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Abstrakt 

 

Bakgrund: Forskning visar att ökad delaktighet leder till en högre vårdkvalitet, men 

studier visar på brister i patientdelaktigheten.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård. 

Metod: Examensarbetet har en kvalitativ metod med induktiv ansats och analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Sju patienter med erfarenheter av att vårdas inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård intervjuades genom semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Analysen resulterade i tre slutkategorier; ”Att ingen lyssnar och informerar”, 

”Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler”, ”Att tillitsfulla relationer ger styrka”. 

Det som hindrar delaktighet beskrivs av deltagarna som att inte känna sig lyssnad på, inte 

bli bemötta utifrån den person de är och att vara fast i en miljö som styrs av lagar och 

regler. De känner sig begränsade i vården och tycker det är svårt att ta sig framåt. Det 

som underlättar delaktighet upplevs kopplat till tillitsfulla relationer som avgörande för 

att kunna känna att man har kontroll och makt över sitt liv.  

Slutsats: Resultatet bidrar med en fördjupad förståelse av betydelsen av delaktighet i 

rättspsykiatrisk vård, och vad som kan hindra och underlätta den. Delaktighet är något 

som patienterna inte tar för givet och vården behöver utveckla förståelse för relationens 

betydelse som är helt avgörande för vilka möjligheter patienten får till delaktighet och 

återhämtning. Den rättspsykiatriska vården skulle kunna utvecklas i en riktning mot ökad 

delaktighet med hjälp av personcentrerad vård.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, upplevelse, rättspsykiatrisk vård, relationer, tillit, kommunikation, 

återhämtning, personcentrerad vård, kvalitativ innehållsanalys. 

 

Keywords: Participation, experience, forensic psychiatric care, relations, trust, 

communication, recovery, person-centered care, qualitative content analysis 
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Delaktighet i vården påverkar resultatet av vården, bland annat har det visat sig att ökad 

delaktighet innebär mer nöjda patienter, en högre vårdkvalitet och en förbättrad vårdmiljö 

(Weingart et al. 2011). Hörberg (2008) beskriver att patienter i den rättspsykiatriska vården 

kan uppleva att vissa vårdare bidar till upplevelse av likvärdighet och mänsklig gemenskap 

något som kan liknas med ”öar av god vård”. Vidare beskrivs att god vård kan visa sig genom 

att patienten blir bemött utifrån sin livsvärld med öppenhet och delaktighet i sin planering. 

Selvin, Almqvist, Kjellin och Schröder (2016) beskriver att en viktig del i patientens 

hälsoprocess är att vara aktiv, kunna ta egna initiativ, delta i aktiviteter och visa att man vill ta 

eget ansvar för sin egen vård, men vid en psykisk försämring är det viktigt att få stöd av 

vårdpersonalen för att kunna ta egna initiativ. Studier (Clarke, Lumbard, Sambrook & Kerr, 

2016; Olsson, Strand & Kristansen 2014; Selvin et al., 2016) visar att en viktig förutsättning 

och en central del för återhämtning i rättspsykiatrisk vård är att patienten kan känna tillit till 

vårdpersonal och att det finns en ömsesidig och respektfull relation. Genom vårdpersonalens 

stöd kan patienten känna sig trygg, värdefull och bli sedd och det kan motivera och hjälpa 

patienten i återhämtningsprocessen. Clarke et al. (2016) menar att patientens upplevelse av att 

ha goda relationer till vårdpersonal kan vara kluvet och upplevas som en känsla av social 

uteslutning gentemot medpatienter då det kan uppstå en ”vi mot dem” klyfta. 

 

Hörberg (2008) och Selvin et al. (2016) beskriver att den rättspsykiatriska vården skiljer sig i 

jämförelse med andra kontexter genom att patienter befinner sig i en skam och skuld fylld 

miljö med låsta dörrar och minskad autonomi. Patienterna har minskad kontroll och är 

underordnad andra. För vårdpersonal finns det en utmaning i att bygga upp förtroende till 

patienten genom att vårdgivaren även representerar lagen. Vidare beskriver Selvin et 

al.(2016) att patientdelaktighet i rättspsykiatrisk vård handlar om att vara involverad i sin vård 

det vill säga att det finns en god kommunikation och dialog, där patienten blir lyssnad på och 

har en aktiv roll när det gäller inflytande och beslut om sin egen vård.  

