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ABSTRAKT
Forskning visar att när patienten får känna sig delaktig i sin egen vård kan detta påverka
vårdtiden. En känsla av utanförskap kan bidra till att vårdtiden blir längre än om patienten
känner sig delaktig och motiverad. Det är vårdpersonalen som har den viktiga uppgiften att
se till så att patienten känner sig delaktig och sedd som människa. Vårdpersonalen måste
stötta patienten även i motgångar och inge hopp om framtiden. Det övergripande syftet med
vår studie var att ta reda på den rättspsykiatriske patientens upplevelse av sin vård. Vi ville
jämföra hur nyinkomna patienter upplevde sin vård, jämfört med patienter som vistats på
kliniken under en längre tid. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp utav en kvalitativ
innehållsanalys. Analysen ledde fram till 6 olika kategorier, tre för vardera patientgrupp.
Resultatet visade slutligen att det fanns både positiva och negativa upplevelser av den
rättspsykiatriska vården, men att det fanns stora brister beträffande bland annat delaktighet
och att inte bli lyssnad till. Det fanns även positiva upplevelser av vården som till exempel att
känna tillhörighet och att bli bekräftad. Slutligen visade resultatet att det fanns skillnader
mellan hur dessa olika patientkategorier upplevde sin vård och att vården inte håller samma
kvalitet under hela vårdtiden.
Nyckelord: Rättspsykiatrisk avdelning, delaktighet, vårdtid, vårdpersonal, patient,
bekräftelse, tillhörighet, vårdkvalité

ABSTRACT
Research shows that when the patient may feel involved in their own care, this may affect the
hospital stay. A sense of alienation can help the hospital stay will be longer than if the patient
feels involved and motivated. It is the nursing staff who have the important task of ensuring
that the patient feels involved and seen as a human being. The nursing staff must support the
patient even in adversity and provide hope for the future. The overall aim of our study was to
find out how the forensic patients experiences their care. We wanted to compare how the
newly arrived patients experienced their care, compared with patients who remained in the
clinic for a long time. These interviews were then analyzed with the aid of a content analysis.
The analysis resulted in six different categories, three for each group of patients. The results
finally showed that there were both positive and negative experiences of forensic psychiatric
care, but that there were major shortcomings concerning, inter alia, participation, and not to
be listened to. There were also positive experiences of care such as a sense of belonging and
to be confirmed. Finally, the results showed that there were differences between how these
different categories of patients experienced their care and that care is not the same quality
throughout the hospital stay.
Keywords: Forensic Department, participation, length of stay, health professionals,
patients, affirmation, belonging, quality of care
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1 INLEDNING
När man arbetar som sjuksköterska inom en sådan verksamhet som rättspsykiatrin där
patienterna enligt lag har blivit frihetsberövade, och tvingats till vård, väcks en hel del tankar
och funderingar kring hur vi bemöter och vårdar dessa patienter på bästa sätt. Tankarna går
framförallt till patienternas egna upplevelser gällande sin vård, hur de blir bemötta samt om
de känner sig delaktiga, trots alla omständigheter. Då patienterna oftast vårdas inom
rättspsykiatrin under väldigt lång tid har författarnas intresse riktats mot att ta reda på om
patienterna tycker att vården håller samma kvalitet genom hela vårdtiden, eller om
upplevelsen är att vården stannar av allteftersom åren går. Som sjuksköterskor inom
rättspsykiatrin möter vi ofta patienter som uttrycker ett missnöje över sin vård, dess
bristande innehåll samt upplevelsen av avsaknad av vårdpersonalens engagemang och
prestation. Vi upplever att detta missnöje främst uttrycks av de patienter som vårdats hos
oss under en längre tid och därmed väcktes författarnas tankar kring uppkomsten av dessa
upplevelser. En annan reflektion som författarna till denna studie gjort är att de nyintagna
patienterna, utan tidigare psykiatrisk erfarenhet, sällan uttrycker varken positiva eller
negativa upplevelser rörande vården. Hur känner dessa patienter? Vad är deras upplevelse av
sin egen vård? Finns det skillnader i dessa upplevelser, eller består skillnaderna i att de
nyintagna patienterna till en början inte vågar uttrycka hur de känner? Författarnas
förhoppning är att vi som arbetar inom rättspsykiatrin ska bli hjälpta av denna studie och att
den på sikt ska kunna användas i den kvalitetsutveckling som pågår på kliniken, och som
handlar om att göra patienterna mer delaktiga i sin egen vård. Författarnas förhoppning är
vidare att denna studie ska bidra till att kvaliteten på vården höjs, oberoende av de eventuella
skillnader som uppkommer i patienternas upplevelser idag.

2 BAKGRUND
Författarna kommer under denna rubrik att definiera en del begrepp som är centrala i denna
studie. Tyngden i bakgrunden kommer att ligga på den tidigare forskning som författarna
hittat gällande rättspsykiatriska patienters upplevelse av sin vård, samt annan forskning som
kan ses som aktuell utifrån denna studies syfte. Längre fram i bakgrunden kommer
författarna även att presentera Katie Erikssons (2001) omvårdnadsteoretiska perspektiv som
valts som stöd för en fördjupad förståelse för det som framkommit i resultatet. Författarna
har valt Eriksson (1994) som omvårdnadsteoretiker där fokus ligger på Erikssons beskrivning
av vårdlidande, vad det innebär att utsättas för ett vårdlidande och vad vi som arbetar med
dessa patienter kan göra för att minska känslan av detta lidande hos patienterna. Slutligen
kommer begreppet livsvärld att användas och förklaras i bakgrunden, då författarna anser att
detta är en viktig del av omvårdnadsprocessen.
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2.1

Definitioner av centrala begrepp

Begreppet ”gammal” patient kommer att användas och innebär patienter som vårdats inom
rättspsykiatrin i mer än 5 år, och begreppet ”ny” patient innebär att de vårdats inom
rättspsykiatrin i mindre än 1 år. Ett annat begrepp som kommer att återkomma i studien är
”vårdlag”. Studien är genomförd på en klinik där det dagliga vårdarbetet kring patienterna
utförs av patientens vårdlag. Vårdlagen består av 1 arbetsledande sjuksköterska och 3-4
skötare och de ansvarar för 2-4 patienter. Vårdlaget har det övergripande ansvaret för allt
som innefattar deras patienter, det kan innebära vardagliga saker, men även rent medicinskt,
vårdplaneringar, ronder, framtidsplanering och allt annat som kan vara aktuellt beträffande
just deras patienter. Begreppet friförmåner kommer också att användas i studien och
innefattar allt som patienten får göra på egen hand utanför klinikens skalskydd. Exempel på
en patients friförmåner kan vara stadsgång, permissioner till den egna lägenheten och
sysselsättning.

2.2

Rättspsykiatrisk vård

Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården finns det en rad lagar att förhålla sig till,
däribland Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I Hälso- och sjukvårdslagen framgår bland
annat att patienterna ska vårdas med respekt och sjukvårdspersonalen ska ta tillvara på
patientens självbestämmande och integritet. I den mån det är möjligt ska vården utformas
och genomföras i samråd med patienten (HSL, 1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen säger
också att vården för rättspsykiatriska patienter ska vara en upplevelse av god vård, den ska
vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande (HSL,
1982:763). Som sjuksköterska inom rättspsykiatrin är Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV
1991:1129) ytterligare en lag som ingår i det dagliga vårdandet. Lagen om rättspsykiatrisk
vård är en tvångslag som innebär att en person som har begått ett brott kan bli överlämnad
till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, med eller utan särskild utskrivningsprövning
(SUP). Patienter som överlämnas till vård har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning
(RPU) och bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, vilket i sin tur leder till
rättspsykiatrisk tvångsvård (Lidberg & Wiklund, 2004., Socialstyrelsen, 2002). Bedömningen
att en patient lider av en allvarlig psykisk störning definieras genom en sinnesundersökning
där exempel på diagnoser som ställs kan vara psykos, depression, personlighetsstörning och
schizofreni. När utredningen och bedömningen görs är det även av stor vikt att hänsyn tas till
den svårighetsgrad som patienten upplever i sitt tillstånd i förhållande till den givna
diagnosen samt till patientens psykosociala funktionsnivå (SOSFS 2000:12 ). Socialstyrelsen
(2006) visar också att kraven inom hälso- och sjukvård omfattar sex olika kvalitetsområden
som ska tillämpas inom vården i Sverige, bland annat kunskapsbaserad och ändamålsenlig
hälso- och sjukvård med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet, vård som utformas för
att bemöta den individuella patientens behov och krav på patientfokuserad vård där
patientens specifika behov ska stå i centrum. Vidare skall det vara en jämlik vård där alla ska
ha möjlighet till samma resurser som ska fördelas på lika villkor för alla (Socialstyrelsen
2006). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när det handlar om rättspsykiatriska
patienter är att detta är patienter som oftast vårdas under väldigt lång tid och att det alltid
föreligger ett lagbrott då patienter vårdas enligt LRV. Dessa patienter har med andra ord
överlämnats till rättspsykiatrisk vård istället för att avtjäna ett fängelsestraff. Detta är
faktorer som ställer höga krav på vårdens kvalitet, framförallt för att vården även måste
innefatta ett högt säkerhetstänk. Dessutom består den rättspsykiatriska vården inte bara av
att behandla patientens psykiska sjukdom utan ofta finns det även ett missbruk och en
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beroendesjukdom att behandla. Även brottsbearbetning är en annan viktig del i vården där
syftet är att hjälpa patienten att försonas med det brott hon har begått, men också att minska
risken för att patienten återfaller i brott (Socialstyrelsen, 2007) .
2.2.1

Rättspsykiatrins värdegrund

Det finns ett nätverk för rättspsykiatrisk omvårdnad som representeras av personal från en
rad olika rättspsykiatriska kliniker i Sverige. Detta nätverk har tillsammans arbetat fram en
värdegrund som ska genomsyra den rättspsykiatriska vården. Värdegrunden handlar om att
se människan bakom brottet, att ha modet att finnas kvar i alla situationer och att vårda med
mellanmänsklig kärlek och äkthet. Värdegrunden betonar också vikten av att personalen ska
se sig själva som verktyg i byggandet av en vårdrelation, där trygghet, tid och tillit är de
främsta hörnstenarna. Denna rättspsykiatriska värdegrund ska fungera som grunden i allt
patientarbete (Socialstyrelsen, 2007). Värdegrunden för den rättspsykiatriska omvårdnaden
låter enligt följande:
”Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta
utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som vårdare se sig
själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör
basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.” (Sjögren, 2008 s. 65).

2.3

Genomgång av tidigare forskning

Författarna har under genomgången av den tidigare forskningen sökt och granskat artiklar
som från olika synvinklar belyser hur patienter inom psykiatrin upplever sin vård, samt om
det finns några skillnader i dessa upplevelser beroende på patienternas vårdtid. Författarna
har även granskat studier och annat material som belyser vårdarens perspektiv. Det finns i
bakgrunden även med forskning som belyser upplevelser inom andra kontexter än
psykiatrin. Detta på grund av att författarna ansåg att viss forskning känns relevant för all
form av vård. Fynden i det material som författarna har läst är under denna rubrik fördelade
under diverse underrubriker. Detta för att göra det så tydligt som möjligt.

