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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Möten mellan människor är en del av vården och inom psykiatrin är de ofta 

komplicerade, i synnerhet inom tvångsvården. Multifaktoriella orsaker påverkar patienten och 

sjuksköterskan innan, under samt efter mötet. Det ställs stora krav på professionalitet för att 

hantera detta möte varvid kunskap är nödvändigt. Området är dock relativt outforskat. 

Syfte: Att belysa kliniska erfarenheter hur möten inom psykiatrin kan leda till byggandet av 

goda vårdrelationer. 

Metod: En allmän litteratursammanställning av åtta vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Den forskning som finns inom området syntetiserades till tre teman; möte, relation 

och trygghet. Angående mötet är det första intrycket viktigt och under det läggs grunder för 

en vårdrelation, som behöver utvecklas ömsesidigt, och patienten behöver känna att det är 

tryggare på avdelningen än utanför. 

Slutsats: Professionella möten som del av byggandet av goda vårdrelationer har potential att 

förmedla känslan av trygghet som i sin tur underlättar konvalescensen. 

Klinisk betydelse: Den kliniskt ackumulerade erfarenheten av detta möte måste studeras 

djupgående och mer forskning behövs. Sjuksköterskan kan använda resultaten i sin strategiska 

planering i byggandet av patientrelationer. 

Nyckelord: kommunikation, möten, sjuksköterskebemötande, psykiatrisk tvångsvård 

 



ABSTRACT 

Background: Meetings are part of nursing and within psychiatric care they are often 

complicated, especially those occurring within coercive care. There are multifactorial 

underlying causes affecting both the patient and the nurse before, during and after the 

meeting. There are many requirements on professionalism in order to make use of this 

occasion. Education is necessary but research is lacking. 

Aims: To elucidate how meetings within psychiatric care leads to good caring relationship. 

Methods: A general literature review based on eight scientific articles. 

Results: The research within the field was synthesized into three themes; meeting, relation and 

comfort. Regarding the meeting, the first impression is of great importance and fundamental 

for constructing the caring-relationship, based on mutual understanding, that make the patient 

feel safer inside the department, rather than outside.  

Conclusions: Professional meetings as a part of building good patient relationship has the 

potential to mediate a feeling of safety and this is essential for convalescence. 

Clinical implications: The clinical accumulated experience from the meetings must be studied 

in depth and more research is needed. The nurse can use these results in her strategic planning 

for building of patient relationship. 

Keywords: communications, meeting, nurse attitude, psychiatric coercive care 
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INLEDNING 

På låsta psykiatriska avdelningar är möten mellan patienter och sjuksköterskor i grunden 

påtvingade samtal, därför att de sker under premissen att patienten är och ska förbli ofrivilligt 

inskriven på en sjukhusinrättning. Sjuksköterskan, som blir ett av patientens första intryck vid 

ankomsten, kan i patientens ögon komma att personifiera vården som den institution som står 

bakom tvånget. Ligger det då i sakens natur att mötet tillända måste leda till konflikter, 

tvångsåtgärder och restriktioner som skapar en ogynnsam vårdrelation? Utgångspunkten för 

detta examensarbete är att en väl utvecklad vårdrelation, uppbyggt på ett ömsesidigt 

förtroende, bör vara en av sjuksköterskans viktigaste angelägenheter i syfte att främja 

konvalescens och rehabilitering. Psykiatrin har under sekler genererat kunskap kring 

förfarandet av möten med individer med psykiska åkommor. Av okänd anledning tycks dock 

källorna kring dessa möten ofullständiga. Måhända ett indicium på att forskningen brustit på 

just detta område och istället lagt fokus annorstädes. Det är däremot möjligt att hitta relativt 

riklig information kring symtomlindrande medicinsk behandling och dess biverkningar. En 

farmakologisk metod som efter utskrivning emellertid står och faller med patientens 

följsamhet. Detta arbete fokuserar på potentialen i mötet, som konkret kan vända en besvärlig 

situation till en gynnsam. Detta kan i sin tur tjäna uppbyggnaden av förtroendegivande 

vårdrelationer som kan få patienten att vilja ta emot vård och hjälp efter sjukhusvistelsen trots 

en iatrogen problematik. Uppsatsförfattarna, som arbetat med ett brett spektrum av skilda 

patientkategorier, är förtrogna med huvuddiagnoserna inom modern psykiatri, har anhopat 

flerårig yrkeserfarenhet inifrån den slutna psykiatriska tvångsvården samt besitter ett 

personligt intresse för den disciplin som ordagrant betyder "själens läkekonst". Intentionen i 

detta arbete är att undersöka vad modern omvårdnadsforskning har att bjuda på rörande det 

psykiatriska mötet, en systematisering som kanhända förser sjuksköterskan med en förbättrad 

arbetsstrategi. Givet ämnets omfång och komplexitet vore det högfärdsgalenskap att tro sig 

vara i stånd att med en simpel men drastisk åtgärd lösa den Gordiska knut av problem som det 

psykiatriska mötet stundom utgör. Däremot finns det möjlighet att utveckla och förbättra den 

psykiatriska omvårdnaden, dessutom konträrt till uppfattningen att merparten av den 

psykiatriska verksamheten bör utgöras av läkemedel, ställer vi tanken att det kan stå i 

omvårdnaden och specifikt i mötet mellan människor att finna det Cornucopia som leder till 

en avsevärd förbättring inom psykiatrin, valde vi, som sjuksköterskor i vardande att lyfta 

denna fråga. 



2 

BAKGRUND 

God tvångsvård 

"Den goda vården" som Socialstyrelsen (2009) eftersträvar kan härledas från andemeningen 

av Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763), HSL. Den identifieras genom att sex områden 

ska uppfyllas, nämligen kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 

jämlik vård samt att den utförs i rimlig tid. I Sverige består psykiatrin av två intrikat 

förbundna delar, den öppna och slutna psykiatriska vården samt inom dessa frivillig och 

tvångs-vård. Flertalet patienter vårdas på frivillig basis men enligt Socialstyrelsen (2015) är 

idag cirka 3000 heldygnstvångsvårdade på juridisk grundval stipulerat i Lag (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) och 

individerna fråntas därvid delvis sin självbestämmanderätt (www.sfs.se). Utöver dessa är 

samtliga vårdade även underkastade HSL varvid sjuksköterskan verksam inom psykiatrin 

förtroget behöver tillämpa de lagar och förordningar som tillsammans utgör den psykiatriska 

jurisprudensen. Kärnan i denna tvångsvård innefattar konkret ett utförande av psykiatrisk 

omvårdnad i offentlig regi där myndigheten gett sig rätt att helt sonika bestämma över en 

individs vård under tvång. Ett auktoritärt och aktivt paternalistiskt synsätt på patienterna 

innebär enligt Birkner (2007) att vårdpersonal förvaltar patientens autonomi. Detta 

övertagande rättfärdigas genom att upphöja principerna Gör ingen skada- (primum non 

nocere-axiomet) och Gör gott, samt genom att hävda att vidtagna tvångsåtgärder är för 

patientens eget bästa, även om denne i stunden är oenig därvid. Andra argument som framförs 

är att garantera ordning och säkerhet på den avdelning där patienten befinner sig och i 

samhället utanför genom att patienten hålls därifrån. I sin förlängning både möjliggörs och 

berättigas olika auktoritära behandlingsformer, såsom exempelvis att genom LPT/LRV bereds 

lagrum för personal att spänna fast patienter och för sjuksköterskan att administrera läkemedel 

mot deras uttryckliga vilja. 

Kommunikativa möten inom psykiatrin 

Mathers (2011) betonar betydelsen av psykosociala interventioner och framhäver att farmaka 

inte bör vara den enda lösningen för psykiatriska problem. Mötet och dialogen blir 

följaktligen av stor vikt. Då detta sker under tvång är det extra viktigt att kontemplera det 

Socialstyrelsens tidigare kompetensbeskrivning för sjuksköterskor fordrade, nämligen att 

kommunikationen med patienter och närstående ska ske på ett professionellt sätt som innebär 



3 

att patienten både förstår och känner sig lyssnad på. Detta bör ske på ett "respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt".  Att föra ett sådant samtal med vissa typer av psykiatriska patienter kan 

likväl förefalla svårt, då det kan föreligga stora kommunikationssvårigheter och 

sjuksköterskan spelar här en avgörande roll. Själva samtalet, i förlängningen samspelet mellan 

vårdaren och patienten, frambringar förutsättningar, eller hinder, för den framtida vården. 