Hörberg (2008) beskriver den ”icke-vårdande vården” som hopplös och med brister på 

trygghet och mening i tillvaron. Vidare framkommer förödmjukande bemötande och 

maktutövning och en vård som mestadels styrs av regler och rutiner. Jansson (2018) beskriver 

i sin studie patienters erfarenheter av att vårdas inom rättspsykiatrin som fylld av maktlöshet 

och förvaring. Patienter vill vara mer delaktig i beslut, känna mer makt och kontroll över 

processen och veta vad som ska hända och när. Hörberg, Sjögren och Dahlberg (2012) visar 

att den rättspsykiatriska vården för många patienter innebär en överhängande känsla av 
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uppgivenhet när de upplever att de inte har några lagliga rättigheter och är maktlösa. Askola 

et al. (2018) menar att många patienter inom rättspsykiatrisk vård upplever sig kontrollerade 

och förödmjukade av vårdpersonal, särskilt i början av vårdtiden. Patienter upplever att de 

inte får tillräcklig med information eller att de blir utsatta för översitteri av personalen. Vidare 

beskriver patienter personalen som dömande och med en anklagande attityd kopplat till det 

begångna brottet. Vissa beskriver att vården är alldeles för lång och att de har en känsla av att 

sitta i ett livslångt fängelse, men när personalen är stödjande och inte sätter för stor press 

beskrivs vården som positiv. Strategier för att hålla uppe hoppet kan vara att tänka på familj, 

drömma om att bli självständig och kunna arbeta. Hörberg et al. (2012) menar på att 

patienternas fokus främst handlar om att komma ut ur den rättspsykiatriska vården istället för 

att fokusera på sina hälsoprocesser. För att fortare bli utskriven och hantera sin vardag 

beskrivs strategier som att samarbeta med personalen eller genom att undvika att delge 

känslor och mående. 

 

Patientdelaktighet är något som fått allt mer uppmärksamhet i lagar och författningar och som 

även efterfrågas av patienter. Enligt Socialstyrelsen (2015) kan en delaktig patient lättare 

medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan 

förebyggas. Som patient är man beroende av andras kompetens, resurser och beslut för att 

kunna bli delaktig och utöva sitt självbestämmande. Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet och gäller även tvångsvårdade 

patienter. SBU (2018) beskriver att det svenska systemet till skillnad mot de flesta 

internationella, medger straffrättslig möjlighet att döma en lagöverträdelse utförd under 

allvarlig psykisk störning till rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården har därmed 

två huvudsakliga funktioner, att vårda sjukdom mot bot eller lindring och att skydda samhället 

från potentiellt farliga individer. Den rättspsykiatriska vården regleras på samma sätt som all 

övrig vård av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) men också av straffrättsliga lagar 

som Brottsbalken (SFS 1962:700) och Lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129). SBU 

(2017) har kartlagt ett ökat behov av kunskap om behandling och bedömning i rättspsykiatrisk 

vård i en systematisk litteraturgenomgång. Riksföreningen PAR (Patienter och Anhöriga i 

Rättspsykiatrin) efterfrågade efter genomläsning av rapporten patientens perspektiv och 

patientmakt, viktiga områden som de saknade i litteraturgenomgången. Hörberg et al. (2012) 

menar att det behövs mer kunskap, förståelse och stöd för att kunna ge hälsofrämjande och 

god vård till patienter inom den rättspsykiatriska vården. Det behövs en vårdande kultur och 
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miljö och ansvaret ligger både på den enskilde vårdaren som vårdorganisationen. Magnusson, 

Axelsson och Lindroth (2019) menar att patienter kan ha svårigheter att förstå eller relatera 

till begreppet delaktighet. Delaktighet i rättspsykiatrisk vård är ett komplext begrepp då de 

inkluderar att stödja patienten att följa klinikens struktur, regler och ramverk, samtidigt stödja 

patienten i sina behov och viljor och hitta en balans som fungerar för båda parter. Kvalitén på 

relationen mellan patient och personal avgör graden av patientens upplevelse av delaktighet 