2.3.1 Delaktighetens betydelse
Nationell Psykiatrisamordning (2006b) betonar vikten av att patienten själv ska ha möjlighet
att uttrycka sin åsikt och att själv kunna vara med och påverka framtiden då det gäller
boende, sysselsättning, ett ekonomiskt upplägg och den sociala fritiden. Möjligheten att själv
kunna få vara med att påverka dessa delar har också visat sig vara en viktig del i
rehabiliteringen. Det är viktigt att en bra vårdplan läggs upp tillsammans med patienten så
att vården skall bli så bra som möjligt. Det är även viktigt att det finns ett bra innehåll i
vården samt att vårdtiderna ses som relevanta. Att patienter som vårdas inom tvångsvården
skall få möjlighet att känna delaktighet kräver alltmer jobb av sjuksköterskan. Patienterna
känner sig redan från början i underläge och många situationer som till exempel handlar om
deras medicinändringar som bestäms utan deras vetskap gör att känslan av delaktighet helt
försvinner (Meehan, Mcintosh & Bergen, 2006).
Schröder, Wilde, Larsson och Ahlström (2007) intervjuade psykiatriska patienter angående
deras upplevelse av sin vård, där resultatet visade att patienterna kategoriserade vad de
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ansåg vara nödvändigt för god vård utifrån fem olika dimensioner: Värdighet, Trygghet,
Delaktighet, Tillfrisknande och Vårdmiljö. Schröder et al. fann också att patienter generellt
upplevde kvaliteten på vården högt. Det som patienterna upplevde som mest positivt var en
säker vårdmiljö och känslan av värdighet. Det som patienterna upplevde som negativt var
avsaknad av delaktighet i sin egen vård, samt möjligheten till ett snabbt tillfrisknande.
Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katajisto och Välimäki (2006) utförde en studie för att ta
reda på hur stor del av de patienter som vårdades inom psykiatrin som var nöjda över den
vård de fick. Resultatet visade att 61 procent av de tillfrågade patienterna var mycket nöjda
över sin vård. Det som framkom i denna studie var att det som patienterna var mest nöjda
med var den goda relationen till personalen. Det som patienterna var minst nöjda över var att
de fick sådan bristfällig information gällande sin vård, den bristfälliga delaktigheten och det
faktum att de vårdades under tvång. Även studierna av Olofsson (2000) och av Hughes,
Hayward och Finlay (2009) bekräftar att psykiatriska patienter inom tvångsvården inte
upplevde någon delaktighet i sin vård. Dessa resultat visade att deltagarna relaterade denna
känsla av att inte vara delaktiga till att de sällan fick svar på frågor de ställde, att det fanns en
stor brist gällande information om deras rättigheter eller vad som skulle hända härnäst.
Deltagarna uttryckte också känslan av att de inte själva fick vara med och ta ansvar och tycka
till i några av de beslut som fattades utan att de såg sig som observatörer till sin egen vård.
För att patienten skall känna delaktighet i sin vård måste den känna tilltro till sig själv och
vårdpersonalen. Det måste sättas upp relevanta mål för patienten så att det finns något att
sträva mot. Denna information som gör att patienten får mer kunskap om sin vård och
behandling stärker även det egna självförtroendet. Patienten kan då också lättare signalera
om måendet blir försämrat eller förbättrat (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson &
Pittet, 2010).
Delaktighetens betydelse lyfts även fram i studien av Brooker och Dinshaw (1998). I denna
studie visade resultatet att vissa patienter inte ville vara delaktiga i sin egen vård utan istället
upplevde de att det var positivt att få vara ifred och komma bort ifrån alla sociala
sammanhang, att det var möjligheten till att slippa tycka och tänka och istället få förlita sig
på andra människor som var deras möjlighet till rehabilitering. Detta dementeras dock i
studien av Cahill (1998) där resultatet visade att patientens delaktighet är avgörande samt att
en förutsättning för att känslan av delaktighet ska finnas är att patienten får hjälp att förstå
och acceptera sin egen sjukdom. Många av de patienter som vårdas inom psykiatrin idag
uttryckte tydligt att de ville vara delaktiga och att de ville känna att de hade inflytande och
möjligheten att påverka sin egen vård och behandling (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch,
2008).

2.3.2 Vårdtidens betydelse
I en studie ifrån Italien genomförd av Gigantesco, Picardi, Chiaia, Balbi och Morosini (2002)
framkom det att det som patienterna uppskattade mest under sin vård var personalens
tillgänglighet och hjälpsamhet. Även denna studie visade att det som patienterna var mest
besvikna över då det gällde deras vård var bristfällig information om den egna behandlingen
samt möjligheten att få vara delaktig i sin egen vård. I denna studie fanns även ett intressant
och relevant resultat som visade att de patienter som vårdats under en längre tid på enheten
generellt sett skattade vården och dess innehåll lägre än de patienter som vårdats på samma
klinik under en kortare period. Det fanns även andra studier där författarna (Kuosmanen et
al., 2006; Martin och Street, 2003) belyste detta fenomen och som visade att patienter som
vårdats inom rättspsykiatrin var extra sårbara då det visade sig att personalens engagemang
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tyvärr hade en förmåga att avta med de långa vårdtiderna. Resultatet i dessa studier visade
också att personalens syn på en ”bra” patient var den som var lugn och skötsam. Vidare
visade dessa resultat att de patienter som inte tidigare hade någon erfarenhet av att bli
vårdade inom tvångsvården var mer positivt inställda till vården än de patienter som hade
upprepade vårdtillfällen med långa vårdtider

2.3.3 Vårdrelation och vårdmiljö
Hörberg (2008) beskriver i sin avhandling den rättspsykiatriska vårdens vardag, och har
genomfört intervjuer med både patienter och personal på rättspsykiatriska kliniker.
Resultatet i hennes avhandling visade att det fanns en liknande syn på hur patienterna och
personalen upplevde vården, även om de uttryckte detta på olika sätt. Patienterna som deltog
i denna studie uttryckte att de såg vården som ett straff där varje dag egentligen bara
handlade om förvaring. Patienterna beskrev också att de dagligen befann sig i en atmosfär
med dagliga kränkningar och där anpassningskraven var för höga. Vidare beskrev
patienterna en känsla av att vara personalen till lags, att de var tvungna att göra som
personalen ville för att få de friförmåner de hade en önskan om, men också för att i längden
inte bli bestraffade. Det förekom dock också stunder då patienterna uppfattade vården som
god och meningsfull. Personalen i studien beskrev i sin tur vården som motsägelsefull, där
allt för stort fokus hamnade på att fostra, tillrättavisa men även att uppmuntra när
patienterna, utifrån personalens synsätt, hade ett gott uppförande. Personalen i studien var
överens om att det var personalen själva som bestämde hur patienterna skulle uppföra sig
och vad som ansågs vara ett acceptabelt beteende och inte. Det är alltså personalen inom
psykiatrin som är ansvarig för hur bemötandet ser ut och upplevs. Detta förstärks i studien av
Johansson och Eklund (2003) vars resultat visade att det är sjuksköterskans ansvar att se till
att relationen till patienten innehåller värme, stöd, intresse och engagemang, och att dessa
hörnstenar behövs för att patienten ska kunna tillgodogöra sig vården.
I andra studier visade författarna (Kristiansen, Asplund & Hellzèn, 2005 ; Jones & Mason,
2002). att ett flertal patienter upplevde att det blev bemötta och behandlade som barn och
att personalen enbart fokuserade på deras diagnos och medicinska behandling. Detta
medförde att patienterna helt saknade innehåll i vården. Vidare visade resultaten i dessa
studier att patienterna upplevde att personalen tog avstånd ifrån dem, samt att de patienter
som hade störst socialt behov var de som minst erhöll det. Detta på grund av att vårdmiljön
inte var anpassad för alla olika behov som fanns.
I en rapport av Butterworth och Rushforth (1995) visade det sig att det var ungefär lika
många missnöjda som nöjda patienter på en psykiatrisk vårdavdelning, men att en
förutsättning för att patienterna skulle känna sig nöjda var en trygg miljö med en empatisk
och förstående vårdpersonal som hade tid att engagera sig i patienten. Kumpula och
Ekstrand (2013) uttryckte hur viktigt det var att personalen hade förmågan att se människan
bakom brottet samt att kvaliteten på vården var beroende av att leva sig in och försöka förstå
hur den enskilda patienten upplevde sin omvärld. Rask och Aberg (2002) betonade även de i
sin studie vikten av att se både bakom brottet och diagnosen men och andra sidan betonas
även vikten av att det som personal även är viktigt att våga konfrontera och tillsammans med
patienten diskutera brottet i syfte att öka insikten om vad som i samhällets normer anses
vara rätt och fel.
I studien av Andreasson och Skärsäter (2012) visade resultatet att en trygg och stabil
vårdmiljö var av stor vikt för att patienten skulle uppfatta vården som meningsfull. Resultatet
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i denna studie visade också att personalens bemötande och syn på patienterna påverkade
vårdens kvalitet och vårdtiden. Detta bekräftas också i studien av Arvidsson och Skarsäter
(2006) där resultatet visade hur viktigt det var att personalen uppmuntrade patienten och
gav dem hopp. Att personalen skapade en dialog och visade ett genuint intresse för att hjälpa
patienten, och att sättet personalen bemötte patienten på var avgörande för patientens
förmåga att tillgodogöra sig vården. Personalen måste värna om den unika människan för att
på så sätt ge den bästa vården. Om patienten får god vård kommer också vården att bli både
bättre och mer effektiv. Vikten av vårdmiljön är något som lyfts i studien av Fossum (2007)
där resultatet visade att patienters missbelåtenhet med hälso- och sjukvården främst
handlade om upplevelsen då det gällde bemötandet. Det kunde vara en så ”enkel” sak som
vilket kroppsspråk personalen använde eller avsaknaden av ögonkontakt. Brister från
vårdpersonalen kunde göra att patienten puttade sin problematik åt sidan och förnekade den.
Patienten kunde upplevas som svårbehandlad och det kunde bli svårt att följa en vårdplan,
vilket i sin tur fick längre vårdtider som konsekvens.
Det fanns även studier där författarna (Johansson & Lundman, 2002; Kuosmanen, Hätönen,
Malkavaara, Kylmä & Välimäki, 2007) betonade att patienter som ofrivilligt vårdades inom
psykiatrin ofta var mer sårbara än andra människor och att de själva ansåg att den egna
integriteten försvann under vårdtiden på grund vårdmiljön. Patienterna upplevde att
personalen kontrollerade dem. Resultaten visade också att patienterna uttryckte att vården
främst handlade om hot och förbud. Patienternas upplevelse var att personalens viktigaste
arbetsuppgifter var att utöva en onödig maktutövning där tvångsåtgärdena oftast upplevdes
som överdrivet självförsvar