Således blir frågan om kommunikationen nyckelfaktor i en långsiktig klinisk praxis (Blume, 

Lundström & Sigling, 1995). Baggens och Sandén (2009) menar att det finns olika sätt att 

kommunicera; dels överföringsmodellen där information förmedlas från A till B i en rak linje 

och dels en dialogisk modell där man i samspel kommer fram till ett gemensamt 

förhållningssätt. 

Patienten får sitt första intryck när denne stiger in på en avdelning varvid ett introducerande 

välkomstmöte hålls. Bjørndal (2002) förklarar att det första intrycket ofta är det som består 

samt att människan har en tendens att framöver försöka bekräfta detta första intryck. Detta 

genom att försöka anpassa och ordna in nya intryck så det passar med den ursprungliga 

bilden.  Hedlund, Stålenheim, Ekselius och Carlsson (2004) undersökte huruvida 

sjuksköterskor borde hålla detta inledande samtal och fann att det kan vara rimligt. 

Sjuksköterskor kan genom en strukturerad intervjuform dra liknande slutsatser som en 

specialutbildad läkare (psykiater) gällande förståelse för patientens problematik. Fallon 

(2008) förespråkar en semistrukturerad intervjuform vid möten med patienter med psykotiska 

besvär om man vid detta samtal önskar en rikligare anamnes som möjliggör en bättre holistisk 

förståelse av den sociala bakgrund som format patienten. Denna samtalsteknik bygger på att 

ställa öppna frågor i vilkas svar man kan uttyda inte bara det förflutna, utan dessutom den 

inverkan patienten själv anser det haft på det nuvarande tillståndet, det vill säga att uppmuntra 

till introspektion.  

Pedersen (2013) förklarar att för att förstå patienter med kommunikationshinder i psykotiska 

tillstånd behövs främst förmågan att tolka de ickeverbala uttrycken, som kan ses i 

ansiktsrörelser, motorisk stelhet, stirrande blick och avvikande rörelser, för att bedöma 

patientens mående. Detsamma gäller i bägge riktningarna då patienten läser ofta av sin 

vårdpersonal på samma sätt. Han framlägger vidare ett flertal samtalstekniker han anser vara 

tillämpbara i psykiatriska möten; parafrasera patienten, tillåta tystnad, uppmuntran, påvisa nya 

perspektiv, hjälpa till att fokusera, lyssna noga et cetera. Laakso (2012) talar om vikten av en 

bra samtalsteknik och nämner i positiva ordalag motiverande samtal, MI, med tillämpning av 
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dess nyckelkoncept, såsom ett empatiskt reflektivt lyssnande. Detta kan i sig eller i sin helhet 

kan främja det goda mötet.  

Det förefaller som om specifik forskning på området samtal med psykiatriska patienter är svår 

att finna. Det finns dock allmänna lärdomar från andra patientgrupper med 

kommunikationsproblem och detta skulle kunna överföras till ett psykiatrisk sammanhang. 

Såsom exempelvis Caple (2015) beskriver beträffande kommunikationen med patienter med 

långtidstrakeostomi som medför problem i dialogen. Han förstår dialogen som en 

tvåvägskanal, som innebär att det bör ske ett ömsesidigt informationsutbyte för att undvika en 

enkelriktad informationsöverföring till patienten. För att göra detta måste personalen se 

bortom den klassiska dialogen, som i vissa fall ej är bruklig, utan istället använda andra till 

buds stående medel såsom gester, tolkning av läpprörelser, osv. Woten och DeVesty (2015) 

har forskat kring frågan om kommunikation med patienter som lider av långt gångna 

neurodegenerativa tillstånd, där själva kommunikationsfärdigheterna är något av det första 

som förfaller hos den drabbade. Det fanns personal som t.o.m. undvek att kommunicera med 

dessa individer på grund av dessa svårigheter trots att just mellanmänsklig kommunikation 

lindrar sjukdomsförloppet.  

Sjuksköterskans kompetens 

Sjuksköterskans betydelse kan speglas med Khalifehs (2015) ögon som strävar efter att 

minska tvångsåtgärden avskiljning som innebär att patienten inte tillåts att lämna exempelvis 

sitt rum under en tid. Han vill att sjuksköterskornas roll i beslutsfattandet stärks då de 

förväntas besitta förmågan att på ett balanserat sätt ställa patientens uttalade intressen och 

autonomi, mot skyddet för personal, patienten själv samt materiella föremål. Det finns ett 

hinder när det gäller att stärka sjuksköterskans roll i detta, som Buus (2008) problematiserar, 

nämligen bristen på systematiserad kunskap om sjuksköterskors arbete inom psykiatrin. Den 

kliniska erfarenhet som den enskilde sjuksköterskan erhållit kan härledas företrädelsevis till 

den avdelning där denne varit verksam. 

Sjuksköterskans arbete måste präglas av ett etiskt förhållningssätt enligt den tidigare 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. I en artikel av Hewitt och Edwards 

(2006) diskuteras frågan om etikens avspegling i patientbemötandet. Speciellt viktig blir 

etiken, då mötet sker i en tvångsmiljö då vården ofta sker mot patientens uttryckliga vilja, 

något som i sig är ett etiskt dilemma. Tvångsåtgärder är inte moraliskt rättfärdiga, även de 
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som sker på ett mer respektfullt sätt, utan kräver ett rättfärdigande utgående från ett specifikt 

moraliskt synsätt. I många fall agerar sjuksköterskan utifrån vad som förutsätts vara för 

patientens eget bästa även om patienten varken tycker eller känner så. Denna typ av känsliga 

interventioner kan ske som svar på det som kan uppfattats vara patientens behov, med målet 

att öka tryggheten och bibehålla patientens självupplevda kompetens under dessa 

omständigheter (ibid.).  

I ljuset av denna komplexitet finns det ett behov av att sjuksköterskan reflekterar över de 

mänskliga rättigheterna och dess tillämpning i vårdetiska teorier. Trobec, Herbst och Zvanut 

(2009) påvisar behovet av adekvat utbildning som ger nödvändig bakgrundskunskap för 

arbete inom psykiatrin, och menar att i frågan om bemötande har sjuksköterskor generellt sätt 

det lättare att flexibelt kunna anpassa sitt bemötande efter både situation och individ, än 

exempelvis skötare inom psykiatrisk vård som saknar en akademisk utbildning. Detta för att 

under studietiden har sjuksköterskan haft möjlighet att samla kunskap som förstärker inte 

enbart förmågan att ackommodera det professionella bemötandet, utan de får även mer 

möjlighet att utveckla ett etiskt tankesätt. De menar att i sjuksköterskans kompetens kommer 

till uttryck i två förhållningssätt. Det första är ett rättighetsbaserat som grundas på 

autonomiprincipen, personcentrering samt principen om alla människors lika värde. Det 

andra är ett relationsetiskt som innebär att patientens inflytande och möjlighet att påverka blir 

inkluderat i en klinisk vårdrelation, som utgör ett kontinuum. Slutligen ingår insikten att alla 

beslut och värderingar i grunden är subjektiva. (ibid.) 

Vårdrelationen 

När sjuksköterskan och patienten möts på en avdelning så finns en historik som ska 

sammanfattas till en anamnes. Patienten är påverkad av hela sitt tidigare liv och det 

händelseförlopp som lett fram till det aktuella mötet (Schub & Heering, 2016). Denna 

antecedens formar på många sätt den vårdrelation som byggs. I denna relation kan olika 

intressen föreligga. Sjuksköterskan har som mål att påverka patienten i en positiv riktning 

samt att underlätta dennes konvalescens. Förutsättningen för detta är att vårdaren dels har 

adekvata psykiatriska verktyg och dessutom förmår att använda dem rätt. Hyvönen och 

Nikkonen (2004) menar att i en psykiatrisk vårdsituation är det just vårdgivaren, som är 

specifikt det viktigaste redskapet. De ser vårdaren som mer än ett verktyg i samspelet med 

patienten, nämligen i en extra roll som ett ”meta-verktyg”, det vill säga som en funktion som 

skapar fler och samtidigt nyttjar de olika verktyg som tillhandahållits. Därav blir vårdarens 
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attityd, kunskap, värderingar och färdigheter fundamentet för denna typ av vård, i 

förlängningen för hela samspelet. Patterson, Curtis och Reid (2008) belyser ett antal 

kärnkompetenser som nybliven personal inom psykiatrisk verksamhet måste utveckla. Dessa 

är dels de kommunikativa färdigheterna, ett säkerhetsmedvetande, en självmedvetenhet, en 

adekvat humor samt en förmåga att ge behandling. De menar även att relaterat till psykiatrins 

säregna miljö behövs personal som av genuint intresse söker sig till de psykiatriska 

professionerna. 