(Magnusson et al., 2019; Söderberg, Wallinius & Hörberg 2019). Personcentrerad vård 

beskrivs som ett partnerskap med betoning på ett ömsesidigt beroende mellan patient och 

personal med vikt på tillit och ömsesidig respekt. Vården ska fokusera på patientens behov 

och livssituation, hit hör principer som delat beslutsfattande, integrerad vård, egenvård och 

bättre information och kommunikation mellan patienter och vårdpersonal (Health Policy 

Partnership 2015). McCormack et al.(2015) menar att när patienten är i centrum skapas en 

mer mänsklig hälso- och sjukvård. 

 

Rational 

Vi arbetar som sjuksköterskor inom rättspsykiatrin och våra erfarenheter är att ökad 

patientdelaktighet i vården skulle kunna leda till exempelvis minskat lidande och kortare 

vårdtider. Att vårdas inom rättspsykiatrisk vård kan också innebära en upplevelse av 

maktlöshet som beskrivs i studier och som även vi har upplevt i vårt arbete som 

sjuksköterskor i den rättspsykiatriska vården. Den rättspsykiatriska vården består av en 

samhällsskyddande funktion samt ska ge patienten en möjlighet till personlig återhämtning 

genom god omvårdnad. Hur vi bedriver omvårdnad är helt avgörande för patientens 

upplevelse av sin vård. Vi tänker att den personcentrerade vårdens filosofi skulle ge 

patienterna inom den rättspsykiatriska vården ökad delaktighet och sätta patienten i centrum. 

Genom att lyssna till rättspsykiatriska patienters erfarenheter av delaktighet i vården får vi 

ökad kunskap och därför känns detta examensarbete viktigt för oss. Vi hoppas att vi kan 

förmedla vikten av att lyfta patientens delaktighet i den rättspsykiatriska vården, för att höja 

vårdkvaliteten. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård. 
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Metod 

Vårt syfte med examensarbetet var att få ökad kunskap om patienters upplevelser av 

delaktighet inom rättspsykiatrisk vård och därför har vi använt oss av en kvalitativ metod. 

Kvalitativa studier kan användas när studier syftar till att förstå personers upplevelse av ett 

fenomen (Henricson & Billhult, 2017, s. 113). Vi har genomfört en kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie, med induktiv ansats. Detta för att förstå deltagarnas levda 

erfarenhet som den visar sig och som svarar mot studiens syfte (Danielson, 2017, s. 143; 

Friberg & Öhlén, 2017, s. 310; Henricson & Billhult, 2017, s. 114). 

 

Kontext 

Vårt examensarbete baserade sig på sju berättelser beskriva av patienter som samtliga är 

inskrivna på en rättspsykiatrisk klinik i Norrland. Patienter som vårdas på kliniken är dömda 

till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, rättspsykiatrisk vård utan 

utskrivningsprövning och lagen och psykiatrisk tvångsvård. Patienter som är utskrivna till 

öppen rättspsykiatrisk vård har ett öppenvårdsteam kopplat till sig. Personal som arbetar inom 

kliniken är sjuksköterskor, undersköterskor med inriktning psykiatrisk vård, skötare, 

psykolog, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Patientdelaktighet är något som 

har lyfts inom verksamheten sedan en tid tillbaka inte minst av sjuksköterskor och det pågår 

ett utvecklingsarbete inom verksamheten runt vårdprocessen där patientdelaktighet är central. 

 

Deltagare 

Deltagare som valdes ut till examenarbetet skulle vara inskrivna i den rättspsykiatriska vården 

och valdes ut genom ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval innebär att deltagarna 

väljs ut beroende på lämplighet kopplat till livserfarenhet utifrån det fenomen som ska 

studeras (Persson & Sundin, 2017, s. 328). Omvårdnadsansvarig sjuksköterska och skötare 

som kände deltagarna väl valde tillsammans vilka som var lämpliga att tillfrågas om 

deltagande utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Inklusionskriterier för deltagande i 

studien var att deltagaren vårdas inom rättspsykiatrisk vård, sluten såväl som öppen vård. 