2.3.4 Uppkomsten av vårdlidande
I studien av Svedberg, Jormfeld och Arvidsson (2003) belyses den allmänna psykiatriska
vården. Resultatet av denna studie visade att patienter som upplevde tillit i sina
vårdrelationer också stärktes i känslan av att kunna bemästra sin psykiska ohälsa. Dessa
patienter beskrev också att en förutsättning för att denna tillit skulle få en chans att byggas
upp var att det var tvunget att finnas en kontinuitet och en personlig kontakt som ansvarade
för dem. Om dessa kriterier inte uppfylldes fick patienterna istället en känsla av att den egna
individen inte var viktig, vilket i nästa skede skapade ett vårdlidande. Därav är det av stor
vikt att personalen som arbetar med psykiskt sjuka människor besitter en lyhördhet och att
patienten görs delaktig i vården. Om dessa två faktorer finns med minskar också risken för
att patienten ska få uppleva ett vårdlidande (Hörberg, 2008).
Det fanns även studier där författarnas (Daremo & Haglund, 2008; Längle, Renner,
Gunthner, Stuhlinger, Eschweiler & Ren, 2003) resultat visade att en mycket viktig aspekt för
patienter inom psykiatrisk tvångsvård var kontinuitet, information och kunskap om den egna
sjukdomen och om den egna medicinska behandlingen. Även om medicineringen oftast
skedde under tvång så minskades upplevelsen av tvånget om läkaren ordinerade
behandlingen på ett pedagogiskt sätt. Om patienten kände ett utanförskap och en bristande
delaktighet i sin egen vård var det svårt att motiveras till att göra framsteg, och dessutom
ökade risken för att patienten skulle uppleva ett vårdlidande. Dessa patienter kände sig
utanför och otillfredsställda i kontakten med läkaren och förlorade därmed motivationen att
vara aktiva i sin egen vårdplan. Det poängterades att det var viktigt att även läkaren fanns
med som medmänniska under hela patientens vårdtid då läkarens närvaro skapade ett lugn
som i sin tur minskade risken för att patienten skulle uppleva ett vårdlidande.
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2.3.5 Vårdarens roll
Sjuksköterskan har en viktig roll beträffande vårdandet av patienten inom slutenvården.
Detta bekräftas i studien av Tenkanen, Tiihonen, Repo-Tiihonen och Kinnunen (2010) där
resultatet visade att en utav sjuksköterskans många och viktiga arbetsuppgifter på en
rättspsykiatrisk avdelning var att bekräfta och stärka patienten i det beteenden som var
normala. Målet var att återanpassa patienten för att på bästa sätt kunna klara av ett liv ute i
samhället. För att personalen skulle lyckas hjälpa och stärka patienten var det även av stor
vikt att personalen kunde leva sig in i och förstå det unika hos varje enskild individ. Det är
när tillit skapas som vården gör framsteg. Förutsättningen för patientens möjlighet att
tillgodose sig vården var att sjuksköterskan etablerade ett förtroende så att en fungerande
relation kunde uppstå. Ett sådant förtroende kunde skapas genom att patienten tillexempel
fick hjälp med vardagliga saker såsom samtal, aktiviteter och att känna sig värdig. Dessa
saker kom sedan att hjälpa patienten hela vårdtiden igenom. När en patient kände tillit för
vårdpersonalen kom konflikterna att minska vilket i sin tur bidrog till kortare vårdtider.
Resultat visade att vårdtidens längd kunde påverkas av sjuksköterskans bemötande. Det var
viktigt att sjuksköterskan var rak och ärlig i sina samtal med patienten. Att tala osanning för
patienten försvårade bara det framtida livet utanför avdelningen. Sjuksköterskan ska föra en
rak kommunikation men på ett sådant sätt att patienten upplever ömsesidig respekt. Om
sjuksköterskan hjälper patienten att bygga upp tillit till andra människor kommer också
vården att ge ett bättre och snabbare resultat. Sjuksköterskans råd och information ledde till
att patienten bättre kunde tillgodose sig vården.
I studien av Cleary (2005) visade resultatet att personalen inom den rättspsykiatriska
kontexten ansåg att det var av stor vikt att patienterna kände sig respekterade av personalen
och personalen i denna studie framhöll vikten och svårigheten att på ett respektfullt sätt
vårda patienter mot deras egen vilja, som även i många avseenden kan bete sig illa och
respektlöst.
I studien av Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) betonades och andra sidan att
det inom tvångsvården fanns så många hinder som gjorde att ett vårdande som innebar att
patienten skulle känna sig delaktig och att inga kränkningar skulle förekomma emellanåt
nästan var ett omöjligt uppdrag. Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) beskrev
däremot i sin studie att som sjuksköterska inom tvångsvården så är det nödvändigt att skapa
strategier och identifiera vad som är delaktighet för den enskilda patienten. Om detta görs
menar Sahlsten et al. att ingen patient ska behöva känna känslan av att inte vara delaktig
eller känslan av att vara orättvist behandlad.

2.3.6 Sammanfattning
Av tidigare forskning att döma kan författarna konstatera att fokus i tidigare studier har legat
på att ta reda på vad patienterna som vårdas inom psykiatrin saknar i sin vård samt vad
dessa patienter anser vara viktigt i vården. Resultaten i tidigare studier visar tydligt att
patienterna saknar delaktighet i sin egen vård samt att personalen och deras bemötande är av
stor vikt för hur den sammanfattade vårdtiden upplevs. Patienter som vårdas inom
tvångsvården befinner sig i ett extremt utsatt läge där hon i många sammanhang är helt
beroende av andra människors beslut och kompetens. Det som framkommer mer eller
mindre i alla studier är dock att patienten vill vara delaktig i sin egen vård. Med hänvisning
till föregående studier och resultat där bland annat studien av Martin och Street (2003)
visade att patienter som vårdats inom rättspsykiatrin anser att personalens engagemang
samt kvaliteten på vården har en förmåga att avta med de långa vårdtiderna så kände
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författarna att detta område måste utforskas vidare. För att få en fördjupad förståelse för
upplevelsen av patientens totala vårdtid så är det av stor vikt att ta reda på huruvida
patientens upplevelse av vården fortfarande förändras i samma takt som åren går, eller om
kvaliteten är densamma rakt igenom.

2.4

Teoretiskt perspektiv

Den teoretiska referensramen som används i denna studie utgörs av Katie Erikssons
omvårdnadsteori (Eriksson 1994, 2001). Valet av omvårdnadsteoretiker motiveras med att
hennes syn och beskrivning av vårdlidandet anses vara passande för studiens syfte. Detta på
grund av att studierna som granskats i bakgrunden tydligt visat att patienterna bland annat
saknar delaktighet samt upplever att personalens bemötande är bristande. Detta är faktorer
som författarna anser kan bidra till uppkomsten av ett vårdlidande, och därmed också
påverka patienterna totala upplevelse av sin vård.
Under 1990-talets vård blev begreppet vårdlidande ett känt fenomen då det var under denna
tidsepok som forskningen och diskussionerna kring det vårdetiska ökade. När detta fenomen
uppkom definierades det som ett lidande som upplevdes i relation till den specifika
vårdsituationen. Eriksson (2001) beskriver vårdlidandet som en effekt av bristande och
otillräcklig vård. En del till att vårdlidandet uppkommer kan vara att den holistiska
principen, som innebär att patienten bör ses som en helhet av kropp, själ och ande inte är
komplett. Eriksson (1994) menar vidare att om vårdaren har en bristande förmåga gällande
att se patientens behov så resulterar detta ofta i en kränkning av patientens värdighet och
kan samtidigt ses som ett sätt att utöva makt. Brister i vården eller totalt utebliven vård kan
vara en av de största orsakerna till att ett vårdlidande uppkommer. Att alla människor
upplever vårdlidandet på sitt sätt och att detta inte är något som går att kategorisera är vi nog
alla överens om, Eriksson delar dock upp vårdlidandet i olika övergripande kategorier:
kränkning av patientens värdighet, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994, s.87).
Eriksson (1994) menar vidare att vårdlidandet ses som ett onödigt lidande, som med ganska
enkla medel borde kunna elimineras, eller åtminstone kraftigt reduceras. Om alla vårdare har
som mål att ge god omvårdnad samt att vårdarna även har förmågan till reflektion så har vi
kommit en bra bit på vägen. Grunden för all omvårdnad är relationen/mötet mellan
patienten och vårdaren. Det är detta möte som gör det möjligt att vårda med en helhetssyn.
Att lindra lidande och att hjälpa patienten att stärka hennes hälsoprocesser är vårdandets
yttersta tanke. De viktigaste målen i omvårdnaden är att främja patientens hälsa samt att
tillgodose de grundläggande behoven hos den lidande patienten. Eriksson (2001) menar
också att vårdandets existens finns på grund av att människor lider och att vi som vårdare
blir berörda av deras lidande.
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2.5

Problematisering

Eriksson (1994, 2001) menar att vårdlidande uppkommer på grund av att patienten inte
erhåller en tillräcklig vård samt att patienten inte ses som en helhet. Eriksson menar också
att om vårdaren inte ser patientens behov blir upplevelsen hos patienten att värdigheten
kränks. Då den tidigare forskningen bland annat visat att otillräcklig vård och brister i
delaktighet och bemötande är faktorer som patienterna upplever som negativa känns det
ofrånkomligt att dessa patienter upplever vårdlidande.
För att den rättspsykiatriske patienten ska kunna tillgodogöra sig vården är det viktigt att
upplevelsen av vården blir positiv där delaktighet och förståelse finns med. Vården inom
rättspsykiatrin innehåller även en del tvångsåtgärder, och även upplevelsen av dessa åtgärder
är beroende av patientens relation till personalen, på vilket sätt tvångsåtgärderna utförs,
vilken information patienten får i samband med utförandet samt hur man hanterar de
åtgärder som utförts i efterhand. Patienterna inom rättspsykiatrin har ofta långa vårdtider
vilket bidrar till att relationer mellan patient och personal oftast hinner byggas upp. Dessa
relationer kan bli extremt viktiga och betydelsefulla för patienten om de förvaltas på rätt sätt.
Eftersom vårdtiderna är så långa och med tanke på att många patienter får återfall och gång
på gång återintas inom rättspsykiatrin blir det alltmer viktigt att förmedla hopp, att inte ge
upp eller sluta tro på att någon patient ska klara sig utanför vårdinrättningen. Att som
personal gå in med öppna ögon och ge allt av sig själv och det vården har att erbjuda är för de
allra flesta en självklarhet när vi träffar en ny patient. Men om samma patient vårdas på en
och samma vårdinrättning år efter år, finns då samma vilja och förmåga kvar hos
personalen?
Författarnas egna arbetslivserfarenheter har med åren tydligt visat att trots de viktiga
vårdrelationer som byggs upp tack vare de långa vårdtiderna så kan personalen emellanåt
resignerar i sitt engagemang kring dessa patienter. Detta skulle kunna bero på att personalen
inte orkar inge det hopp och stöd som krävs på grund av att patienten misslyckat flertalet
gånger tidigare. En annan förklaring skulle kunna vara att personalen inte själva får det stöd
och den handledning som krävs för att orka hålla modet och tron uppe.
Författarna till denna studie menar att ovanstående punkter blir om möjligt ännu viktigare
att leva upp till då det handlar om vård där patienterna vårdas emot sin egen vilja. Även om
det inom rättspsykiatrisk kontext inte ställs högre krav på vårdens kvalitet än inom
exempelvis den somatiska vården, så kan patientens förutsättningar för att uppleva en god
vård vara sämre då de tvingas ta emot vård mot sin egen vilja (Socialstyrelsen, 2007).
Tidigare forskning visar att patienter som vårdas inom psykiatrin saknar delaktighet och
information om sin egen vård och behandling, att personalen använder sin position genom
maktmissbruk samt att bemötandet ifrån personalen kan vara avgörande för hur hela vården
och vårdtiden upplevs. Relaterat till detta anser författarna att det är angeläget att ta reda på
hur patienterna inom rättspsykiatrin själva upplever sin vård, samt om synen på
vårdupplevelsen förändras över tid eller inte.
Relaterat till vilka brister som finns anser författarna att vårdlidandet tydligt kommer fram
och bör uppmärksammas. Brister i vården eller totalt utebliven vård kan vara en av de största
orsakerna till att ett vårdlidande uppkommer. Det blir därför angeläget att studera patienters
erfarenheter av att vårdas inom rättspsykiatrisk vård
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3 SYFTE
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva hur patienter inom rättspsykiatrisk
vård upplever sin vård. Vidare är syftet att jämföra hur nyinkomna patienter upplever sin
vård, jämfört med patienter som vistats på kliniken under en längre tid.

4 METOD
Författarna kommer under denna rubrik att beskriva och tydliggöra vilken metod som
använts samt studiens design och ansats. Detta för att tydliggöra studiens reliabilitet i
förhållande till syftet. Författarna kommer även att beskriva hur urvalet av deltagare gått till
samt hur datainsamlingen har hanterats. En noggrannare beskrivning om hur vår studie
vuxit fram beskrivs under rubriken procedur. Allt detta avslutas med en analys med hjälp av
vald metod samt etiska överväganden.

4.1

Procedur

Författarna började med att få ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen för att få
genomföra studien på kliniken. Skriftligt samtycke se (Bilaga 2). Författarna bestämde sig för
att intervjuerna inte skulle genomföras på de avdelningar där de själva var anställda. Detta
för att inte behöva intervjua de patienter som de själva vårdade. Det finns fyra avdelningar
och eftersom författarna inte jobbar på samma avdelning var det ingen avdelning på kliniken
som behövde uteslutas. Författarna tog först kontakt med de olika vårdlag som finns på
kliniken för att underlätta urvalet. 10 patienter valdes ut och tillfrågades om sitt deltagande.
Ett skriftligt formulär lämnades med en beskrivning av studiens syfte samt information om
deltagande och sekretess (Bilaga 3). Samtliga patienter som tillfrågades valde att ge sitt
deltagande. För att författarna skulle kunna visa att båda deltagit aktivt i studien bestämdes
att en genomförde intervjuer på de patienter som benämndes som ”gamla” och den andre på
de ”nya”.

4.2

Design och ansats

Studien genomfördes som en empirisk deskriptiv intervjustudie med en kvalitativ
ansats.Ansatsen var även deltagaren själv (Polit & Beck, 2008).