Personalens dilemman inom tvångsvården beskrivs av Björkdahl, Palmstierna och Hansebro 

(2010). De förklarar situationen såsom komplicerad där personalen slits mellan uppdraget att 

vårda patienten och simultant upprätthålla en säker vårdmiljö. Vårdarna skapar själva, genom 

sin attityd, och agerande en atmosfär som ger mer eller mindre gynnsamma betingelser för en 

god vård. Deras konklusion är att personalen kan delas in i de mer flexibla och vårdande, som 

de etiketterar ”balettdansare” medan de mer hårdföra får representeras av termen 

”bulldozers”. De ser däremellan en gradskala där personalen kan oscillera mellan extremerna, 

men innehar ett normalläge på denna skala. Balettdansaren försöker påverka patienten genom 

att förevisa ett personligt föredömligt beteende, medan Bulldozern eftersträvar hårdare tag 

med en klar gränssättning. Även om ett mer hårt förhållningssätt stundom kan vara 

nödvändigt anser de att den sistnämnde personaltypen skapar en anda av misstänksamhet. 

Bulldozrarna förbrukar det förtroendekapital de haft hos de patienter som de i sin tur 

objektifierat. Ett förtroende som byggts upp genom ett gott bemötande samt ett vurm för att 

uppfylla patientens grundläggande behov av mat, dryck, kläder, hygien samt beröring (ibid.). 

Halldorsdottir (2008) framlägger en teori som berör relationen sjuksköterskan – patienten, 

utifrån ett patientperspektiv. Sjukvårdsinrättningen spelregler kan uppfattas såsom att 

patienten står allena mot en samstämmig personalgrupp som i verkligheten inte riktigt bryr sig 

om vare sig individen i sig eller att denna känner sig manipulerad samt skickad hit och dit 

mellan olika institutioner. För att nå ett tillstånd av samförstånd, en känsla av solidaritet likväl 

som en spirituell koppling mellan parterna måste en ”bro” byggas mellan dem. En ”bro” som 

möjliggör kommunikation men även tillåter distans. Den bygger på att stärka patienten samt 

bryta ner den ”mur” som till synes står dem emellan. Björkdahl et al. (2008) menar att även i 

en akut situation som kräver tvångsåtgärder är det ytterst viktigt att bibehålla dialogen (mötet) 

med patienten och att vara tydlig så patienten, även under dessa förhållanden inte bara känner 
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sig sedd, hörd utan i möjligaste mån respekterad. Detta för att bibehålla eller i optimala fall 

stärka ”bron” för att inte förstärka ”muren”. 

Som Snellman (2009) belyser är inte vårdrelationen en ”vanlig” social relation eftersom den 

är asymmetrisk. Vårdrelationen kan inte jämföras med andra relationer som de mellan syskon 

eller vänner. Vårdrelationen formas och påverkas av många olika faktorer beroende av vilka 

som möts, ifall det är män eller kvinnor, unga eller gamla. Vårdrelationen kan utmanas i de 

fall en dialogisk blockad förekommer, denna blockad innebär att patienten har förlorat sin 

verbala förmåga och i vissa fall sitt medvetande. Blockaden innebär också att patienten saknar 

förmåga att uttrycka sin egen vilja eller önskan. Den dialogiska blockaden innebär att kraven 

på vården och sjuksköterskans kompetens ökar. (ibid.) 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning kring ämnet kommunikation inom omvårdnad finns, det framstår ändå som 

om den är ojämnt utvecklat inom olika verksamhetsområden och psykiatrin förefaller 

missgynnad. Det föreligger sålunda ett kunskapsglapp inom området bemötande inom 

psykiatrisk omvårdnad. Detta glapp, som i högsta grad rör mötet mellan patient och 

sjuksköterska, kan fyllas och därmed bereda väg för ett bättre bemötande inom psykiatrin som 

möjliggör en godare psykiatrisk tvångsvård. Då mycket ansvar ligger på sjuksköterskan och 

dennes kompetens, bör fokus och tankeverksamhet kring kommunikation, etik och bemötande 

uppmuntras. 

SYFTE 

Att belysa kliniska erfarenheter hur möten inom psykiatrin kan leda till byggandet av goda 

vårdrelationer. 
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METOD 

Design 

Allmän beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats tillämpas som design med insamlad 

relevant forskning rörande föreliggande ämne som speglar syftet för att skapa en bild av hur 

forskningen ser ut i dagsläget (Henricson & Billhult, 2014). 

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle handla om den psykiatriska tvångsvården 

och primärt behandla sjuksköterskeyrket och kontakten med patienter. De skulle även vara 

publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter samt vara publicerade tidigast år 2000. Därmed 

exkluderades artiklar skrivna utifrån läkarperspektivet och således undveks artiklar med fokus 

på farmaka. Studierna skulle inte vara utförda i länder som lider av stor fattigdom eller som 

har stora kulturella skillnader mot Sverige något som eventuellt skulle kunna leda till 

förvirring i resultatet. 

Datainsamlingsmetod 

För att försäkra relevansen och vetenskapligheten av artiklarna användes databaserna 

CINAHL och Medline. Medical Subject Headings (MeSH)-termer möjliggjorde en mer 

kvalitetssäkrad sökning och minimerade risken att missa viktiga texter då forskare ofta 

använder sig av andra termer än lekmän. Den strukturerade sökningen gjordes med hjälp av 

booleanska söktermer (AND, OR, NOT). Sökorden var: interview, psychological, interview 

psychiatric, mental health, commitment of mentally ill, nurse, nurse’s role, sense of 

coherence, emergency services psychiatric, personal autonomy, forensic psychiatry, ethics of 

care, psychiatry, psychiatric interview, forensic mental health, dual diagnosis, adaption 

psychological, psychiatric nursing samt coercion. Två sökord som användes för att öka 

relevansen i sökresultaten men som inte är MeSH-termer var subjectivity samt approach. 

Vid användandet av sökordet nurse användes alltid en trunkering för att anpassa sökningen till 

olika former av ordet, exempelvis nurses’ och nurse’s. Totalt 16 sökningar gjordes, med olika 

kombinationer av MeSH-termer. Sökandet upphörde när antalet litteraturartiklar ansågs vara 

nog till antal och innehåll för att en helhetsbild skulle utkristalliseras. På dessa 16 sökningar 

uppgick antalet träffar totalt till 632. Samtliga titlar lästes för att urskilja de som kunde svara 

på angivet syfte. Av de lästa titlarna valdes 131 artiklar ut för noggrannare granskning genom 

att läsa abstracten i syfte att få en klar bild av vad de handlade om. Av dessa artiklar ansågs 
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33 stycken vara tillfredställande och relevanta för att kunna besvara syftet. De 33 artiklarna 

gick sedan in i utförligare kvalitetsgranskning (se bilaga 1). 

Dataanalys 

SBUs kvalitetsgranskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetodik (Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU], 2014) användes för att granska de 33 artiklarna. 

Kvalitetsgranskningsmallen fungerade som ett verktyg för att identifiera selektionsbias, 

behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, rapporteringsbias, intressekonfliktsbias samt 

studiernas överförbarhet, precision och effektstorlek. En gradering utfördes vid samtliga 

punkter på varje artikel. Betygen lades samman och fyra bedömningskategorier trädde fram: 

låg, medel, medelhög respektive hög kvalité. Av de 33 artiklarna erhöll elva artiklar 

graderingen medel och 14 artiklar graderingen låg. Åtta artiklar med hög eller medelhög 

kvalité inkluderades i litteraturstudien (se tabell 1). Vissa artiklar som inte passade i resultatet 

var så relevanta att de överfördes till bakgrunden där de kunde tjäna beskrivningen av 

området som helhet eller berörde de olika bakgrundsfaktorer som formar för ett psykiatriskt 

möte.  