Deltagaren skulle ha varit dömd till sluten tvångsvård minst två år, men kunde befinna sig 

inom den öppna rättspsykiatriska vården. Exklusionskriterier var patienter som inte kunde 

förstå eller prata svenska eller som bedömdes befinna sig i psykiskt tillstånd som inte medgav 

ett deltagande. Patienter som vårdades på intagningsavdelningen på kliniken tillfrågades inte 

likväl som att patienter på vårdavdelning inte tillfrågats som bedömts som instabila. Exempel 
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på instabila tillstånd kunde vara att patienten hade symtom kopplat till sin psykiska sjukdom 

som paranoia, maniskt skov, svårt med röster, återfall i drogmissbruk eller andra psykiatriska 

symtom. Utifrån kriterierna så stannade urvalet till tio tillfrågade patienter, varav sju tackade 

ja. Anledningen till att inte fler tillfrågades kan kopplas till examensarbetets begränsade 

utrymme, där det inte hade varit genomförbart att intervjua alla som skulle kunna tänkas vilja 

ingå om de blivit förfrågade. Vi hade i projektplanen en tanke på att ett lämpligt underlag 

skulle vara åtta till tio intervjuer. Tre av de inkluderade deltagarna var inskrivna i 

heldygnsvården och fyra deltagare vårdades inom öppenvården när intervjuerna genomfördes. 

Två av deltagarna var kvinnor och fem var män, medelåldern var 38 år och medelvårdtiden 

var 8,5 år. 

 

Procedur 

Verksamhetschefen fick information och gav sitt medgivande till vårt examensarbete innan 

det kunde påbörjas. Sedan skickades vår projektplan och etikansökan till lokala etikrådet på 

Luleå tekniska universitet och efter godkännande påbörjades rekrytering av deltagare. 

Eftersom vi själva arbetar i verksamheten valde vi att inte vara de som tillfrågade om 

deltagande. Vi gav information till omvårdnadsansvarig sjuksköterska och skötare i både 

sluten- och öppenvård och dessa personer tillfrågade patienter om deltagande utifrån 

inklusionskriterierna. Informationen gavs muntligt och skriftligt och i god tid, så att ett 

ställningstagande för deltagande i studien inte skulle behövas tas hastigt. Deltagandet var 

frivilligt och fanns med i informationen muntligt och skriftligt. Kontaktuppgifter till oss som 

skulle genomföra examensarbetet fanns i informationsbrevet, önskades mer information fanns 

möjlighet att kontakta oss via telefon, mail eller genom att be personalen hjälpa till att be oss 

komma. Deltagare som var intresserade att inkluderas i studien skrev på samtycke. Det fanns 

även möjlighet att lämna ett muntligt samtycke om deltagaren av någon anledning inte ville 

eller kunde skriva under, muntligt samtycke skulle i dessa fall spelas in på ljudfil i samband 

med intervjun. Deltagare som befann sig inom slutenvården kunde även lägga en lapp med 

sitt namn på i en försluten låda på sin avdelning om de ville delta i studien eller ville få 

ytterligare information. Deltagare från öppenvården hade möjlighet att meddela sin 

delaktighet vid informationstillfället eller genom att kontakta oss eller sin öppenvårdskontakt. 
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Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som 

underlag. Att utföra en semistrukturerad intervju innebär att ställa öppna frågor och formulera 

frågorna enligt en viss struktur, men intervjuaren har möjlighet att anpassa ordningen utifrån 

vad som kommer fram i intervjun (Danielson, 2017, s. 145). Vi var båda närvarande vid 

samtliga intervjuer för att båda skulle få ta del av samtliga berättelser för en större förståelse 

och underlätta bearbetning av materialet. Dessutom kunde vi inta kompletterande roller där vi 

i förväg bestämt vem som skulle leda intervjun och vem som skulle ha en mera stödjande och 

kompletterande roll för att säkerställa att alla intervjuer utfördes likartat. Frågorna ställdes i 

samma följd till samtliga deltagare utifrån fastställd intervjuguide. I rättspsykiatrin är det inte 

ovanligt att man vid enskilda samtal med patienter är mer än en personal i rummet sett ur ett 