4.3

Urval

Till denna studie använde författarna ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att
patienterna/deltagarna handplockades för att passa in i studien och för att svara på dess syfte
(Polit & Beck, 2008). Urvalet skedde i samråd med de olika vårdlag som tjänstgör på
kliniken, då det är personalen i dessa som har mest information om de olika patienterna och
därmed också kan svara på om ett deltagande i nämnd studie skulle kunna vara aktuellt.
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Däremot så var det författarna själva som utsåg deltagare, vårdlaget lämnade enbart sina
synpunkter. Anledningen till att författarna valde att använda sig av ändamålsenligt urval var
för att utesluta patienter som var under medicininställning, led av akut psykos eller vårdades
av författarna själva. Urvalet bestod av 10 patienter på en rättspsykiatrisk klinik i mellersta
Sverige, där 5 deltagare vårdats inom rättspsykiatrin i mindre än 1 år, samt 5 deltagare med
en vårdtid över 5 år. Av de tio utvalda deltagarna valde en av dem att få fundera på saken,
medan de övriga nio svarade ja omgående. Deltagaren som från början velat fundera på
saken svarade också ja efter att ha fått ställt några frågor som förtydligade syftet med
studiens deltagande. Samtliga deltagare i studien är män, vilket enbart beror på att
majoriteten av de som vårdas på denna klinik är män, och de få kvinnor som finns uppnådde
inte kriterierna för att medverka i studien. Åldern på deltagarna har i denna studie varit
oväsentlig, då det är upplevelsen av vården relaterat till vårdtiden som författarna har valt att
fokusera på.

4.4

Datainsamling

Data samlades in i form av inspelade intervjuer. Datainsamlingen genomfördes med
semistrukturerade intervjuer med de 10 utvalda patienterna, och vardera intervju pågick
mellan 20-30 minuter. Anledningen till att semistrukturerad intervju valdes som metod var
att den ansågs vara lämplig. Författarna sammanställde sedan en intervjuguide utifrån
studiens syfte och problematisering. Enligt Kvale (1997) kan det underlätta att spela in
intervjuerna på band, då detta bidrar till att intervjuaren är mer fokuserad och närvarande
tillsammans med deltagaren. Intervjuerna ägde rum i samtalsrum på enheten, och övriga
kollegor var informerade om var vi befann oss och vi var noga med att påpeka att vi helst inte
ville bli störda under intervjuns gång. Intervjuarna följde Kvales (1997) råd om att spela in
intervjuerna, vilket ingen av deltagarna motsatte sig. Första frågan var inledande och
övergripande, detta för att sådana frågor ofta kan ge upphov till spontana och detaljerade
svar där deltagaren gärna vill berätta mer (Kvale, 1997). Intervjuarna använde en
intervjuguide till hjälp (se bilaga 1). Detta för att rätt fokus inom ämnet skulle bevaras samt
på grund av att alla deltagare skulle få möjlighet till att svara på samma grundfrågor. Under
intervjuernas gång gjordes dock avstickare ifrån intervjuguiden. Dessa olika avsteg från
intervjuguiden baserades på deltagarnas svar samt vad och hur mycket de berättade. I de
flesta av intervjuerna ställdes dock sonderande frågor som till exempel: ”Berätta mer om hur
du kände i den situationen”. Sådana typer av frågor har enligt Kvale (1997) en förmåga att
tydliggöra förståelsen av deltagarnas svar, samt bidra till att deltagarna ger en ännu djupare
beskrivning och förklaring av sina upplevelser. I enlighet med Kvale (1997) byggde
intervjuerna på ett vardagligt samtal, även om det var på en mer professionell nivå med en
tydlig struktur och ett tydligt syfte. Syftet med den semistrukturerade intervjun var att få
beskrivningar och upplevelser av specifika situationer berättade och för att ge deltagarna
större möjlighet till att själva kunna bestämma hur mycket de ville berätta.
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4.5

Analysmetod

Intervjuerna transkriberades och analyserades på varsitt håll för att sedan sammanställas i
samråd med varandra. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera och bearbeta de
färdigställda och öppna intervjufrågorna, detta genomfördes enligt Graneheims och
Lundmans (2004) beskrivning av denna form av bearbetning.
Anledningen till att
författarna valde denna typ av analysmetod var att den är lämplig att användas i
sammanhang då texter ska analyseras vetenskapligt, tolkas och slutsatser sedan ska dras
utifrån det som är tolkat i intervjuerna (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). Fördelen med den
kvalitativa innehållsanalysen är att den fokuserar på mötet och samtalet mellan deltagaren
och intervjuaren (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjutexterna lästes igenom noggrant
flertalet gånger. Detta för att få en insikt i och en förståelse för helheten i texterna.
Intervjutexten delades sedan in i olika meningsbärande enheter. Dessa enheter valdes ut
genom att se till relevansen för studiens syfte. Enheterna kondenserades sedan i syfte att
korta ner dess innehåll, utan att förlora kärnan i det som texterna beskrev. Detta gjordes
främst för att göra arbetet mer lätthanterligt för författarna. Nästa steg var sedan att
analysera textenheternas innehåll utifrån en manifest ansats. Detta innebar att författarna i
detta skede var noggranna med att använda sig av det som deltagarna uttryckt, utan att lägga
in några egna tolkningar eller värderingar. Författarna var med andra ord noga med att
fundera över vad intervjutexten egentligen uttryckte (Graneheim & Lundman, 2004).
Kategoriseringen av innehållet utfördes sedan i flera olika steg där författarna åtskilliga
gånger gick fram och tillbaka mellan de olika stegen. Detta för att minimera risken för att
innehållet skulle uppfattas på fel sätt samt för att minimera risken att de egna tolkningarna
skulle ta överhanden. I slutskedet av detta arbete kom författarna slutligen fram till de
kategorier som ansågs vara relevanta för studiens syfte.
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Tabell 1 – Urklipp ur analysmatrisen ”Gamla” patienter

Meningsbärande

Kondenserad

Kod

Subkategori

enhet

meningsenhet

”Det var bättre när jag
först kom hit, då arbetade
personalen mer för mig.
Det hände mer då och jag
kände mig mer med. Nu är
det ingen som bryr sig
längre”.

”Vårdlaget betyder väldigt
mycket för mig, jag tror
inte att vården skulle
fungera om jag inte hade
mitt vårdlag…det är ju
bara dom som lyssnar på
hur jag vill ha det”.

Det var bättre i
början, då arbetade
personalen mer runt
mig.

Bättre i
början.

Ingen bryr sig Att uppleva
längre.
sig
bortglömd
över tid.

Utan mitt
betydelsefulla
vårdlag tror jag inte
att vården skulle
fungera. Det är ju
enbart dem som
lyssnar.

Vårdlaget
gör mig
delaktig.

Att till viss del Betydelsen
uppleva
av att få
delaktighet.
känna sig
delaktig i sin
egen vård.
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Kategori

Tabell 2 – Urklipp ur analysmatrisen ”Nya” patienter

Meningsbärande

Kondenserad

Kod

Subkategori

Kategori

enhet

meningsenhet

”Kanske är det för att
jag är ny
här…personalen litar
liksom inte på mig än.
Jag hoppas att jag
kommer få tycka mer
om min egen vård sen
när dom känner mig”.

Det kanske är för
att jag är ny som
personalen inte
litar på mig. Jag
hoppas att min
åsikt och min
delaktighet blir
viktigare för dem
när de lärt känna
mig.

Delaktigheten
växer med
tilliten.

Upplevelsen
av för lite
delaktighet.

Möjligheten
att få känna
delaktighet i
vården är
viktig.

”Förut..alltså innan jag
kom hit, då va jag typ
helt ensam och bodde i
en bil. Jag hade inga
vänner och ingen som
brydde sig. Nu har jag
fullt med människor
omkring mig som typ
verkar bry sig om hur
jag mår” .

Innan vården tog
över var det ingen
som brydde sig om
mig. Nu är det
många människor
som bryr sig om
mig.

Samhörighet

Patienten
känner sig
inte längre
ensam.

Upplevelsen
av att känna
tillhörighet.
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4.6

Etiska överväganden

Som grund för studien ligger ett godkänt PM som författarna gjorde våren 2014 på
Mälardalens Högskola. Att studien skulle få göras godkändes av kursansvariga lärare. Sedan
fick verksamhetschefen på den klinik som var aktuell för studien läsa igenom PM:et och
sedan skriftligt lämna sitt godkännande för genomförande (Bilaga 2).
En risk med att göra studien på just den arbetsplats där författarna själva arbetar kunde
annars vara att deras förförståelse innebar en bundenhet till det professionella perspektivet.
Något som författarna reflekterade över innan var just om resultatet skulle kunna påverkas
av att intervjuerna gjordes på den egna arbetsplatsen. Att deltagarna inte skulle våga vara
ärliga eftersom författarna arbetar på kliniken och därmed göra resultatet mindre trovärdigt.
Detta förblev just bara en reflektion då författarna ansåg att ingen sådan risk fanns eftersom
intervjuerna skedde med deltagare som författarna inte hade någon relation till.
Författarna till studien informerade sedan deltagarna om studiens syfte både skriftligt och
muntligt. I informationen som gavs meddelades också klart och tydligt att deltagandet var
frivilligt och att de som tackade ja till att delta närsomhelst kunde avbryta sitt medverkande.
Författarna samtalade också med deltagarnas vårdlag ifall det skulle uppkomma frågor eller
andra tankar under tidens gång. Författarna var även noga med att tala om att ett nekande
till att deltaga i studien inte skulle påverka deras vård på något sätt. Författarna informerade
deltagarna om att intervjuerna skulle komma att spelas in för att sedan förvaras i ett låst skåp
som endast författarna själva skulle ha tillgång till. Deltagarna blev även upplysta om att när
materialet sedan skrivits ner så skulle inspelningarna raderas och avidentifieras. Det skulle
därmed inte vara möjligt att koppla ihop information från en viss deltagare med resultatet i
den kommande studien. Svensk författningssamling (2008:460) menar att etikprövning
gällande studier/forskning med mänskligt deltagande kräver att man respekterar människan,
behandlar personuppgifter korrekt och att detta ska prövas genom en etikprövning.
Författarna anser att i och med ovanstående text är kraven för detta uppfyllt.

5 RESULTAT
Då det övergripandet syftet med denna studie var att ta reda på den rättspsykiatriske
patientens upplevelse av sin vård ville författarna även jämföra hur nyinkomna patienter
upplevde sin vård jämfört med patienter som vistats på kliniken under en längre tid.
Författarna har därmed valt att presentera resultatet utifrån patientkategorierna ”gamla” och
”nya” patienter. För att presentera resultatet och det som framkommit på ett så levande sätt
som möjligt kommer även citat från intervjuerna att användas under resultatdelen.
Författarna visar nedan en översikt över de subkategorier och kategorier som framkom under
analysarbetet (Tabell 3 och Tabell 4).
Resultatet kommer att presenteras i löpande text med sex olika subkategorier och tre olika
kategorier för de ”gamla” patienterna, samt med fem olika subkategorier och tre olika
kategorier för de ”nya” patienterna.
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Subkategori

Kategori

Upplevelsen av för lite delaktighet.

Upplevelsen av att få känna sig delaktig i
sin egen vård.

Dålig information ifrån vårdpersonalen kring den
egna sjukdomen.
Relationen till vårdarna gör mig trygg.

Betydelsen av att få känna sig bekräftad.

Känslan av att jag som person är intressant.
Känslan av att jag som person är ointressant.

Upplevelsen av att känna tillhörighet.