Danielsson (2014) beskriver hur man kan genomföra en dataanalys och artiklarna lästes igen 

och diskuterades i syfte att i en bearbetningsprocess syntetisera dem och dra ut viktiga bidrag 

till resultatet. Efter selektion och genomläsning författades själva texten, och i denna process 

framkom de tre övergripande teman (möte, relation och trygghet) som tycktes återkomma och 

fick alltså utgöra den grundstomme som de olika nyckelfaktorerna för en god tvångsvård 

tycks vila på. Dessa mer övergripande teman baserades på sig på ett antal subteman, som i sin 

tur var nedbrutna kondenserade meningsenheter från litteraturdatan. För att ta ett exempel från 

Voskes, Kemper, Landeweer & Widdershoven (2013, s. 769) studie om patientupplevelser 

rörande säkerhet inom psykiatrin. Där sägs:”I felt safer and I felt more secure, I mean I didn’t 

like being in a lock-up ward but as I got more insight I could recognize that that was probably 

the best place for me to be.”. Översatt till svenska och formulerad som kondenserad 

meningsenhet lyder den: kände sig säkrare med större insikt kring situationen trots låst 

avdelning. Det subtema som detta kunder sorteras under var: ökad säkerhet, vilket slutligen 

etiketterades under temat Trygghet. De tre huvudtematana är inbördes förbundna och 

överlappar varandra delvis och utgör sammanlagt ett maxim för omvårdnad. För att illustrera: 

tema A (möten) leder till tema B (vårdrelation) varpå de bägge baseras på och simultant bidrar 

till tema C (känsla av trygghet). (se tabell 1). 
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Tabell 1: Litteraturmatris 

Land 

Databas 

Rubrik Författare 

Publikatio

nsår 

Syfte Metod Resultat Kvali

tet 

Temata 

Australien 

Medline 

The inpatient 

psychiatric unit 

as both a safe 

and unsafe 

place: 

Implications for 

absconding 

Muir-

Cochrane, 

E., Oster, 

C., Grotto, 

J., Gerace, 

A., & 

Jones, J. 

(2013). 

Att undersöka 

vad som fått 

de 

tvångsvårdade 

att avvika från 

psykiatrin. 

Kvalita

tiv 

Patienter upplever 

säkerheten inom 

psykiatrin 

ambivalent. När 

psykiatrin uppfattas 

som osäker ökar 

risken för avvikelse. 

Hög Tryggh

et 

England 

Medline 

Preventing 

seclusion in 

psychiatry: A 

care ethics 

perspective on 

the first five 

minutes at 

admission 

Voskes, Y., 

Kemper, 

M., 

Landeweer, 

E. G. & 

Widdersho

ven, G. A. 

(2014). 

Att öka 

vårdkvaliteten 

i syfte att 

minska 

avskiljning 

genom att 

fokusera på de 

initiala 

minuterna vid 

patientinskriv

ning. 

Kvalita

tiv 

Observ

ation 

samt 

intervj

uer. 

Evolutionen av ett 

projekt visar att de 

initiala minuterna är 

viktiga. 

Sjuksköterskan 

måste vara 

dynamisk och 

moderera sitt 

bemötande till 

patienten. 

Hög Möte 

Nederlän

-derna 

CINAH

L 

Moral 

deliberation in 

psychiatric 

nursing practice 

Abma, T. 

A., & 

Widdersho

ven, G. M. 

(2006). 

Att ta reda på 

hur CARE-

modellen 

fungerar som 

ram för 

sjuksköterska

ns dagliga 

arbete. 

Kvalita

tiv 

CARE-modellen 

fungerar som en ram 

vid 

patientbemötande. 

Modellen påvisar 

konversationsmöjlig

heter som ökar 

förståelsen mellan 

sjuksköterska och 

patient. 

Medel Möte 

Singapor

e 

Medline 

Compliance 

therapy: an 

intervention to 

improve 

inpatients' 

Tay, S. C. 

(2007).  

Att undersöka 

hur man 

förbättrar 

patientens 

attityd kring 

Kvantit

ativ 

Tre principer som 

ger en god 

vårdrelation; 

reducera patientens 

oro, ge uttryck för 

Medel Relatio

n 
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attitudes toward 

treatment 

medicinering 

samt ökar 

följsamheten. 

empati samt stärka 

patientens förmåga 

att lita på sig själv. 

England 

Medline 

Causes and 

management of 

aggression and 

violence in a 

forensic mental 

health service: 

perspectives of 

nurses and 

patients 

Dickens, 

G., 

Piccirillo, 

M., & 

Alderman, 

N. (2013). 

Att belysa 

patienters syn 

på aggression 

relaterat till 

tvångsåtgärder

.  

Kvalita

tiv 

Förebyggande 

åtgärder och ett 

adekvat hanterande 

av aggression kan 

minska 

sannolikheten för 

patienten att 

recidivera i 

aggressivt 

handlande. 

Hög Tryggh

et 

Sverige 

CINAH

L 

Experiences of 

coercion in 

psychiatric care 

as narrated by 

patients, nurses 

and physicians 

Olofsson, 

B., & 

Norberg, A. 

(2001) 

Att öka 

kunskapen om 

sjuksköterskor

s, patienters 

och 

psykiatrikers 

relation till 

tvångsvård. 

Kvalita

tiv 

intervj

ustudie 

inefatta

de 98 

patient

er   

Vårdrelationens 

parter värderar 

förhållandet mellan 

individer samt en 

god kontakt som 

minskar obehag för 

patienten vid 

tvångsåtgärder. 

Hög Relatio

n 

Norge 

Medline 

Mature care 

and nursing in 

psychiatry: 

notions 

regarding 

reciprocity in 

asymmetric 

professional 

relationships 

Hem, M. 

H., & 

Pettersen, 

T. (2011). 

Att belysa 

betydelsen av 

begreppet 

ömsesidighet i 

asymmetriska 

yrkesmässiga 

relationer. 

Kvalita

tiv 

Sjuksköterskor ska 

använda sin 

empatiska förmåga 

för att sätta sig in i 

patientens 

upplevelser. 

 

Medel Relatio

n 

Skottlan

d 

CINAH

L 

A qualitative 

study of mental 

health nurse 

identities: many 

roles, one 

profession 

Hurley, J. 

(2009). 

Att klargöra 

och öka 

kunskapen om 

dagens 

sjuksköterskor 

inom 

psykiatrin. 

Kvalita

tiv 

Semist

ukturer

ad 

intervju 

Sjuksköterskerollen 

i ständig utveckling 

måste innefatta nya 

moment samtidigt 

som den 

traditionella rollen 

vidmakthålls. 

Hög Möte 
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Etiska aspekter 

De etiska aspekter som beaktas under framställningen i detta arbete var främst: 

patientsekretess och neutralitet. Arbetet har följt det Kjellström (2014) förmedlade angående 

etikforskning, och vi har granskat resultatartiklarna utifrån aspekter som han framhållit för att 

säkerhetsställa att endast etiskt godkänt material har använts. Det påträffas dock inga vare sig 

oklara eller direkt oetiska aspekter men hade så varit fallet hade det lett till exkludering. 

Gällande detta arbete i sin helhet så har Vetenskapsrådets riktlinjer (www.vr.se) beaktats 

avseende oredlighet i forskning, som stipulerar att ingen ska plagiera, förvränga eller fabricera 

material. Arbetsprocessen har genomgående präglats av ärlighet i skrivandet vad gäller 

tillämpning av metod, genomförande, resultat samt diskussion. För författarnas del var det 

viktigt att inte påverkas av artikelbias vid sökandet efter adekvat litteratur som skulle kunna 

härledas åsikter sprungna ur personlig yrkeserfarenhet. Ämnet psykiatrisk tvångsvård är 

kontroversiellt och det finns många starka åsikter hur det kan och bör föras och det har tagits i 

beaktande när texten formulerats. 

RESULTAT 
Nedan följer en redovisning av artiklarna, som påvisar möjligheterna för sjuksköterskan att 

bygga en god allians med patienten, och med vars stöd man kan förbereda ett vårdande möte. 

Vi har indelat dessa i tre teman som framträder som centrala och återkommande i artiklarna; 

Möte, Vårdrelation, Trygghet. 

Möte 

I den psykiatriska verksamheten ingår möten och Voskes, Kemper, Andeweer och 

Widdershoven (2014) har utvärderat ett Nederländskt projekt vars idé var att ge ett gott 

bemötande de första fem minuterna efter ankomst till en avdelning. Anledningen till detta var 

ett känt problem att tvångsåtgärder, som är dåliga för mötena i sig, användes i högre grad än 

kunde tyckas nödvändigt. 