säkerhetsperspektiv och det är något som patienterna således är vana vid och som vi inte 

bedömt som ett hinder i intervjusituationen. Intervjuerna tog mellan 21-55 minuter, sex 

intervjuer utfördes i en avskild och ostörd lokal på kliniken och en intervju i deltagarens egna 

hem. Danielsson (2017. s.145) beskriver att det är viktigt att den som ska intervjuas ska känna 

sig bekväm och trygg och att man ska kunna sitta i en ostörd miljö för att en intervju ska bli så 

innehållsrika och meningsfulla som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 

mobiltelefon och fördes sedan över på ljudfil på dator. Därefter skrevs intervjuerna ut 

ordagrant, innan analysen av textmaterialet påbörjades. 

 

Analys 

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys huvudsakligen med ett manifest 

förhållningssätt men vid slutkategoriseringen har vi övergått till ett mer latent förhållningssätt. 

Manifest förhållningssätt innebär att förhålla sig textnära med konkreta beskrivningar i 

analysen och ett latent förhållningssätt beskrivs som en tolkning av underliggande mening 

som ligger nära den beskrivna upplevda erfarenheten (Graneheim, Lindgren & Lundman 

(2017). Först transkriberades intervjuerna ordagrant och sedan lästes de igenom flera gånger 

för att fördjupa oss i textmaterialet. Danielsson (2017, s. 152) beskriver att när intervjuer 

skrivs ut ordagrant går det att se nyanser som ger ökad förståelse i analysprocessen. Som ett 

stöd i att bearbeta intervjutexterna tog vi ut 302 meningsenheter som motsvarade studiens 

syfte och i ett andra led kondenserades dessa. En meningsenhet består av ord eller meningar 

som relaterar till ett gemensamt innehåll och svarar på syftet och kondensering innebär att 

reducera textmassan man behåller endast det väsentliga (Danielson, 2017, s. 287; Graneheim 



 

9 

Institutionen för Hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

& Lundman, 2004). Varje textenhet fick ett unikt nummer som följde med i hela 

kategoriseringsprocessen, för att vi skulle kunna hitta tillbaka till ursprungstexten och 

säkerställa innehållet. Det kondenserade textmaterialet skrevs om till att-satser för att 

förtydliga innehållet och där fann vi att två enheter kunde föras ihop då vi insåg de var för sig 

inte svarade mot syftet. Slutligen blev det 300 textenheter som vi analyserade genom att börja 

kategorisera utifrån samstämmigt innehåll. I kategorisering ett blev det 58 kategorier som vi 

bearbetade ytterligare och kunde i en andra kategorisering kommer ner till 19 kategorier. 

Sedan fortsatte analysarbetet genom att bearbeta innehållet och slå samma ytterligare 

kategorier där vi fick fram 7 kategorier i steg tre. I steg fyra sammanförde vi materialet till 5 

kategorier och i ett sista steg visade det sig att vi kunde sammanföra ytterligare kategorier och 

stannade slutligen vid tre slutkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Belmontrapporten (1978) är ett forskningsetiskt användbart verktyg som fastställer normer för 

handlande för att garantera deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter i det 

vetenskapliga arbetet mot ökad förståelse för ett fenomen och därmed möjligen kunna bidra 

till förbättringar för individers liv och samhällets utveckling. Belmontrapporten utgår från de 

tre övergripande grundläggande etiska principerna respekt för person, skyldighet att göra gott 

och rättvis behandling och som vi har tagit stöd av i våra etiska överväganden. Deltagare som 

var intresserade av att delta i vårt examensarbete fick lämna muntligt eller skriftligt samtycke, 

efter att de fått information både muntligt och skriftligt. Dessutom fanns möjlighet att träffa 

oss och ställa ytterligare frågor, då våra kontaktuppgifter fanns med i informationsbrevet. 