Tabell 3 – ”Nya” patienter

5.1 Upplevelser av vården utifrån de ”nya” patienternas perspektiv
För patientgruppen ”nya” patienter kunde resultatet sammanfattas i fem olika subkategorier
som i sin tur ledde fram till tre olika kategorier. Subkategorierna ”Upplevelsen av för lite
delaktighet” samt ”Dålig information ifrån vårdpersonalen kring den egna sjukdomen” ledde
fram till kategorin ”Upplevelsen av att få känna sig delaktig i sin egen vård”. Även här kan
detta resultat sammanfattas med att patienterna upplevde att de inte riktigt blev sedda och
tagna på allvar. Dock fanns det en tanke hos många av dessa patienter som innebar att de
själva trodde att anledningen till att det fanns brister gällande delaktigheten och
informationen var att de var så pass nya på kliniken och att det därmed inte hade hunnit
bygga upp några relationer till personalen. Majoriteten av dessa patienter trodde att
delaktigheten skulle förbättras med tiden. Andra subkategorier som kom fram hos denna
patientgrupp var ”Relationen till vårdarna gör mig trygg”, ”Känslan av att jag som person är
intressant” samt ”Känslan av att jag som person är ointressant”. Dessa subkategorier ledde i
sin tur fram till kategorin ”Betydelsen av att få känna sig bekräftad”. Detta kan
sammanfattas med att det fanns patienter i denna grupp som ansåg att personalens intresse
för dem var bristfälligt. Dock fanns det även patienter som upplevde att personalen visade ett
genuint intresse och nyfikenhet. Patienterna upplevde även att personalen utstrålande en
trygghet som gjorde att patienterna hade lätt för att känna förtroende för dem. Den sista
Kategorin för de ”nya” patienterna blev ”Upplevelsen av att känna tillhörighet”. Denna
kategori uppkom då flertalet av de ”nya” patienterna beskrev hur de hade levt innan de kom
till kliniken. De beskrev att de levt i en total ensamhet, där ingen människa hade brytt sig om
dem, och att de nu för första gången i livet kände att de hade människor omkring sig som
verkligen brydde sig. De kände att de inte längre var ensamma. Nedan kommer de olika
kategorierna gällande de ”nya” patienterna att tydliggöras ytterligare.
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5.1.1 Upplevelsen av att få känna sig delaktig i sin egen vård
Denna kategori består av två subkategorier som relaterar till patienters upplevelse av
delaktighet eller brist på delaktighet. På en övergripande nivå handlar denna kategori om att
de inte är så delaktiga i vården som de skulle önska.
Upplevelsen av för lite delaktighet.
För patienterna är det viktigt att få känna sig sedda, bekräftade och lyssnade på. Dessa
känslor hör samman med en upplevelse av förtroende och tillit till vården. Patienterna
upplevde att det fanns en viss osäkerhet hos personalen på grund av att det inte hunnits
skapa några relationer ännu. Patienterna saknade helt delaktighet i sin egen vård och bar på
upplevelsen av att ingen såg dem. Patienterna kunde trots dessa upplevelser känna sig
hoppfulla och se att det fanns potentiella möjligheter till att med tiden få vara mer och mer
delaktiga i den egna vården. Patienterna var överens om att det handlade om en ömsesidig
tillit som ännu inte hunnit skapats.

”Kanske är det för att jag är ny här…
personalen litar liksom inte på mig än.
Jag hoppas att jag kommer få tycka
mer om min egen vård sen när
dom känner mig”.
Patientens upplevelse av att få för lite delaktighet går lät att relatera till upplevelsen av att
denna brist på delaktighet är djupt förankrad i vården, och dess brister.
Dålig information ifrån vårdpersonalen kring den egna sjukdomen
Patienterna upplevde att de hade kunskapsbrister gällande sin egen sjukdom och vad deras
diagnos innebar. Denna upplevse skapade för dessa patienter känslan av att vara utanför det
som egentligen handlade om dem själva. De upplevde brister gällande personalens intresse
att berätta för dem om dessa saker. Om de ville veta något specifikt gällande sin egen diagnos
så var upplevelsen att de fick ta reda på den informationen själva.
”Alltså…dom berättar ingenting för mig. Det är
ju dom som sitter inne på all kunskap, varför kan
dom då inte berätta? Det lilla jag vet om min egen
sjukdom har jag fått ta reda på själv”.

Att som patient uppleva att det som rör en själv beträffande sjukdomar, diagnoser och
behandling är sådant som patienten har fått söka information om själv, vilket förstärker
känslan av att inte vara delaktig.
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5.1.2 Betydelsen av att få känna sig bekräftad
Denna kategori består av tre subkategorier som relaterar till patienters upplevelse av vara
intressant eller inte. På en övergripande nivå handlar denna kategori om att patienterna
många gånger inte upplevde att de blev så sedda som de önskade och hade ett behov av.
Relationen till vårdarna gör mig trygg
Patienterna upplevde att det fanns en stor tillit till vårdlaget. De upplevde även att
personalen i vårdlaget var de första människor som de någonsin känt att de kunnat lita på
samt att de fick uppleva att denna relation gjorde dem trygga. Patienterna upplevde även att
vårdlaget ställde upp då de hade det jobbigt samt gav dem den bekräftelse som de behövde.
”Jag pratar med mitt vårdlag… och om
det är saker jag undrar eller vill ha hjälp
med så ställer dom upp direkt. Jag tycker
dom är lyhörda och jag känner att dom
finns här för mig. Och det är för mig
i alla fall, en väldigt stor trygghet.”
Patienternas upplevelse är att vårdlaget är de personer som känner dem bäst, och som också
ser patienten och förstår henne på ett annat sätt än övriga professioner. Detta bidrar
naturligtvis till att denna relation skapar en trygghet för patienten.
Känslan av att jag som person är intressant
Patienterna upplevde det positivt att vårdlaget alltid fanns där och lyssnade på dem, vilket
skapade en känsla av att vara intressant. Denna upplevelse var oerhört viktig för patienterna,
då de aldrig tidigare känt sig viktiga eller intressant. Upplevelsen av att vara intressant bidrog
till en gemenskap och till att viktiga och betydelsefulla relationer skapades.
”Vårdlaget har en stor betydelse de är
ju ändå dom som lärt känna mig bäst.
Det känns som att dom lyssnar på mig
och att dom vill mig väl. Tror att jag
kommer att känna mer så när jag har
varit här lite längre…allt är fortfarande
så nytt.”
Patienterna har många gånger svårt för att skapa relationer och känna tillit. Därav blir
relationen till vårdarna och vårdlaget betydelsefullt och nödvändigt. Detta för att hjälpa
patienten att få uppleva sig själv som intressant och betydelsefull.

18

Känslan av att jag som person är ointressant.
Patienterna upplevde att de var åsidosatta och att personalen inte visade något intresse för
dem. Det fanns en känsla av att vara i vägen och att det inte fanns något intresse ifrån
personalen gällande att lära känna patienten. Det fanns trots detta en förståelse hos
patienterna beträffande att det tar tid att skapa relationer, och att dessa relationer måste
byggas upp innan vården kan utvecklas, och innan vårdarna finner det intressant i den unika
människan.
”Det känns som att man är i vägen så fort man
kommer ut från sitt rum. Kanske är dom rädda för mig?
Jag vet inte…men jag tror att det kommer se bättre ut när
dom lärt känna mig och förstår vem jag är”.

Sammanfattningsvis påvisar denna kategori vikten av att patienten får känna sig bekräftad
och intressant. Vidare påvisar patienternas reflektioner att relationen till vårdarna kan vara
avgörande för hur de upplever sin vård, samt att de har ett stort behov av att bli sedda som
unika och betydelsefulla människor.

5.1.3 Upplevelsen av att känna tillhörighet
Denna kategori betonar vikten av att som patient inom tvångsvården få uppleva tillhörighet
och gemenskap. Trots att patienterna vistas under tvångsvård så uttryckte de att de för första
gången, sedan de kom hit, känt en tillhörighet och en gemenskap med människor omkring
sig Det framkom att patienterna haft tuffa och ensamma uppväxter, där de har fått förlita sig
helt på sig själva för att överleva i vardagen. Patienterna upplevde att den totala ensamheten
som de tidigare hade levt i nu inte längre existerade. Upplevelsen av utanförskap och att stå
utanför samhället försvann på grund av tillhörighetskänslan som skapades.
”Innan jag kom hit. Alltså jag har aldrig haft
nån som brytt sig om vad jag gör eller om
jag ens lever. Här bryr alla sig om mig
och jag får äntligen hjälp.”

Sammanfattningsvis uttrycker patienterna i denna kategori att vården inom rättspsykiatrin
kan hjälpa dem och göra dem till tryggare och stabilare människor.
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Subkategori

Kategori

Ingen bryr sig längre.
Att uppleva sig bortglömd över tid.

Känslan av att vårdarna gett upp.
Den långa vårdtiden som hinder för utveckling.
Att till viss del uppleva delaktighet.

Upplevelsen av att få känna sig delaktig i
sin egen vård.

Att uppleva sig vara utanför sin egen vård.

Att inte bli lyssnad till.

Tabell 4 – ”Gamla” patienter

5.1 Upplevelser av vården utifrån de ”gamla” patienternas perspektiv
För patientgruppen ”gamla” patienter ledde subkategorin ”Ingen bryr sig längre”, ”Känslan
av att vårdarna gett upp” samt ”Den långa vårdtiden som hinder för utveckling” fram till
kategorin ”Att uppleva sig bortglömd över tid”. Denna kategorier kan sammanfattas med att
patienterna med lång vårdtid tydligt kände att det blev en försämring i vården, dess kvalitet
och i bemötandet ifrån personalen ju längre de vårdades på enheten. En annan subkategori
som urskildes för de ”gamla” patienterna var ”Att till viss del uppleva delaktighet” samt ”Att
uppleva sig vara utanför sin egen vård”. Dessa ledde fram till kategorin ”Upplevelsen av att få
känna sig delaktig i sin egen vård”. Detta kan sammanfattas med att många av de patienter
som intervjuades hade en upplevelse av att personalen inte längre trodde på att de skulle
klara ett liv utanför kliniken. De upplevde därmed en svårighet i att tro på sig själva, när
ingen annan gjorde det. Den sista kategorin för denna patientgrupp var ”Att inte bli lyssnad
till”. Dessa patienter upplevde att de var observatörer i sin egen vård och att beslut som
fattades kring dem i många sammanhang fattades över deras huvuden och utan att de själva
var närvarande. Nedan kommer de olika kategorierna gällande de ”gamla” patienterna att
tydliggöras ytterligare.

5.2.1 Att uppleva sig bortglömd över tid
Denna kategori består av tre subkategorier som relaterar till patienters upplevelse av de långa
vårdtiderna vilka bidrar till att patienten upplever sig bortglömd över tid. På en övergripande
nivå handlar denna kategori om att patienterna upplever att de blir mindre viktiga som
individer i takt med att åren går.
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Ingen bryr sig längre
För patienterna är det viktigt att få uppleva att de människor som finns omkring dem bryr sig
och är engagerade i dem och i den vård som bedrivs. Patienterna upplever att vården hade
mer innehåll i början samt att intresset och engagemanget hos personalen svalnade med
tiden.
”Det var bättre när jag först kom hit, då arbetade personalen mer för mig.
Det hände mer då och jag kände mig mer med. Nu är det ingen som bryr
sig längre.”
Patienternas upplevelse av att det i början av vårdtiden sätts in så många olika insatser som
redan bara ”rinner ut i sanden” skapar frustration och känlsna av att ingen bryr sig om dem
längre.
Känslan av att vårdarna gett upp
Patienterna upplevde att vårdarna gett upp och att det inte längre fanns någon som trodde på
att de skulle klara ett liv utanför vårdinrättningen. Det fanns en upplevelse hos patienterna
själva gällande att förlora hoppet och tron på ett liv utanför. Patienterna menade att det var
svårt att tro och känna någonting annat, när det var denna känsla som förmedlades till dem
”När jag blev återintagen sist var det första jag hörde från
en personal att dom redan visste att jag aldrig skulle ha klarat
det, men att det ju i alla fall hade tagit några dagar längre av vad
dom trodde. Sånna dagar är det svårt att tro på sig själv”
Patienterna upplever att vårdarnas bristande tro på dem gör att de själva slutar tro på sig
själva.
Den långa vårdtiden som hinder för utveckling.
Det fanns en upplevelse av att personalen i början av vårdtiden var nyfikna och intresserade
då det gällde att lära känna patienten. I detta skede upplevde patienten en känsla av att bli
lyssnad till och att bli sedd som en unik människa. Dessvärre upplevde även patienterna i
denna kategori att alla dessa positiva upplevelser försvann eller åtminstone minimerades
efter några år på kliniken. Patienterna uttryckte även att på grund av den långa vårdtiden så
stod vården nu still och att det idag handlade främst om förvaring före omvårdnad. En annan
upplevelse som fanns hos patienterna var att det med tiden blev någon form av tristess från
personalens sida. Patienterna upplevde det jobbigt att det inte längre fanns något intresse
eller engagemang ifrån personalen, men de tyckte å andra sidan inte att det var så konstigt
eftersom att de hade varit på kliniken under så många år.
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”Nu har jag varit här så länge så idag vet alla vem jag är, så då är det
klart att intresset från deras sida svalnar. Får nästan för mig att dom
har gett upp ibland.”

