktuella studien. Att förmå vårda socialt utsatta patienter är emellertid något som idag 

krävs av sjuksköterskor inom alla vårdens sektorer. Carpers kunskapsteori, menar 

White (1995) bör därför utökas till att även innefatta sociopolitisk kunskap. White 

definierar denna kunskap som sjuksköterskans förmåga att se vårdandet i en bredare 

samhällelig kontext där strukturer såsom klass, kön och kulturell identitet utgör viktiga 

faktorer för hur en vårdrelation tar sig uttryck. 

Slutsats 

Studiens resultat visar att sjuksköterskors möjlighet att tillämpa sin professionella 

kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården begränsas av en rad faktorer, både 

inom och utanför det egna inflytande. Begränsningar som identifierades var en på 

många sätt omvårdnadsfientlig miljö, gamla traditioner, bristande forskningsincitament 

och en patientgrupp med mångfacetterad problematik. Trots dessa utmaningar lyckas 

sjuksköterskorna hävda sin profession och därmed bedriva en omvårdnad som de ser 

som acceptabel, om än med stor förbättringspotential.  
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Klinisk betydelse 

Förhoppningen med studien är att inom den rättspsykiatriska slutenvården skapa en 

medvetenhet om sjuksköterskors unika kunskap så att de i större utsträckning får 

inflytande över klinisk praxis. Vikten av att inom rättspsykiatrin bejaka och nyttja 

sjuksköterskors professionella kunskap kan inte nog understrykas då de representerar 

den profession som tillbringar mest tid med patienten i dennes vårdvardag. I slutändan 

skulle mer utrymme för ett gediget omvårdnadsarbete kunna bidra till en mer 

meningsfull vårdtid för frihetsberövade patienter. Även samhället i stort skulle tjäna på 

att vården av denna särskilt utsatta patientgrupp förbättras, detta för att undvika återfall 

i brott och därmed minska lidande för såväl patienter som anhöriga och brottsoffer.  

 

Förslag på vidare forskning 

Framtida epistemologiska studier inom rättspsykiatrisk omvårdnad skulle med fördel 

kunna tillämpa Whites (1995) uppdaterade version av Carpers (1975) kunskapsteori. 

Detta eftersom White utökar sjuksköterskans kunskapsområde till att även innefatta 

sociopolitisk kunskap, något som krävs i mötet med socialt utsatta patienter.  
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10. BILAGOR 

 

Bilaga I 

 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Studiens syfte: 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans möjlighet att tillämpa sin 

professionella kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården. 

 

Intervjuteman: 

Empirisk kunskap 

Estetisk kunskap 

Personlig kunskap 

Etisk kunskap 

 

Genomförande: 

Del I 

Genomgång och undertecknande av informerat samtycke.  

Presentation av intervjumetoden. 

Del II 

Presentation av studiens syfte samt de teman som berörs i intervjun. 

Del III 

Samtal kring studiens teman. 

Del IV 

Gemensam återblick på samtalet. 

Del V 

Avslutande av intervjun. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga I 

 

Exempel på stödfrågor: 

 

Vad hade du för förväntningar på sjuksköterskeyrket innan du började arbeta? 

Hur tycker du att det blev? 

Kan du beskriva den rättspsykiatriska miljön? 

Kan du beskriva patientgruppen? 

Hur ser du på dina möjligheter att arbeta evidensbaserat? 

Skulle du vilja ge ett exempel på detta? 

Hur ser du på dina möjligheter att vara kreativ och hitta egna lösningar på problem 

som uppstår? 

Skulle du vilja ge ett exempel på detta? 

Hur ser du på din relation till patienterna inom denna vårdform? 

Tror du det är svårare att skapa en vårdande relation inom den rättspsykiatriska 

vården än inom till exempel den somatiska vården? 

Skulle du vilja beskriva vad etiskt vårdande är för dig? 

Kan du beskriva en situation då detta har varit svårt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II 

 

 

2012-09-06 

 

                                                                             Till verksamhetschefen vid  

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Magda Borén och Elin Vinterhed, 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: Vårda eller vakta? Sjuksköterskors syn på 

möjligheten att tillämpa sin professionella kunskap inom den rättspsykiatriska 

slutenvården. 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors syn på möjligheten att tillämpa sin professionella 

kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården.  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Interaktiva intervjuer med tematiska 

inslag. Intervjutiden avgränsas till cirka 40 minuter. Vi avser intervjua sex 

sjuksköterskor som arbetat minst sex månader inom rättspsykiatrin. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2012-09-10 och vara avslutad 2012-09-14. 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten. 

 

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

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

berörda enheter.  



 

 

Bilaga III 

                                                                                                                                      

 

Deltagarinformation  

 

Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola i 

Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en kandidatuppsats omfattande 15 högskolepoäng. 

 

Vi avser att genomföra en empirisk studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt 

namn på studien är Vårda eller vakta? Sjuksköterskans syn på möjligheten att tillämpa 

sin professionella kunskap inom den rättspsykiatriska slutenvården.  

 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors syn på sina möjligheter att bedriva ett 

gediget omvårdnadsarbete i enighet med sin profession, inom den rättspsykiatriska 

slutenvården. Vi vill därför tillfråga Dig att delta i en intervjuundersökning utifrån 

studiens syfte.  

 

Vi kommer att genomföra en tematisk samtalsintervju som kommer att pågå i cirka 40 

minuter. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där 

inga enskilda deltagare kan identifieras. Enskilda citat kan efter avidentifiering komma 

att publiceras. Inspelningsmaterial och transkriberingar kommer att förvaras oåtkomligt 

för obehöriga.  

 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan förklaring fram till 

publiceringen avbryta ditt deltagande utan några som helst konsekvenser för Din del.  

 

Resultatet av denna studie förväntas ge ökad kunskap om omvårdnad av 

frihetsberövade patienter.  

 