Inför varje intervju var vi tydliga med att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst 

avbrytas, vi gick igenom informationsbrevet med samtliga för att försäkra oss att de har 

förstått syftet med sitt deltagande. Vi hade med oss tanken att vi kunde hamna i en situation 

där vi av respekt för personen var beredda att avsluta intervjun om vi misstänkte att personen 

skulle ta skada. För att säkerställa konfidentialitet har vi skyddat deltagarnas identitet genom 

att avidentifiera allt textmaterial och de inspelade intervjuerna förvarade vi i ljudfil på dator 

som endast vi själva hade tillgång till. Vid publicering skyddas deltagarnas integritet genom 

att det i texten inte kommer att kunna härledas till personer, ort eller sammanhang. Eftersom 

vi arbetar i verksamheten fanns en risk att deltagarna skulle kunna känna sig tvungna att delta 

och inte vågade säga nej. Deltagarna skulle även kunna uppleva att deltagandet kunde påverka 

den fortsatta vården negativt. Vi förtydligade att vår roll i examensarbetet var direkt kopplad 
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till den specialistutbildning vi genomför i psykiatrisk vård och att vi därmed är studenter, inte 

sjuksköterskor under perioden för arbetet. Därmed kunde vi inte heller föra fram åsikter och 

synpunkter på given vård till personalen, däremot kunde vi stödja deltagaren att själv våga 

lyfta frågor till personalen om sådan situation uppstod. Ytterligare en risk var att deltagarna 

skulle kunna påverkas negativt endast av vetskapen av ett deltagande i studien, vid en 

försämring i sin grundsjukdom. 

Fördelen för vissa deltagare kunde vara att vi var kända för dem och att de kände sig bekväma 

med det. Möjlig nytta för deltagarnas medverkan i examensarbetet kan vara en känsla att 

bidra till ökad kunskap och förbättring genom att problemområdet lyfts tack vare sitt 

deltagande. En ökad medvetenhet om sina möjligheter att påverka sin egen vård skulle kunna 

berika deltagaren på ett gynnsamt sätt i återhämtningsprocessen. Deltagaren blir 

uppmärksammad i ett sammanhang som kan kännas viktigt och stärkande och kan leda till 

känsla av hopp. Känslan av att vara utvald skulle kunna leda till förstärkt självkänsla, 

meningsfullhet och att man känner sig viktig.  Vi hade noga övervägt riskerna mot fördelarna 

för deltagandet och tyckte att fördelarna övervägde riskerna. Vi tänker att deltagarnas 

berättelser leder till ökad kunskap och i förlängningen en bättre möjlighet för patienter att bli 

en större aktör i sin vård. Känslan av att vara en del av något större kan leda till 

hälsoförbättringar för deltagarna i studien. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre slutkategorier (tabell 1). Resultatet presenteras som brödtext och 

illustreras med hjälp av citat. 

Tabell 1. Översikt över slutkategorier (n=3) 

Kategori 

Att ingen lyssnar och informerar 

Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler 

Att tillitsfulla relationer ger styrka 

 

Att ingen lyssnar och informerar 

Deltagarna berättade att det som hindrade delaktigheten var att de inte blev lyssnade på eller 

inte kände tillit till personalen vilket gjorde det svårt att fortsätta framåt i sin vård och 

resulterade i att de blev tysta istället för att berätta. Flera deltagare beskrev att de upplevde att 
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personalen inte tog dem på allvar vilket gav känslor av frustration, ledsenhet och 

förminskning. 

 

”Jo då blir det ju stelt och det blir ju att inte jag är samma öppen, lika öppen som jag 

kanske försökte vara första gången när vi skulle… när jag försökte få kontakt och 

prata… utan då blir det ju… då sitter jag ju och glor på tv med personalen då istället 

och pratar om å vilken fin katt och hund, istället för att prata om det som jag kanske 

hade velat behövt få prata om.”(Deltagare 6) 

 

En deltagare berättade om en händelse som höll på att kosta hen livet för att ingen trodde på 

det hen sade. 