Sammanfattningsvis visar dessa kategorier att patienterna upplever att det finns en rad
brister i den dagliga vården, som dessutom förvärras med tiden.

5.2.2 Upplevelsen av att få känna sig delaktig i sin egen vård
Denna kategori består av två subkategorier som relaterar till patienters upplevelse av
delaktighet eller brist på delaktighet. På en övergripande nivå handlar denna kategori om att
de inte är så delaktiga i vården som de skulle önska.
Att till viss del uppleva delaktighet
För patienterna är det viktigt att få känna sig delaktiga i sin egen vård. Denna delaktighet hör
samman med en upplevelse av förtroende och tillit till vårdlaget. I mötet med vårdlaget kan
patienterna uppleva att de blir tagna på allvar på ett annat sätt än då de möter andra
professioner. Denna upplevelse hör samman med en känsla av att vara inbjudna av vårdlaget
i den dagliga omvårdnaden, och med en upplevelse av att bli lyssnad till.
”Vårdlaget betyder väldigt mycket för mig. Jag tror inte
att vården skulle fungera om jag inte hade mitt vårdlag…Det är ju bara dom som lyssnar på hur jag vill
ha det.”

Den tillit till vårdlaget och upplevelsen av att bli lyssnad till som patienterna beskriver tolkar
vi som att de, trots de begränsningar som den rättspsykiatriska vården innebär, kan det
skapas möjligheter för patienten att känna sig delaktig i sin vård. Denna delaktighet kan
förstås på två sätt. Upplevelsen av att bli lyssnad till och därmed bli tagen på allvar skapar
möjligheter att påverka vardagslivet inom vårdens begränsningar. Vårdlagets inbjudningar
innebär dessutom en möjlighet till delaktighet i en gemenskap.
Att uppleva sig vara utanför sin egen vård.
För patienterna är det viktigt att få känna att de är en del av sin vård. Då patienternas
upplevelse kunde vara att stå som observatörer, trots att det som beslutades handlade om
dem, skapade en frustration och känslor av utanförskap. Dessa känslor av utanförskap kunde
också handla om att patienterna inte visste något om sina diagnoser eller sin
framtidsplanering, utan att det var personalen som satt på all information utan att
vidarebefordra detta till patienten. Det var dessa upplevelser som skapade känslan av att bara
vara observatör i den egna vården.
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”Jag önskar att personalen var bättre på att berätta
hur vården fungerar, jag vet ingenting om min egen
vård”.
Sammanfattningsvis visar denna kategori att trots vårdlagets viktiga betydelse så kan känslan
av att inte vara delaktig i sin egen vård uppkomma.

5.2.3 Att inte bli lyssnad till
Denna kategori relaterar till patienters upplevelse av att inte bli lyssnad till eller tagen på
allvar. Patienterna upplevde att personalen låtsades vara intresserade och engagerade, men
att det egentligen inte fanns något sådant unikt och äkta intresse. Patienterna uttryckte en
upplevelse av att inte vara tillfredsställda . Vidare så var upplevelsen hos patienterna att
personalen både lyssnade och agerade bristfälligt, och att de lovade att göra saker som inte
blev gjorda. Patienterna beskrev också att personalen verkade lyssna på dem och att de gav
dem löften när inte läkaren var med, som de i läkarens närvaro sedan inte kunde stå för.
Även inom denna kategori upplevde patienterna att vårdlaget hade en viktig betydelse för
dem, och att de därmed lände en besvikelse när personalen i vårdlaget inte fanns där så
mycket som de önskade och tyckte att de kunde förvänta sig.
”Personalen dom lyssnar alltså… men dom gör
inte så mycket.. Så undrar hur mycket dom
lyssnar egentligen”.

Patienterna upplevde att de hade ett stort förtroende för läkaren och dennes kunskaper och
bedömningar. Däremot fanns det en stor besvikelse över att läkaren ofta var frånvarande
samt en upplevelse av att läkaren inte lyssnade på patienten när de väl sågs. Patienterna
upplevde en frustration över läkarens frånvaro då de såg på läkaren som en viktig del av
vården samt att det hos patienterna fanns ett behov av att få berätta om sitt mående för
läkaren.

”Jag vill berätta för doktorn hur jag mår…
ibland går det jättelång tid innan han kommer
och frågar mig, det gör mig ledsen…
jag vill berätta”.

Sammanfattningsvis tydliggör denna kategori hur viktig personalens närvaro är, och att det
inte främst handlar om den fysiska närvaron utan även upplevelsen av att personalen är
engagerade, lyhörda och bekräftande.
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6 DISKUSSION
Under denna rubrik kommer författarna att dela upp de olika diskussionerna i följande
stycken: Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Etikdiskussion, Förslag till fortsatt forskning
samt Slutsats. Som en avslutning kommer författarna att diskutera hur denna studie skulle
kunna implementeras i den dagliga omvårdnaden.

6.1

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes med vald metod för att på ett så beskrivande och detaljerat vis
som möjligt få en inblick i och en förståelse för hur patienter inom rättspsykiatrin upplever
sin vård, samt om denna upplevelse förändras över tid. Valet av ansats är också baserat på att
författarna förhoppningsvis ska kunna använda sig av det resultat som framkommer för att,
vid behov, förbättra kvaliteten på vården inom rättspsykiatrin. Förhoppningen är också att
resultatet av denna studie ska komma patienterna inom rättspsykiatrin tillgodo genom att
använda sig av livsvärldsperspektivet och strävandet efter patientens berättelser och genuina
upplevelse (Dahlberg et al., 2001). Då författarna ville fokusera på patienternas upplevelse
valdes individuella intervjuer med öppna frågor som spelades in för att ingen information
skulle gå förlorad. Tack vare dagens moderna teknik var det inget problem att höra vad
patienterna sa på det inspelade materialet. En del av patienterna hade inte svenska som
modersmål men detta upplevdes inte heller som något problem då författarna lätt kunde
spola tillbaka intervjuerna för att lyssna på dem igen om något verkade otydligt. För att
transkriberingen skulle bli korrekt lades mycket tid ner på att säkerhetsställa alla språk
förbristningar. Författarna har sedan tidigare viss erfarenhet av att genomföra intervjuer
med öppna frågor, trots detta var det ibland svårt att inte ställa ledande frågor. Eftersom
författarna hela tiden var medvetna om vikten av att försöka hålla frågorna öppna så var de
enstaka slutna frågorna som råkade ställas under intervjuerna inget som påverkade resultatet
felaktigt. Författarna har strävat efter att genomföra studien på ett så systematiskt sätt som
möjligt gällande metoden samt i beskrivningen av tillvägagångssättet.
Författarna har granskat sig själva och sitt syfte med studien och sett både styrkor och
svagheter då det kommer till trovärdighet. Då arbetet med studien påbörjades fanns det hos
författarna en förförståelse kring patienternas upplevelse, där fokus låg på vårdarens
perspektiv. Denna förförståelse har under arbetets gång medvetandegjorts alltmer och på så
vis kunnat sättas åt sidan, och fokus har därmed hamnat på patienternas berättelser där
deras perspektiv istället blivit det centrala. En svaghet i denna studie skulle kunna vara att
deltagarna är handplockade, vilket innebär att vissa deltagare medvetet har valts bort på
grund av olika omständigheter. Ett slumpmässigt urval hade utifrån detta synsätt ökat
trovärdigheten. Det författarna menar är att det hade kunnat vara patienter som på grund av
att de under den tiden som intervjuerna gjordes, va i så pass dåligt psykiskt skick, att de inte
hade varit etiskt rätt att ta med dessa i studien. Däremot vet författarna att dessa patienter
hade haft en massa starka åsikter att förmedla, om de hade mått bättre psykiskt. Detta vägs
ändå upp utav att berättelserna som framkommit genom intervjuerna varit variationsrika.
Trots att samtliga deltagare i studien var män anser författarna att urvalet ändå kan betraktas
som förhållandevis representativt och därmed stärks studiens giltighet (Graneheim &
Lundman, 2004). Anledningen till att författarna anser detta som representativt är att 99%
av patienterna på kliniken är män. Något som talar för trovärdigheten är deltagarnas
variation på ålder, livserfarenhet, bakgrund samt det noga förfarandet vid urvalet.
Noggrannheten i beskrivningen av urvalet bidrar till att överförbarheten ökar, vilket i sin tur
leder till att läsaren lättare ska ha möjlighet att tillgodogöra sig resultatet. Detta anser
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författarna är en viktig aspekt, då överförbarheten är en förutsättning för att läsaren ska
kunna använda sig av det som framkommit i resultatet i den egna kliniska verksamheten.
Graneheim och Lundman (2004) påpekar svårigheten i att analysera en text utan att göra
egna tolkningar då den kan ha många olika innebörder. Författarna anser att analyserna är
trovärdiga då texten noggrant lästs igenom flertalet gånger för att utesluta att de egna
tolkningarna tar överhanden. Då författarna eftersträvat att vara tydliga i
metodbeskrivningen samt kontinuerligt haft samtal och diskussioner med utsedd handledare
har detta bidragit till ett logiskt upplägg som underlättar för framtida läsare. Att studien är
gjord inom vissa bestämda ramar med metodologisk struktur är också något som ökar
trovärdigheten ytterligare.