Before, the psychiatrist or the ambulatory crisis team decided whether the seclusion room was 

needed. Now, we welcome the patient in a friendly way and make our own assessment. Often, 

it turns out that seclusion is not necessary. (Voskes, Kemper, Andeweer & Widdershoven, 

2014, s. 769) 

Dessa minuter av första intryck är oumbärliga för de möten som på sikt leder till 

relationsbygge, de bereder stora möjligheter att ytligt lära känna patienten och skapar 
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ömsesidiga bestående intryck. Det initiala mötet med patienten sätter ton för den 

behandlingsallians som kan formeras. De ställer upp ett antal huvudmoment i detta 

välkomnande. Till att börja med behövs en förberedelse. När patienten väl anlänt sker ett 

välkomnande vari patienten behöver förses med en känsla av trygghet. På detta välkomstmöte 

sker en introduktion till avdelningen, dess regler och rutiner och det sker ett samtal om 

patienten med patienten. Projektets koncept måste användas, anpassas och personalen behöver 

vara flexibla. Gällande attityden hos sjuksköterskan är det viktigast att den är öppen och 

lyhörd, att vara effektiv bedöms för detta syfte vara en sekundär prioritering (ibid.). 

Sjuksköterskerollen utvecklas ständigt, menar Hurley (2009), som påpekar att det inom 

psykiatrin är allt vanligare med en mer samtalsbaserad sjuksköterskeroll. I denna roll 

förväntas sjuksköterskan besitta förmågan att på ett lämpligt sätt anpassa samtalet och att ha 

ett professionellt tillvägagångssätt i allmänhet, detta simultant med att upprätthålla den 

traditionella sjuksköterskerollen. “Mental health allows you to develop that sense of 

personhood, and I think it’s more of a journey, a personal journey than being, say, the general 

nurse.” (Hurley, 2009, s. 386).  Sjuksköterskan ska vara expert på att flexibelt kunna justera 

sitt professionella bemötande utifrån patientens aktuella vardagsbehov. Abma och 

Widdershoven (2006) rekommenderar sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin att använda 

det nederländska konceptet CARE som står för beaktande, handling, anledning och erfarenhet 

(en. considerations, actions, reasons, experiences). Detta underlättar och lyfter fram patientens 

eget formulerade narrativ. Detta tillåter sedan analys av denna berättelse i en grupp bestående 

av professionella medarbetare under handledning. Deltagande förväntas nå djupare insikt i 

sina värderingar och föreställningar som formar deras professionella förhållningssätt i 

någondera riktning. I CARE-metoden vägleds personalen inom tvångsvården i frågan om 

patientbemötande och den utgör en paketlösning för både personalgruppens allmänna 

utveckling och även konkret för förbättrade möten med patienterna. Problematiken kring 

mötet är i grunden att den typ av ofrivillighet som finns inom tvångsvården kan frambringa en 

negativ atmosfär grundad på misstro mellan personal och patienter, och på det faktum att 

många har dålig sjukdomsinsikt. I CARE-metoden ingår handledning under översyn av en 

diskussionsledare som påtar sig rollen som en Sokratisk guide, som för en dialog och aktivt 

förmår att föra in idéer och tankegångar, exempelvis om vårdetik, som inte framkommer 

spontant i gruppen ofta genom tillsynes öppna frågor som syftar till klargörande. Det är 

viktigt att bolla grundläggande idéer som handlar om vad som är en god vård. Idéer som tas 
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upp i gruppen genomgår en medlemskontroll där medlemmarna har tid att djupgående 

reflektera och debattera.  (ibid.) 

Vårdrelation 

Olofsson och Norberg (2000) har intervjuat psykiatriker, sjuksköterskor samt patienter om 

deras perspektiv på frågan om psykiatrisk tvångsvård och bruket av tvångsåtgärder däri. Just 

vårdrelationen ges en essentiell roll i detta.  “A good relationship and hard work with the 

patient compensated for the negative sides of the patient being in involuntary care” (Olofsson 

& Norberg, 2000, s. 94). Slutsatsen blev att samtliga på olika sätt värderar en god kontakt och 

en ömsesidig relation. “When I woke up I felt afraid, but then there was a very nice person 

who took my hand and showed that she really cared about me, and that made me feel good” 

(Olofsson & Norberg, 2000, s. 94). De förespråkar en fördjupad och förbättrad dialog som 

siktar mot att personalen ska kunna tolka både patienternas känslor och de mer djupgående 

emotioner som resulterar i ett tillstånd av affekt. Personalen uttryckte generellt sätt en 

belåtenhet över att vårdrelationen var professionell, medan patienterna skulle ha föredragit en 

mer mellanmänsklig kontakt med mindre distans till personalen. “What is good with 

psychiatry, to switch over to that, is that you meet fellow humans. .... People who are engaged 

in their jobs and people who are engaged in other people’s lives … nurses who really are 

fellow humans” (Hem & Petterssen, 2011, s. 68-69). Personalen förväntas även kunna 

informera på ett uppriktigt sätt om tvångsvårdens ramverk och jurisprudens. Även Hem och 

Pettersen (2011) påtalar behovet av ömsesidighet i bemötandet och uppmanar sjuksköterskan 

att bruka sin empatiska förmåga för att sätta sig in i patientens upplevelser. Denna förmåga 

förväntas sjuksköterskan ha ackvirerat under utbildningen där dithörande frågor tagits upp och 

medvetandegjorts och om denne brukar dem rätt skapar de bättre förutsättningar för en god 

vårdrelation.  

Denna relation baseras på resultatet av flera möten. ”They showed me that I can trust them in 

the long run. Because I have been there several times over quite a period of time. So if it is 

possible to trust a person over some time, I really begin to trust this person. But not on the 

first encounter … I don’t give a shit about first impressions” (Hem & Petterssen, 2011, s. 69). 

För att bygga vårdrelationer krävs det tid, och Tay (2007) har undersökt ett kliniskt 

experiment vars syfte var att påverka patienters följsamhet vid medicinering. Den kliniska 

prövningen visade på att det var av betydelse hur långa sessionerna var och han konkluderade 
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att den nedlagda tiden korrelerade med ett mer önskvärt resultat. Vidare nämns även tre 

nyckelprinciper för att uppnå en givande vårdrelation. Den första innebär att reducera 

patientens oro, den andra att ge uttryck för empati, och den tredje att stärka patientens 

förmåga att lita på sig själv. Nyckeltekniker för att använda i vårdrelationsbygget är att 

använda ett reflexivt lyssnande och att under samtalets gång succesivt summera det som 

patienten själv kommit fram till med hjälp av personalens vägledning. Utfrågningen av 

patienten är av induktiv karaktär och patientens egna erfarenheter och tolkningar av dessa är 

viktiga förstå. Sjuksköterskan ska försöka utforska patientens ambivalens kring exempelvis ett 

icke önskvärt beteende och normalisera patientens logiska resonemang och även formulera en 

distinkt diskrepans mellan patientens aktuella beteende och möjliga målsättningar. (ibid.) 

I do believe that psychiatric nurses do this; they play up their common sense, you know, all 

those darn psychologists and their high-faluting ideas. What we’ve got, yes we have got ideas, 

but we can translate it into everyday, normal relationships where people like our patients are, 

and we’re the ones that can use these approaches in everyday language. (Hurley, 2009, s. 387) 

Trygghet 

I specifikt den vårdmiljö som psykiatrin innebär finns det mycket upplevd otrygghet. Muir-

Cochrane, Oster, Grotto, Gerace och Jones (2013) som undersökt anledningar till att patienter 

väljer att avvika från vården, menar att nyckelbegreppet är just frågan om trygghet. Om 

patienten känner större otrygghet på avdelningen än vad denne uppfattar sig ha utanför leder 

det till tankar om att avvika. ”So basically I don’t like going into the closed ward, but I’m safe 

. . . I know that if I’m on the street I’ll be hitchhiking, I’ll be jumping into people’s cars, I’ll 

be totally at risk.” (Cochrane, Oster, Grotto, Gerace & Jones, 2013, s. 306). Den patient som 

olovligen beger sig åstad från en avdelning har på något sätt kommit till slutsatsen att världen 

utanför sjukhusinrättningen är tryggare och detta kan givetvis ha olika anledningar, likaså 

patienternas anledning till att stanna kvar och acceptera erbjuden vård. ”… if they stop being 

treated the way they are and they get treated like an adult they won’t leave, I mean I would 

stay willingly. If I felt I needed to be detained and they treated me like a human being I would 

stay”  (Cochrane, Oster, Grotto, Gerace & Jones, 2013, s. 308). De som vården lättast kan 

påverka är de interna och de nämner; tristess, dålig miljö och atmosfär, brist på en privat sfär, 

rädsla för stöld, dålig sjukdomsinsikt, rädsla för trakasserier och våld. En del av de 

anklagelser som tas upp är direkt riktade mot personalens attityder medan andra mot 

företeelser utanför personalens kontroll. (ibid.) 
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Personalen får ofta handha patienter som är krävande och stundom agressiva: ”a patient 

should be responsive to my questions. If the patient does not look me in the face and 

continuously shouts at me, it is not possible to prevent seclusion” (Voskes, Kemper, 