 

”Lyssna mer på patienten. Och speciellt när man säger något allvarligt, ta det inte på 

skoj hahaha… om någon säger att det är någon allvarlig grej eller någonting... du 

måste göra det här annars kommer jag att göra det här – ta det på allvar! speciellt om 

det är flera gånger du vet så här… det har hänt mig jag har nästan dött på grund utav 

det.” (Deltagare 1) 

 

Några deltagare beskrev att de inte fått sitta med på sin vårdplanering, vilket gjorde att de fick 

information om sin planering i efterhand, vilket gav en känsla av att vara utestängd och inte 

delaktiga. Deltagarna berättade om olika situationer där de inte fått vara delaktiga gällande sin 

medicinering, det handlade om att inte veta att det ordinerats nya läkemedel eller utförts 

ökning eller sänkning av dos eller byte av preparat. Vidare beskrevs att de ordinerats 

mediciner som de tyckte att de inte behövde och dessutom gjorde att de kände sig sämre, 

sjuka, klena och trötta och det begränsande deras tillvaro. Att känna sig tvångsmedicinerad 

upplevdes som gräsligt och ledde till aggression och medicinerna upplevdes viktigare än livet 

när det inte fanns någon delaktighet i medicineringen. Vidare beskrevs det kränkande att inte 

bli tillfrågad när det passade att vara med på planerade bedömningar. 

 

”Jag skulle ju vilja vara med och bestämma om mediciner och sånt… Mediciner. 

Jaa… jag tycker att det är mer eller mindre att man får vara med och bestämma vad 

man får för mediciner”. (Deltagare 4) 

 

Ytterligare hinder i delaktigheten var deltagarnas erfarenheter av inte känna sig delaktiga i 

samband med förvaltningsrätten. Flera deltagare återgav erfarenheter av att förvaltningsrätten 

gjorde som de ville då de varken lyssnade på dem eller advokaten som företrädde dem. 

Deltagarnas kände sig inte respekterade som personer, vilket gav känslor av nedstämdhet och 

hopplöshet. Deltagarna beskrev även att de tappade förtroende för rättsprocessen utifrån 
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erfarenheter av att det som sades i förvaltningsrätten inte stämde då nya underlag hade 

kopierats från gamla underlag och därmed gav en felaktig och missvisande bild som orsakade 

förlängda vårdtider. När deltagarna försökte föra sin talan om felaktiga uppgifter upplevdes 

det som att ingen lyssnade, men de kunde känna sig stärkta av att ha vågat.  

 

”Det är tråkigt för det påverkar ju mig... och min vad heter det tid här… det blir ju 

förlängt... känns tråkigt… för det stämmer ju inte.” (Deltagare 5) 

 

 ”… men försöka förstå i istället för att läsa i papper, men om dom bara läser i 

papperna då står det en sak men om… vet inte vem personen är, det är ju den man 

måste lära känna, personen och inte papperna. För då får man bättre kontakt… Man 

litar på varandra.” (Deltagare 7) 

 

Deltagarna beskrev att bristen på information försämrade möjligheten att vara delaktig i sin 

vård. Att inte få information om hur paragraf 7-undersökningen gick till, när den skulle ske 

eller hur själva transporten skulle gå tillväga hindrade möjligheten att vara delaktig i sin vård. 

Hela situationen kring paragraf 7-undersökningen upplevdes tumultartad, det beskrevs att det 

kom som en chock att bli fängslad under transporten, för att ingen hade berättat och att bli 

bedömd utan att vara informerad och förberedd upplevdes rättsosäkert. Ytterligare erfarenhet 

av bristande information var att inte bli informerad om när det skulle vara förhandlingar. 

 

”Det gick så fort… och jag var ju alldeles neddrogad. Så det blev ett jättedåligt 

möte… och jag bara hastade på och skulle berätta… tio års elände skulle jag berätta 

på en kvart… Inte konstigt att han tyckte att jag var helt knäpp… hahaha… Det var 

inte alls konstigt. Så den om man ska tänka på det, men det är inte det ni ska 

undersöka men den där P7an den borde man ju ta lite längre fram när man fått landa 

litegrann och att man får information om att den ska komma och hur det går till, hur 

man ska färdas… och så vidare… Det tror jag skulle underlätta…” (Deltagare 6) 

 

Deltagarna beskrev om att de långa vårdtiderna gjorde att de kunde uppleva trygghet i 

tvångsvården och samtidigt fanns en oro och rädsla för att bli utskriven ut i samhället, för att 

de inte visste hur det skulle bli och hur det fungerade. Deltagarna beskrev att de i vissa lägen 