6.2

Resultatdiskussion

I denna studies resultat framkom det totalt tre kategorier för den ”gamla” patientgruppen:
Att uppleva sig bortglömd över tid, Betydelsen av att få känna sig delaktig i sin egen vård
samt Att inte bli lyssnad till. De övergripande kategorierna för den ”nya” patientgruppen
blev: Betydelsen av att få känna sig delaktig i sin egen vård, Betydelsen av att få känna sig
bekräftad samt Upplevelsen av att känna tillhörighet. Dessa kategorier överenstämde inte
helt med det författarna innan studiens början trodde skulle uppkomma, utan författarnas
förförståelse var mer inriktad på att patienterna skulle fastna i att läkaren och
förvaltningsrätten satt på all makt, och att de blev påtvingade att delta i olika
behandlingsgrupper som de egentligen inte alls hade något intresse av då de enbart ville bli
lämnade ifred. Detta var inget som deltagarna nämnde eller hade något behov av att prata
om, utan fokus hamnade istället på ett betydligt djupare plan.
Resultatet visade att patienterna i den ”gamla” patientgruppen ansåg att vården och dess
innehåll försämrades över tid. Patienterna var överens om att det i början av vården hade
funnits ett intresse, en nyfikenhet och ett engagemang hos personalen som svalnade mer och
mer för varje år som gick. Patienterna i studien kunde även uttrycka att det fanns en känsla
av att personalen hade gett upp, att det inte längre fanns någon som trodde på att de skulle
klara ett liv utanför vårdinrättningen. Detta kan relateras till Erikssons (1994) teori om att
vårdlidandet ökar om patienten upplever en utebliven vård. Att vårdtiden har betydelse är
också något som stärks i studien av Martin och Street (2003) där resultatet visade att
patienterna tydligt upplevde hur personalens engagemang och vilja avtog med de långa
vårdtiderna. En annan del av resultatet beträffande de ”gamla” patienterna i studien var att
patienterna saknade information gällande sin egen vård och behandling. De upplevde att
denna kunskapsbrist var en av anledningarna till att de inte fick möjligheten att vara
delaktiga i sin egen vård. I studie framkom det att de ”gamla” patienterna kände brister
gällande personalens förmåga att lyssna på dem. Dessa brister innefattade både personalen
på avdelningen, men även ansvariga läkare. Upplevelsen av att inte bli lyssnad på är oerhört
frustrerande för patienten och bidrar många gånger till att patienten känner att dennes
åsikter och önskemål blir totalt oviktiga. Detta stärks även av Eriksson (1994) som menar att
ett vårdlidande kan uppstå när vårdaren har en bristande förmåga gällande att se vilka behov
patienten har. Detta bemötande ifrån personalen resulterar alltför ofta i kränkningar av
patientens värdighet. Detta stämmer bra överens med resultatet i studien av Hughes et al.
(2009) där patienterna tydligt uttryckt att de inte blir lyssnade på utan att alla beslut fattas
över deras huvuden, vilket bidrar till att patienterna blir observatörer i sin egen vård. I
författarnas studie framkom det att betydelsen av att känna delaktighet i sin vård och vikten
av att bli lyssnad till ofta är något, som för patienterna är starkt sammankopplat. Att inte bli
lyssnad till innebär också en känsla av att inte vara delaktig. Att som vårdare inte bjuda in
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patienten i dennes vård och inte se och lyssna på henne som den unika människa hon är kan
detta av patienten uppfattas som en kränkning av den egna värdigheten, vilket leder till ökat
vårdlidande (Eriksson, 1994). Kopplingen mellan delaktighet och att bli lyssnad till finns
också i den tidigare forskning som författarna granskade i bakgrunden där det lyftes fram att
personalens oförmåga att lyssna och se patienten väckte en stark känsla av utanförskap av
den egna vården (Kuosmanen et al., 2006).
Resultatet i författarnas studie gällande de ”nya” patienterna visade att även denna
patientgrupp i många sammanhang inte kände sig delaktiga i sin egen vård. Här kunde dock
patienterna själva konstatera att det förmodligen handlade om att inga relationer hunnit
byggas upp ännu, utan att delaktigheten skulle växa med tilliten. Författarna kan konstatera
att det troligtvis finns en relevans i de ”nya” patienternas tro om att delaktigheten kommer
att förbättras i takt med att relationerna och tilliten på avdelningen växer fram. Alla
människor har behov av att känna bekräftelse och att bli lyssnade på och sedda utifrån den
person de är, då avsaknaden av sådan bekräftelse har en förmåga att skapa vårdlidande
(Eriksson, 2001). Studiens ”nya” patienter kunde konstatera att den personal som stod dem
närmast, vilket var deras vårdlag, var också den personal som såg och lyssnade på dem samt
gav dem den bekräftelse som de kände att de behövde för att komma vidare. Detta resultat
visar att klinikens tankesätt gällande att arbeta i vårdlag och att därmed sakta bygga upp
relationer till ett fåtal människor åt gången verkligen fungerar och uppfattas som något
positivt. I studien av Butterworth och Rushforth (1995) stärks detta, då de betonar att en
förutsättning för att patienterna ska känna sig bekräftade är en trygg miljö och en begränsad
personalgrupp som koncentrerar sig på att visa förståelse och engagemang för just ”sina”
patienter. Författarna till denna studie tror att det är av oerhörd stor vikt att detta tillämpas
på rätt sätt, då det hos många av våra patienter finns stora brister beträffande tillit och
förtroende. Många av patienterna som vi träffar i det dagliga arbetet har blivit svikna,
bedragna och lurade under hela sitt liv. Med de erfarenheterna i bagaget är det svårt att våga
tro på att det inte ska hända igen. Därav är det viktigt att patienten får möjlighet att bygga
upp ett förtroende med två – tre personal åt gången. Detta kan hjälpa patienten i rädslan att
bli sviken och i förmågan att se att det finns människor som har en äkta och genuin vilja att
hjälpa patienten och att finnas där, vilket i sin tur även kan bidra till att patientens
vårdlidande minskar (Eriksson, 2001). Vidare visade resultatet gällande de ”nya” patienterna
att tvångsvården bidragit till att de för första gången under sitt liv har fått möjlighet att
känna tillhörighet. Som nämndes ovan så har många av de patienter som vi dagligen möter i
omvårdnaden negativa erfarenheter med sig som innefattar svek och även ensamhet och
brister då det gäller att känna samhörighet med andra människor. Betydelsen av denna
samhörighet och patientens upplevelse av att vara en del av ett sammanhang är något som
inte diskuterats i de tidigare studier som författarna tagit del av. Detta kan bero på att det är
ett tungt ämne att prata om för patienterna, och därmed har tidigare fokus istället hamnat på
mer vardagliga och ”lätta” saker som huruvida patienten upplever delaktighet i vården eller
inte. Det kan också handla om att denna upplevelse är unik för patienterna på kliniken där
denna studie har genomförts. Ingen av de studier som granskats har lyft det positiva
upplevelserna som många av patienterna i denna studie berättat om gällande att
tvångsvården hjälpt dem att finna rätt väg i livet och att inte längre leva i ensamhet. För
många av våra patienter blir personalen de första människor de känner att de kan lita på, och
för många av dessa patienter är det också första gången som de känner att de är en del av ett
sammanhang. Då patienterna som vårdas inom rättspsykiatrin har långa vårdtider blir
upplevelsen av att vården har ett givande innehåll alltmer viktigt. Om patienterna upplever
att de blir bortglömda, svikna och kränkta av den enda trygghet de har ökar risken för att ett
vårdlidande uppkommer och att det dessutom kan bli så starkt att det blir jobbigt att
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bemästra. Enligt egna erfarenheter beror nog en stor del av det vårdlidandet som finns inom
vården idag på okunskap hos personalen då det finns brister i kunskapen om det mänskliga
lidandet och vårdlidandets uppkomst. En stor del av de som arbetar som vårdare inom
rättspsykiatrin har, enligt författarna, bristande kunskaper gällande att de viktigaste målen i
omvårdnaden är att främja patientens hälsa samt att tillgodose de grundläggande behoven
(Eriksson, 1994). Detta stärks av denna studies resultat som tydligt visar att delaktighet,
kunskap och goda relationer till vårdarna är sådant som patienterna upplever brister och som
hos dem skapar ett vårdlidande. Dessvärre anser författarna att personalen inte uppfattar
situationen på samma sätt som patienterna , vilket ökar klyftan mellan patienter och vårdare
ytterligare. För att vårdlidandet ska minska krävs det att vårdarna förstår vikten av att göra
patienterna delaktiga i allt som rör deras vård.
6.2.1 Skillnader och likheter mellan ”Gamla” och ”Nya” patienters upplevelser
Då en del av författarnas syfte var att jämföra hur nyinkomna patienter upplever sin vård,
jämfört med patienter som vistats på kliniken under en längre tid känns det viktigt att sätta
ord på de största skillnaderna och likheterna som tydliggjorts under arbetets gång. Båda
dessa patientgruppers intervjuer mynnade ut i en gemensam kategori som var: Betydelsen av
att få känna sig delaktig i sin egen vård. Här trodde författarna, innan studien påbörjades, att
det skulle vara större skillnader i patienternas upplevelser än vad det slutgiltiga resultatet
påvisade. Båda patientgrupperna ansåg att det fanns stora brister gällande den egna
delaktigheten, både då det gällde att bli lyssnad på, att få information om sin vård och
behandling samt att få vara med i de beslut som fattades. Patienternas upplevelse av den
bristande delaktigheten är något som kan skapa vårdlidande, då bristen på delaktighet kan
ses som en kränkning av patienten som människa (Eriksson, 2001). Hos de ”nya” patienterna
fanns det dock en tro på att detta skulle förbättras med tiden, då de ansåg att det krävdes att
relationer med personalen och tillit till varandra var element som fattades i början, och som
bidrog till upplevelsen av att delaktigheten idag var bristfällig. Hos de ”gamla” patienterna
fanns det och andra sidan en känsla av att delaktigheten hade varit bättre i början av
vårdtiden, men försämrats mer och mer för varje år som gick. Detta är ett intressant resultat
där författarna funderar över om de ”gamla” patienterna minns början av vårdtiden så som
den var, eller så som de önskade att den skulle ha varit? Alternativet annars är att den
optimala delaktigheten infinner sig någonstans mellan dessa två olika patientgrupper.
Kanske är det så att delaktigheten är som störst när patienten vårdats två-tre år? I detta
skede räknas patienten inte längre som en ”ny” patient. Vårdrelationer har hunnit byggas
upp och det finns förhoppningsvis en ömsesidig tillit mellan patient och vårdare. När
patienten sedan vistats på kliniken några år till och kommer upp i författarnas kategori
”gamla” patienter har möjligtvis denna delaktighet minskat eller till och med avtagit på grund
av att personalen på ett sätt börjat ge upp? Detta är naturligtvis bara hypoteser, och kanske
är det så att patienterna aldrig känner sig så delaktiga som de skulle önska. För att dra
ytterligare slutsatser utifrån de olika patientkategorierna som författarna valt att fokusera på
kan det urskiljas en viss skillnad i upplevelserna av att bli bekräftad och lyssnad på. De
”gamla” patienterna uttryckte tydligt upplevelser av att inte bli lyssnade till, att personalen
hade ett bristande intresse och engagemang och att patientens egna åsikter helt saknade
betydelse. Dessa upplevelser bidrar till att patienten upplever en högre grad av vårdlidande
då detta innebär avsaknad av en fulländad vård och en vård som innebär att patienten inte
blir sedd som den unika människan hon är(Eriksson, 1994). Den ”nya” patientgruppen å sin
sida uttryckte den positiva betydelsen med att få känna sig bekräftade. Dessa patienter
beskrev en engagerad personal som lyssnade på patienten och ville patienten väl. De beskrev
vidare att de upplevde vårdlaget som lyhörda och att de alltid ställde upp för patienten. Här
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fanns det alltså stora skillnader i upplevelsen av att bli lyssnad på och bekräftad. Författarna
anser att detta resultat måste tas på allra största allvar, då vi har en skyldighet enligt lag att
behandla alla patienter likvärdigt och med samma resurser. Författarna vet också av egna
erfarenheter att många av de ”gamla” patienterna har oerhört långa vårdtider med en rad
återfall i bagaget. Detta är med största sannolikhet en av anledningarna till att personalen
”tappar tron” och med tiden även ”ger upp”. Här måste kliniken se över situationen och
förebygga att sådant händer. Kanske ska patienter som vistas år efter år på kliniken få
chansen till en nystart ibland? I vissa fall kan det med största sannolikhet vara bättre att byta
avdelning på patienter där känslan av hopplöshet hos personalen börjar smyga sig på. Det
viktigaste är att även dessa patienter, oavsett hur lång vårdtid det i slutändan blir och oavsett
hur många återfall det blir, förtjänar samma vård som den patient som bara vårdats på
kliniken under ett och ett halvt år. Däremot är det av stor vikt att sådan förändringar och
beslut om att till exempel förflytta patienten mellan avdelningarna inte fattas över patientens
huvud. Här är det viktigt att som vårdare bjuda in patienten och lyssna på dennes åsikter, då
beslut som fattas utan patientens involverande kan ses som ett maktutövande eller som en
fördömelse /bestraffning och stärka upplevelsen av vårdlidandet (Eriksson, 2001). Vikten av
att lyssna på patienten och att se varje enskild patient som en unik människa utifrån det
perspektiv som hon befinner sig i är en förutsättning för att närma sig hennes livsvärld och
för att uppnå god vård (Hörberg, 2008).
En kategorin för den ”gamla” patientgruppen var att patienterna kände sig bortglömda över
tid. Denna kategori kommer författarna att jämföra med de ”nya” patienternas kategori som
handlade om deras upplevelse av att känna tillhörighet. Denna jämförelse görs för att
tydliggöra att det finns olika behov vid olika stadier i vårdandet. De ”nya” patienterna
fokuserade mycket på den eliminerade ensamheten som infann sig då de blev intagna på
kliniken. Dessa patienter pratade om att de kände samhörighet och för första gången i livet
fick en upplevelse av att vara en del av ett sammanhang. Utifrån dessa patienters tidigare
levnadsförhållanden så är det förståeligt att det är dessa saker som patienten uppskattar mest
i början av sin vårdtid. Det som däremot nog ofta resulterade i att de ”gamla” patienterna
upplevde att de blev bortglömda över tid var att denna känsla av samhörighet och att vara en
del av ett sammanhang sakta försvann under vårdtidens gång. Som personal är det många
gånger lättare att se och förstå dessa behov hos de ”nya” patienterna, då de kommer direkt
ifrån en misär som har förstört dem. När patienten sedan vårdats på kliniken under ett antal
år uppfattar personalen ofta en stabilitet och en självsäkerhet hos patienten, vilket
naturligtvis inte fanns i början. Dessvärre innebär ju inte denna stabilitet och självsäkerhet
att patienten inte längre har något behov av att känna samhörighet. En stor del av personalen
som arbetar med dessa patienter tror att patienten efter några år har blivit så stark och trygg i
sig själv att den själv söker upp personalen om det finns behov av det. Detta tror författarna
till denna studie inte alls stämmer. Framförallt inte efter att ha granskat detta resultat, som
tydligt visar att även de ”gamla” patienterna har ett stort fortsatt behov av att få känna att de
fortsätter vara en del av ett sammanhang. Detta kan knytas an till studien av Kristiansen et
al. (2005) där en del av resultatet visade att de patienter som hade störst socialt behov var de
som minst erhöll det, då vårdmiljön inte var anpassad för alla olika behov som fanns. Detta
bör, enligt författarna, tas i beaktning. Kanske är det inte alltid de patienter vi ser som mest
sårbara som är de som är i störst behov av närhet och upplevelsen av samhörighet? Ibland är
det som personal lätt att glömma bort de patienter som fungerar bra på avdelningen, som
aldrig visar någon svaghet eller någon form av missnöje. Att inte visa varken svaghet eller
missnöje är inte samma sak som att inte ha behov av bekräftelse, gemenskap och delaktighet.
Detta är något som kan relateras till Erikssons (2001) beskrivning av hur utebliven vård kan
leda till vårdlidande. I studien av Andreasson och Skärsäter (2012) visade resultatet att
28