Landeweer & Widdershoven, 2013, s. 769). En fråga som delvis står under personalens 

kontroll är frågan om hot och våld, och hanteringen av detta. Denna problematik och rädslan 

kring den är givetvis icke önskvärda fenomen som avsevärt försämrar både arbets- och 

boendemiljön därför undersökte Dickens, Piccirillo och Alderman (2013) frågan om 

aggression och våld samt hanteringen av denna permanenta och presumtiva fara inom den 

forensiska psykiatrin, i synnerhet inom rättspsykiatrin, och menar att detta sätter sin ton på en 

avdelning och skadar nämnda känsla av trygghet. Detta gäller för personalen likväl som för 

patienter och kan leda till en ond cirkel av rädsla istället för trygghet. För att individer inte ska 

recidivera i våldshandlingar fodras ett adekvat våldspreventivt arbete. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden var effektiv och med de tillbuds stående medel vi fann kunde svaga områden inom 

psykiatrisk omvårdnadsforskning belysas och tillräckligt stod att finna för att uppfatta 

samspelet mellan de tre formulerade kategorierna. Inom ramen för detta arbete valdes ett 

begränsat antal vetenskapliga databaser ut som ansågs kunna representera hela 

forskningsfältet. Detta var en styrka då det medförde möjlighet att gå in mer på djupet på ett 

hanterbart antal utvalda artiklar. Endast åtta artiklar kan förvisso ses som en svaghet men de 

framtogs genom att söka med MeSH-termer från www.mesh.kib.ki.se där samtliga MeSH-

termer tittades igenom varpå alla med relevans valdes ut och användes för sökandet i 

databaserna. MeSH-termerna var angivna på svenska med sin engelska motsvarighet, vilket 

gjorde att misstag vid översättning kunde undvikas. Även om ett mindre antal artiklar skulle 

kunna ses som ett för tunt underlag för att kunna spegla ett vetenskapligt fält, så anser 

författarna att dessa är väl valda och representativa för att täcka upp forskningsområdet, 

annars hade sökandet efter litteratur givetvis intensifierats ytterligare. De 20 sökorden som 

användes kombinerades i 16 varianter, där tre sökord var inkluderade i varje sökning. En 

systematisk fortsättning med sökordskombinationer var således möjliga men då författarna 

ansåg att då funnen litteratur var tillfredställande gjordes detta inte. Då de utvalda databaserna 
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är ansedda och seriösa och vi erhållit ett begränsat urval relevanta artiklar ser vi där en 

indikator på att forskningsområdet helt enkelt inte är mättat. 

Anledningen till uteslutandet av ett stort antal funna artiklar var att bibehålla en god 

vetenskaplig kvalité samt att fokus skulle bibehållas på den specifika patientgrupp som arbetet 

ämnade undersöka. Det hade förvisso varit möjligt att ur de borttagna artiklarna finna 

guldkorn som skulle kunna belysa syftet men det skulle i så fall föreligga en risk att arbetet 

blev mer anekdotiskt och att slumpen skulle ha större del av vad som skulle utkristalliseras. 

Utifall att artiklar av medel eller låg kvalitet skulle ha medtagits förelåg en risk att då dessa 

inte svarade lika bra mot frågeställningen, som de av hög, kunde det uppkomma problem 

såsom exempelvis att ett enskilt intervjuobjekts subjektiva uppfattning skulle ha satt 

oproportionerligt stark färg på resultatet. En del av de exkluderade artiklarna genomförde sin 

empiri i mycket säregna miljöer eller baserades inte på interjuver med de eftersökta grupperna 

såsom sjuksköterskor och patienter. Den omfattande exkluderingen, som dryftats 

samvetsgrant artikel för artikel har således påverkat resultatet på så sätt att en högre kvalité är 

erhållen för arbetet i sin helhet till följd av en hård men erforderlig kvalitetsgranskning.  

Wallengren och Henricson (2014) beskriver indikationer på vetenskaplig kvalitet vid 

kvalitativ design. Nyckeltermer som implementerats till metodarbetet är trovärdighet, 

pålitlighet samt överförbarhet. 

Trovärdigheten kan stärkas då författarna till arbetet äger stor förkunskap till området då båda 

har flera års erfarenhet om psykiatrisk tvångsvård. Fler faktorer som stärker trovärdigheten är 

diskussioner som skett mellan författarna angående preliminära tolkningar om data och 

huruvida insamlad data kan speglas i författarnas egna erfarenheter. Dock behöver det inte 

betyda att resultatet inte blir trovärdigt ifall författarnas egna tankar och erfarenheter inte 

speglas i datan, då upplevelsen av verkligheten är subjektiva tolkningar på det som nämnda 

personer delvis slumpmässigt erhållit i form av kunskap. I och med att författarna har delat 

med sig av resultatet med folk verksamma inom den psykiatriska vården kunde resultatet 

stärkas ytterligare och trovärdigheten ökar. 

Pålitligheten kommer av flera ting. Dels kan den påvisas då författarna emellan sig diskuterat 

huruvida deras subjektiva tankar kring ämnet inte ska påverka datainsamling eller dataanalys, 

för att undvika konfirmationsbias. Den stärks i och med att det finns kompetens gällande 

forskningsområdet och den vetenskapliga metoden. Gällande att genomföra en litteraturstudie 



18 

är författarnas erfarenhet relativt ringa, ity har det varit oumbärligt att under arbetets 

utförande både studera och åberopa relevant litteratur som handlar om vetenskaplig metodik i 

allmänhet och kvalitativa litteraturstudier i synnerhet.  Gällande ämneskunskapen har 

författarna sammanfalls kunnat dra nytta av flera års erfarenhet som yrkesverksamma samt 

praktiserande inom psykiatrisk tvångsvård med en erhållen kompetens som innefattar 

tvångsvård av vitt skilda patientkategorier, såsom exempelvis: individer med psykossjukdom, 

förstämningssyndrom, olika typer av personlighetsstörning, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd, blandmissbruk et cetera; samt individer 

dömda till rättspsykiatrisk vård som alla bedömts lida av en ”allvarlig psykisk störning”.  

Överförbarhet präglar arbetet då frågan om kommunikation är ständigt närvarande inom 

vården i olika sammanhang även om omständigheterna ser olika ut och dialog har flörts kring 

detta under arbetets framväxt. Frågan om överförbarheten blir givetvis spekulativ om än på 

goda grunder. Resultatets frambringade teman och lärdomar dragna kring dessa borde delvis 

överförbara på andra länder, givetvis tillämpat på den konkreta situationen och det kulturella 

sammanhanget i givet land.  

En viktig aspekt som Henricson (2014) belyser är tiden. Tidsbegränsningen som finns vid 

skrivandet av en kandidatuppsatts sätter käppar hjulet för att exempelvis införliva avgörande 

empiriska inslag för att öka trovärdigheten beträffande resultatet, eller för att utöka 

dataanalysen över ett mer omfattande material, såsom det av medelhög kvalitet, såsom 

diskuterats ovan.  

Litteraturstudien hade en kvalitativ ansats. Dock har en av resultatartiklarna en kvantitativ 

som design; Tay (2007), vilket omsider upptäcktes. Efter att ha dryftat huruvida den borde 

uteslutas eller ej valdes slutligen att behålla den, då den ansågs relevant och speglar syftet 

samt att det ej råder en absolut dikotomi mellan de två varianterna utan de flyter ihop och 

många studier innehåller just en sådan sammanslagning. Att ursprungligen valt att inkludera 

fler kvantitativa studier skulle teoretiskt innebära större bredd av vetenskap avseende 

forskningsområdet då hårddata kunnat inkluderas men hade medfört att andra analysverktyg 

behövts användas och mer tid behövt läggas ner på material och text.  

Resultatet av detta arbete kan mycket väl användas till en framtida empirisk intervjustudie 

med personal och patienter och då hade de centrala tankegångarna kunnat bekräftas. Att 

istället direkt göra en intervjustudie hade gett fördelarna att de intervjuade skulle ha talat om 
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våra teman specifikt men det hade å andra sidan medfört att antalet inkluderade personer, 

platser och skilda typer av vård skulle ha blivit mer begränsat. I ett ämne som omvårdnad och 

i synnerhet inom psykiatrin där samtalet är så viktigt är olikartade tankar och åsikter av 

yttersta vikt och det föreligger stora regionala och kulturella skillnader och detta kan vara ner 

till avdelningsnivå. 