personalens bemötande och syn på patienten påverkade vårdens kvalitet och vårdtiden. Om
detta resultat relateras till det som de ”gamla” patienterna beskriver kan författarna se
sambandet mellan deras upplevelser och personalens bemötande. Kanske är det just
personalens sätt att bemöta de ”gamla” patienterna som bidrar till att dessa patienter får så
långa vårdtider? Skulle det även kunna vara möjligt att de långa vårdtiderna bidrar till ett
ökat vårdlidande för patienten?
Författarna anser att studiens syfte har besvarats och redovisats i resultatet då syftet var att
ta reda på den rättspsykiatriske patientens upplevelse av sin vård, samt att jämföra hur
nyinkomna patienter upplevde sin vård, jämfört med patienter som vistats på kliniken under
en längre tid.

6.3

Etikdiskussion

Eftersom författarna valde att göra intervjustudien på den arbetsplats där det själva arbetar
bestämdes det i förväg att de inte skulle intervjua patienter på den avdelning där de själva
arbetar. Detta beslutades för att minimera risken att patienterna inte skulle våga vara öppna
och ärliga i sina svar. En risk med att göra studien på just den arbetsplats där författarna
själva arbetar kunde annars vara att deras förförståelse innebar en bundenhet till det
professionella perspektivet. Något som författarna reflekterade över innan var just om
resultatet skulle kunna påverkas av att intervjuerna gjordes på den egna arbetsplatsen. Att
deltagarna inte skulle våga vara ärliga eftersom författarna arbetar på kliniken och därmed
göra resultatet mindre trovärdigt. Detta förblev just bara en reflektion då författarna ansåg
att ingen sådan risk fanns eftersom intervjuerna skedde med deltagare som författarna inte
hade någon relation till. Detta var dock något som succesivt avtog då författarna under
arbetets gång kom närmare och närmare patienternas erfarenheter och upplevelser. I
informationsbrevet (bilaga 1) som patienten fick läsa igenom i lugn och ro innan intervjun
stod det klart och tydligt att deras åsikter absolut inte kommer påverka deras vård negativt.
Informationsbrevet innehöll även information såsom att intervjun är anonym och att man
har rätt att avbryta sitt deltagande. Det som skulle kunna ses som ett problem var att
patienterna skulle kunna känna sig tvingade att ställa upp i studien. Detta problem
minimerades dock radikalt då författarna överrumplades av positiv respons ifrån patienterna
och alla vara mer eller mindre ivriga att få känna sig viktiga och att få göra sin röst hörd. Att
få ta del av deras kunskaper och upplevelser är en viktig del för att i framtiden
förhoppningsvis kunna utveckla vården på kliniken.
Även de patienter som inte tillfrågades undrade om det kunde få vara med som deltagare.
Samtliga patienter som tillfrågades svarade ja utan någon längre betänketid. Författarna
upplevde att patienterna hade ett stort behov av att prata av sig med någon som inte var
involverad i deras vård. Det fanns mycket funderingar om framtiden och vårdens upplägg i
helhet. Det upplevdes ibland svårt att styra in intervjun mot sitt syfte men alla deltagare hade
något viktigt att säga i sakfrågan. Författarna sökte först information om hur man får en
intervjustudie så trovärdig som möjligt och fann då Polit & Beck (2008, s. 539) som hävdar
att om författarna är tydliga i varför intervjun görs och varför just denne patient är utvald till
att delta kommer också trovärdigheten i studien att öka. Eftersom att författarna tydligt gjort
allt detta i det informationsbrev som skickades ut anses studien vara relevant och trovärdig.
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6.4

Förslag till fortsatt forskning

Studiens resultats har väckt känslor och funderingar hos författarna om hur vi som
vårdpersonal vårdar våra patienter. Mycket positiva åsikter har lyfts men även en del
negativa. Det skulle vara intressant om det i framtiden skulle kunna vara möjligt att fördjupa
sig ytterligare i patienternas upplevelser av att vara patient på kliniken. Det kanske skulle
kunna vara möjligt att i samband med klinikens andra förbättringsprojekt få delge den
information som framkommit under studiens gång för att kunna implementera förbättringar
i vår dagliga omvårdnad. Det är även viktigt att ta tillvara det positiva resultat som
framkommit och använda det som en uppmuntran i att fortsätta ge god vård. Någon form av
kvantitativ studie med enkäter skulle också vara rimligt att genomföra för att på så sätt fånga
upp en större grupp deltagare. Dock utgör detta en risk i att patienterna inte kan uttrycka sig
så tydligt som det kanske egentligen skulle vilja. En studie gjord i kombination av kvalitativ
och kvantitativ metod skulle kunna vara ett alternativ. Det skulle även vara intressant att
höra vårdpersonalens upplevelse av att vårda patienter med långa vårdtider och om det kan
uppleva någon skillnad i vården gällande nyinkomna patienter och patienter som vistats på
kliniken under en längre tid.

6.5

Slutsats

Det som framkom i denna studie var sex olika kategorier, tre kategorier för respektive
patientgrupp. Upplevelsen av att vården inte håller samma kvalitet vårdtiden igenom var
något som tydligt kunde utkristalleras i resultatet. Delaktighet eller avsaknad av delaktighet
var också något som uppenbarade sig under studiens gång. Patienterna upplevde att det
fanns en rad brister i den dagliga vården, som dessutom förvärrades med tiden.
Hur får vi patienter att tro på sig själva när upplevelsen är att inte ens personalen gör det?
Då båda patientgrupperna på olika sätt upplevde brister gällande den egna delaktigheten i
vården, känns det viktigt att arbeta med detta. Dessa patienter har samma rätt till delaktighet
som vilken annan patientgrupp som helst. Båda patientgrupperna såg både bra och sämre
saker gällande sin vård. Det som är viktigt att ta fasta på är enligt författarna att vården som
ges ska vara lika för alla, oavsett vårdtid. Dessa patienter har alla behov av att känna
engagemang, samhörighet, delaktighet och respekt. Alla dessa patienter förtjänar samma
vård av samma goda kvalitet så länge behovet av vård kvarstår.

6.6

Implikationer för omvårdnaden

För att tydliggöra vad den rättspsykiatriska vården innebär och vad målet med vården är så
bör tydlig och lättillgänglig information finnas på avdelningarna. Det bör även tydliggöras att
patienterna är överlämnade till vård och redan har blivit dömda, vilket innebär att vårdarnas
viktigaste uppgift är att se människan bakom brottet och att närma sig patientens livsvärld på
ett sätt som inte är fördömande. Detta är en förutsättning för att kunna ge patienten den
goda vården som hon har rätt till (Hörberg, 2008). Informationsblad som tydliggör vem som
kan hjälpa patienten med vad samt vilka professioner som finns tillgängliga bör delas ut till
samtliga patienter då de först kommer till kliniken. Det skulle kunna erbjudas olika
föreläsningar med diskussionsmöjligheter om olika psykiska sjukdomar för de patienter som
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är intresserade, där patienterna kan få stöd av varandra och finna andra människor som
befinner sig i liknande situationer. Om en patient är intresserad av att veta mer om sin egen
sjukdom men inte vill blotta sig för sina medpatienter kan även privata föreläsningar ges. Det
borde utses personal som ser till att patienterna erbjuds detta då de anländer till kliniken för
första gången. Något som också är viktigt är att läkaren avsätter mera tid för att lyssna på
patienternas behov av att få ventilera sig. Vidare är det av stor vikt att kontinuerligt hålla en
levande diskussion om hur vi som personal vill vårda våra patienter, då det som personal
inom rättspsykiatrin kräver ett stort engagemang, mod och öppenhet för att närma sig
patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare är det av stor vikt att diskutera
resultatet som framkommit under arbetet med denna studie tillsammans med klinikens
övriga personal för att på så sätt minimera risken att patienter med lång vårdtid upplever att
de får en sämre vård. Majoriteten av personalen inom rättspsykiatrin är på arbetet med viljan
att ge patienterna den bästa vården. Utifrån den vetskapen finns det goda förutsättningar att
se till att vården håller samma kvalitet under hela vårdtiden.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till studien om hur patienterna inom rättspsykiatrin
upplever sin vård samt om det finns skillnader beroende av vårdtid.

1) Kan du berätta om hur en vanlig dag här ser ut för dig?
- Hur skulle du vilja att en dag här såg ut?

2) På vilket sätt känner du att du själv kan påverka hur dina dagar ser ut?

3) Kan du berätta om vilken betydelse ditt vårdlag har för dig?
- På vilket sätt skulle vårdlaget kunna hjälpa dig mer?

4) Vad upplever du för skillnader i din vård idag i jämförelse med när du
först kom hit?

5) Hur upplever du att du kan vara med och påverka din framtid?
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Bilaga 3

Tillfrågan om deltagande i vår studie om hur Du upplever din vård inom
rättspsykiatrin.

Vi heter Elenor Källebrink och Malin Roselius och är studenter i
specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I
utbildningen ingår ett arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att
undersöka hur du som patient upplever din vård inom rättspsykiatrin. Eftersom vårdtiden
många gånger är lång inom rättspsykiatrin och för att denna vårdtid ska kunna bli så bra som
möjligt, är det viktigt att vi skaffar oss kunskap om hur innehållet i vården upplevs.

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie.

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev.

Att delta i projektet skulle för din del innebära att en av oss intervjuar dig. Detta kommer att
ta cirka 20-30 minuter. Denna intervju kommer att spelas in och enbart vi två kommer att
lyssna på den för att kunna sammanställa svaren. När detta är gjort kommer intervjun
omedelbart att raderas. Ditt medverkande och dina svar kommer inte att på något sätt
påverka din framtida vård.
Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak.
Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras
inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen
kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter.
Om du vill delta i denna studie så är det bra om du så snart som möjligt meddelar ditt vårdlag
detta, så att vi kan boka in en tid för intervjun.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.
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Samtycke till att deltaga i projektet:
Hur du som patient upplever din vård inom rättspsykiatrin.

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den
skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär.

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien.



JA, jag vill delta i projektet: ”Hur du som patient upplever din vård inom
rättspsykiatrin”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på
det sätt som beskrivits på föregående sida.

_______________________________
Datum

____________________________ _______________________________
Underskrift

Namnförtydligande
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