Styrkan hos en allmän litteraturöversikt är som bekant att flera röster hörs och många av de 

utvalda artiklarna gav flera relevanta exempel och kliniskt användbara lärdomar. Många 

artiklar hade ett huvudresultat men ger även detaljer som är viktiga för att helheten ska bli bra. 

Urvalsprocessen skedde på premissen att artiklarna ej skulle vara publicerade innan år 2000 

vilket medför styrkan att de inte är för gamla och avspeglar dagens psykiatri. Svagheten med 

detta är dels brist på historisk kontinuitet och dessutom skulle relevanta artiklar kunnat ha 

missas. 

Resultatdiskussion 

Då målet med den psykiatriska verksamheten är att skapa god vård, i detta fall en god 

tvångsvård, måste man först komma till insikten att den bedrivs i en miljö som är mycket 

säregen och där det föreligger många problem men även en förbättringspotential. I den 

forskning som bedrivits inom tvångsvård, varav en del utgör föreliggande studies resultat, 

återkommer tre centrala huvudteman som vården behöver förbättra och utveckla och dessa 

innefattar examenarbetets centrala maxim, nämligen frågan att de professionella mötena kan 

leda till byggandet av vårdrelationer och detta skapar en känsla av trygghet, som i sin tur är 

förutsättningen för fler framgångsrika möten. Det är nödvändigt att se förbindelsen mellan 

dessa och applicera denna förståelse för att se processen som en helhet. Detta gör att man som 

sjuksköterska strategiskt kan lägga upp sina planerade och spontana möten just i syfte att 

bygga och utveckla vårdrelationen och få förtroendekapital av individen som vårdas. 

Mötena innefattar en kommunikativ dialog, verbal och ickeverbal, såsom Pedersen (2013) 

beskrev, som sker mellan patient och sjuksköterska och som skapar förutsättningar för den 

viktiga vårdrelationen som byggs över tid. Detta lägger i sin tur grund för den goda vården 

som i sin tur kan bistå patientens rehabilitering eller konvalescens. Speciellt viktig är att 

förmedla en känsla av trygghet för att så lägga grund för ett förändrat stämningsläge hos 

patienten, såsom framkommit i resultatartiklarna. Emotionen rädsla, som kan finnas simultant 

hos både patienten och personalen, får således stå tillbaka för tryggheten och precis denna 
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känsla kan få patienten att vilja acceptera emot hjälp och vård. Ett överhängande hot om 

våldshandlingar, och dessa i sig, planerade eller i affekt, är faktorer som ökar rädslan men går 

att minska genom att med god kommunikation bygga den "bro" som Halldorsdottir, (2008) 

menar är relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Att specifikt mötet inom 

tvångsvården är mycket viktigt är sedan länge ett känt faktum, (Blume et al. 1995) som 

återbekräftas i resultatet. Att första intrycket består är en aforism som står i samklang med 

resultatet. Detta förklarats av det som stod att finna i en av resultatartiklarna att det initiala 

mötet är extraordinärt när det gäller att skapa det nödvändiga förtroendet från patientens sida 

som kan bryta ner Halldorsdottirs (2008) ”mur” mellan vårdprocessens olika parter. Detta kan 

ske genom att förmedla en känsla av att personalen är öppen och lyhörd och välkomnande 

från början och detta kan sätta ton på relationen som skapas genom att patienten, och 

sjuksköterskan minns och ofta bekräftar detta primära intryck. Att vara extra omsorgsfull i 

förberedelserna inför detta möte, såsom att vara så påläst om patientfallet som möjligt och 

flexibel gällande mötesformen samt att få patienten att känna sig välkommen leder i många 

fall till att denne mår bättre än annars. För att konkretisera hur man kan tänka kring byggandet 

av detta inledande möte kan man ta en text från Förenta Staterna (Richards & Schub, 2016) 

vari det ges detaljerade direktiv om hur sjukvården ska agera vid en tvångsinläggning. Denna 

artikel överensstämmer med resultatet och trots att vissa av dessa inte verkar tillämpbara i ett 

Svenskt sammanhang, såsom att fotografera patienten eller sätta id-band kring dennes 

handled, finns andra punkter som väl kan illustrera poängen att förberedelsen av detta möte är 

viktigt. De menar bland annat att patientrummet måste vara väl städat och iordningställt med 

behaglig temperatur, fungerande ventilation och optimal belysning. Detaljer såsom sängen, 

vid en bältesläggning, ska vara i nedfällt läge med huvudändan något uppåtlutad och täcket av 

och vara placerad så den är tillgänglig för personalen. Personalen ska presentera sig och sin 

funktion samt försöka genomföra mötet på ett respektfullt och behagligt sätt. Genomsökning 

av patientens föremål, såsom kläder, väskor osv, ska ske inför patientens ögon. Personalen ska 

vara noga med sekretessen och professionella i bemötandet med anhöriga.  

Somliga lärdomar är generella och gäller i samtliga möten med patienten. En sådan punkt 

värd att reflektera kring är att man bäst samtalar med patienten och inte över dennes huvud så 

att patientdelaktigheten ökar, även om diskussionstemat huvudsakligen rör en simpel 

informationsöverföring gällande avdelningens rutiner, såsom Voskes, Kemper, Andeweer och 

Widdershoven (2014) påtalade. I intervjun med patienten är det således viktigt att lyssna på 
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denne och lyfta fram narrativet, som kommer utgöra fundamentet för den livsberättelse 

(anamnes) som kan vara ett bidrag till förståelsen av patientens beteende. Detta samtidigt som 

sjuksköterskan måste visa genom sitt exempel på ett beteende som är önskvärt, såsom 

”balettdansaren” i Björkdahl, Palmstjärna och Hansebros (2010) artikel. Patientens ord måste 

tas på allvar även om innehållet tillsynes strider mot personalens subjektiva uppfattningar om 

sunt förnuft och normalitet och all personal måste vara uppmärksamma på när man själv, eller 

en kollega, har ett beteende som liknar en ”bulldozer” gentemot patienten. Sjuksköterskan har 

en avgörande roll och har haft möjligheter att anamma en god vårdetik, ett rimligt 

förhållningssätt och en förmåga att möta patienten på en anpassad och adekvat nivå och bör 

ges en större och mer avgörande roll i processen, något som Khalife (2015) eftersökte. Han 

underströk specifikt betydelsen att väga patientens omedelbara intressen mot säkerheten på ett 

rimligt sätt. 

En viktig förståelse är att alla beslut i grunden är subjektiva (Trobec, Herbst och Zvanut, 

2009), det vill säga att även personalen är formade av sin omgivning och inte sitter på källan 

till objektiv sanning. Detta betyder att patientens ord är av vikt, att patienten kan ha rätt och 

att lyssna på denne är inte enbart för att förstå patienten och dennes föreställningsvärld utan 

även för att stärka patientens självupplevda kompetens, som minskat till följd av att 

autonomin inskränks avsevärt i och med tvångsvården, men som är en viktig beståndsdel av 

patientens framtida självförtroende. Resultatet visar att patienten behöver känna sig 

kompetent, i betydelsen att bli respekterad såsom kunnig och som innehavare av färdigheter, 

och det innebär att personalen inte ska behandla denne på infantilt manér utan att respektera 

individen även om denne beter sig avvikande. Det är även viktigt att specifikt stärka 

patientens tro på sig själv och speciellt sina förmågor. Den vårdrelation som byggs bör stödja 

sig på någon form av ömsesidighet och inte bara vara en stelbent dialog med en sändare och 

en mottagare, utan relationen måste gemensamt byggas och uppfattas på detta sätt från bägge 

parter. Vårdaren måste sätta sig in i patientens perspektiv och ta reda på dennes önskningar, 

föreställningsvärld och värderingar och utgå från principen om alla människors lika värde. 

Nyckelbegreppet, spunnet ur flera av resultatartiklarna, är att förse patienten med en känsla av 

trygghet för att denne överhuvudtaget ska vilja stanna inom psykiatrin och denna känsla bör 

sjuksköterskan vara kapabel att förmedla genom att till fullo bruka sin kompetens.  

För att förbättra den psykiatriska vården ställs många krav på personalens utbildning, 

kompetens och etiska förhållningssätt likväl som deras specifika färdigheter i samtalsteknik, 
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kommunikation och empati. Hyvönen och Nikkonen, (2004) som beskrev sjuksköterskan som 

mer än ett verktyg, som ett ”meta-verktyg” i stånd att skapa sina egna verktyg, menade att 

detta var det viktigaste för ett framgångsrikt möte. Det är där man som sjuksköterska har 

störst möjlighet att påverka. Resultatet tyder på att man som sjuksköterska har man haft 

möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga, bli mer lyhörd et cetera, men detta innebär 

givetvis inte att alla med sådan legitimation är så per automatik eller förblir så över tid. 

Behovet av kontinuerlig handledning och spegling är följaktligen stort och det behövs även ett 

dugligt och pedagogiskt ledarskap som hanterar uppkomna frågor. Det föreligger även behov 

av att kontinuerligt dryfta vad som sker i byggandet av vårdrelationer och alla de faktorer som 

spelar in från antecedensen till uttrycksformer och innehåll i föreliggande möte. Frågan om 

sjuksköterskans etiska förhållningssätt och dess avspegling i patientbemötandet är avgörande 

och mer utbildning kan leda till att möjligheten och förmågan att reflektera kring 

omvårdnadsteorier och etiska aspekter stärks. Synnerligen viktigt, för att ge en god vård, är att 

respektera, såsom Trobec, Herbst och Zvanut (2009) påtalade, samt att tillämpa principerna 

om de mänskliga rättigheterna och kring; Göra gott- och Gör ingen skada-principerna. Även 

teorin om brobyggande patientallianser, såsom den formulerades av Halldorsdottir (2008), 

skulle kunna leda till ett bättre patientbemötande, detta genom att personalen formulerar sitt 

agerande till ord och diskuterar kring dessa konkret. Det är på detta sätt som det etiska 

tankesättet utvecklas i konstruktiv dialog professionella människor emellan baserat på 

konkreta kliniska händelser. Woten och Kornusky (2016) har skrivit ett evidensbaserat 

instruktionsblad om klinisk handledning för sjuksköterskor inom psykiatrin och detta skulle 

kunna tjäna som underlag för planering av systematiskt relationsbyggande genom att ha 

givande möten. De rekommenderar följande; konfidentiella möten en gång per månad där hela 

personalgruppen deltar på planerad arbetstid i två timmars sessioner under handledning av en 

erfaren sjuksköterska som inte förfogar någon formell maktposition över deltagarna. De 

medverkande deltar aktivt och alla får en uppgift att förbereda ett mindre inlägg på ett givet 

tema eller ett patientfall som sedan diskuteras i gruppen under vägledning av nämnda erfarna 

sjuksköterska. Ett sammanträffande är att en av författarna, Woten, är samma person som 

tidigare nämnts i bakgrunden gällande kommunikation med personer med Alzheimers 

sjukdom, något som kan tyda på förståelsen att frågan om kommunikation är giltig i olika 

sammanhang (Woten & DeVesty, 2015).  
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Det ställs, som tidigare nämnt, många krav på den som vill arbeta framgångsrikt inom 

psykiatrin med kommunikation men Jansen och Venter (2015) har kommit fram till att i flera 

länder är psykiatrin inget populärt område för nyutexaminerade sjuksköterskor att arbeta 

inom. Detta faktum härleder de till olika faktorer såsom att psykiatrin är en skrämmande miljö 

och att flera studenter fått, eller iakttagit, ett oprofessionellt bemötande av personal under sina 

praktikplaceringar samt att det finns en oro över att man i framtiden ska förlora somatiska 

sjuksköterskekunskaper som tillsynes lyser med sin frånvaro i de psykiatriska sammanhangen. 

De som dock söker sig till dessa, ovanstående till trots, kan i vissa fall göra det av det intresse 

som Patterson, Curtis och Reid (2008) önskade som kriterium för arbete med psykiatriska 

patienter, nämligen ett genuint intresse för fältet. 

En viktig del av sjuksköterskans funktion i psykiatrin utvecklas mot att bli mer 

samtalsbaserad och det finns fler olika användbara diskussionstekniker som sjuksköterskan 

kan göra bruk av i mötet, även om det kan föreligga en dialogisk blockad såsom Snellman 

formulerade (2009). Grundstommen för ett fruktsamt samtal verkar vara att sjuksköterskan 

besitter förmågan att aktivt lyssna och reflektera samt att förmå att summera diskussionen och 

utforskande intervjua patienten, speciellt om dennes inneboende tvivel, samt att skilja på ett 

icke önskvärt beteende från det som patienten kan uppnå och så skulle patienten kunna se att 

det finns en väg ut från problemen. Sjuksköterskan behöver inte enbart lyssna utan även inse 

patientens olika uttrycksformer som kan vara annorlunda jämfört med gällande normer för 

adekvata uttryck. Det är av vikt att förena denna evaluering av beteenden och uttryck med 

införskaffad kunskap och dra rimliga slutsatser och att därefter garantera att patienten får ett 

inflytande över vad som sker i möjligaste mån samt att dennes grundläggande behov 

tillgodoses. Det ska heller inte förglömmas att tvångsvårdade patienter såsom tydliggjordes i 

studien av Olofsson och Norberg (2000), föredrog att vårdrelationen var av mer 

mellanmänsklig karaktär medan personalen var nöjd med att den var mer professionell. En 

tanke här är att då denna relation är asymmetrisk och hierarkisk har de som befinner sig i 

överläge en nöjdhet med distansen medan de längst ner önskar en mer vanlig relation 

människor emellan. Det är möjligt att en sådan mer normaliserad relation kan bryta trenden att 

patienten ser sig som ensam stående mot en sammansluten personalgrupp och skapar 

solidaritet mellan parterna. 
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Slutsats 

Det finns möjlighet att bygga goda vårdrelationer inom psykiatriska tvångsvården under 

förutsättning att sjuksköterskan använder adekvata kommunikativa metoder. Dessa grundas 

på sjuksköterskans kompetens, flexibilitet och empati och detta är essensen av vad som krävs 

för att ge god vård, givetvis i samverkan med andra professioner. Kommunikationen tar sig 

uttryck i flera professionella möten som sker i form av verbala och ickeverbala samspel över 

tid. Om dessa möten handhas på ett bra sätt kan de förse patienten med den nödvändiga 

känslan av trygghet och den självkänsla som är förutsättningen för att patienten på sikt ska 

acceptera att få vård och hjälp.  

Klinisk betydelse 

De centrala tankegångarna i denna uppsatts kan tjäna som stöd för alla de som önskar föra 

samtal inom tvångsvården och kan leda till ett förbättrat möte oavsett vederbörandes 

förkunskaper. Trots att utgångspunkten för arbetet är sjuksköterskans ansvar kan vi förnimma 

att eftersökta metoder ter sig användbara för alla de som önskar hemfalla åt vårdande 

psykiatriska tvångssamtal. Även om vi beskriver en specifik typ av samtal i en mycket 

avgränsad miljö så antar vi att mycket av resultatet blir så generellt och allmänmänskligt att 

det kan appliceras även i andra vårdkontexter. Det föreligger även ett behov för vårdpersonal 

som arbetar inom den somatiska vården att vara bättre insatta i hur psykiatrin fungerar och de 

intrikata faktorer som sätter ramen för psykiatriska möten, och nota bene, dessa sker inte 

enbart inom psykiatrin. 

Förslag på vidare forskning 

De idéer och slutsatser som dragits kan syntetiseras till ett antal relevanta punkter att ha i 

beaktande när man genomför samtal av denna typ. En ypperlig forskning härledd utifrån det 

skulle vara att implementera dessa punkter, efter etiskt godkännande, i intervjuer med 

patienter och sjuksköterskor och sedan utvärdera resultatet. Detta skulle lämpligen kunna 

utgöra den vågskål som bedömer giltigheten i dessa slutsatser.  

Författarnas insatser 

Författarna har unisont genomfört detta studium även om allokering av konkreta uppgifter 

inneburit att botaniserande efter resultatartiklar primärt fallit på Törnquists lott medan 

införskaffande av bakgrundsartiklar och litteratur legat på Wiggh-Sjöqvists bord. Diskussion 

och evaluering av funna artiklar har skett samfällt och kontinuerligt under loppet av hela 
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processen. Wiggh-Sjöqvist axlade uppgiften att förse textmassan med ett enhetligt 

uttryckssätt, medan Törnquist försåg tabellerna med grafisk formgivning.   
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