överlåtit till personalen att ta beslut som rörde deras planering för att de inte kände sig 

delaktiga och då blev det lättast att låta personalen sköta det praktiska. För att fortare komma 

ut ur vården beskrev deltagarna att de rättade sig i ledet och lät personalen ta beslut. Några 

deltagare beskrev att de ville bevisa för personalen att de kunde sköta sig, de hade lärt sig vad 

de fick och inte fick göra som kunde vara avgörande för vilka friförmåner de fick och var ett 

sätt att förkorta vårdtiden.  
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”Ehhh… under tiden man är på… medan man sitter inlåst så kämpar man sig fram till 

å få friförmåner under vårdtiden man sitter inlåst för att ja kämpa sig fram…” 

(Deltagare 2) 

 

Deltagarna beskrev att de upplevde stor skillnad i personalens engagemang, empatiska 

förmåga och tillgänglighet som hindrade möjligheten till delaktighet. Det fanns funderingar 

kring personalens kompetens utifrån skillnaden i bemötandet där deltagarna kunde ursäkta 

dåligt bemötande genom förklarningen att det måste vara tungt att jobba inom rättspsykiatrin.  

 

”Så det är ju inte bra… men jag förstår dom också, dom blir ju trött och less… åh vad 

jobbigt att jobba där säkert, usch vad hemskt. Jag tror dom orkar inte riktigt… det är 

många som är kanske är på fel plats om jag säger så.” (Deltagare 6) 

 

Deltagarna berättade om situationer där de blivit kränkta när det blivit tillrättavisade angående 

ordning och struktur på vårdavdelningen, men som de inte fått information om. 

Tillrättavisandet upplevdes kunna yttra sig olika beroende till vem det sades och det framgick 

en känsla av att bli olika bemött, vilket gav olika förutsättningar. Ytterligare beskrev några 

deltagare erfarenheter av att ha blivit hotade och bestraffade av personal när de hade 

avvikande åsikter och inte gjorde som personalen tyckte. Frånvaron av en god relation till 

personalen försämrade delaktigheten och orsakade dåligt mående.  

”Bara för att jag är här betyder inte att jag inte får göra någonting, så då blev jag 

hånad för det för att jag var patient där och då fick jag inte åka iväg.” (Deltagare 7) 

 

Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler 

Flera deltagare upplevde att regler och husregler stod i vägen för delaktighet och att de inte 

kunde påverka sin vård. Detta beskrevs som att personalen hänvisade till regler som gällde för 

alla oavsett vårdnivå eller var man befann sig i vårdprocessen. Många gånger fick deltagarna 

ingen bra förklarning till varför vissa regler fanns, det var bara att förhålla sig till dem. 

Deltagarna var medvetna om att vissa regler behövdes men de önskade att det fanns någon 

möjlighet till individuell variation.  

”Jag har ingen valmöjlighet alltså det… man känner sig liksom ja… du är på ett ställe 

där du absolut inte bestämmer… inte vet jag… man är på Rättspsyk.” (Deltagare 1) 

 

Deltagarna beskrev att leva i tvångvården med lagar och regler hindrade livet, för att det var 

så mycket att förhålla sig till som satte stopp. Flera av deltagarna berättade att de kände sig 

märkta av tvångsvården och flera berättade att de blivit bemötta stigmatiserande. Det kunde 

kännas otryggt att tvingas vistas med medpatienter, personer de aldrig skulle valt att umgås 
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med annars. Deltagarna berättade att när det var oroligt på avdelningen kunde de dra sig 

undan för att inte bli involverade i situationer och andras behov fick gå före sina egna. 

Ytterligare hinder som begränsade livet beskrevs av deltagarna som att inte kunna delta i 

fritidsaktiviteter för att fastställda frigångstider inte medgav utevistelse efter ett visst 

klockslag, eller att inte få ha husdjur för att boendeformen inte tillät. Att inte kunna studera 

eller utöva fritidsaktiviteter var exempel på aktiviteter som deltagarna önskat kunna göra men 

som inte var möjligt. Deltagarna beskrev det som att de inte hade samma möjligheter som 

andra i samhället på grund av sin tvångsvård och att det gjorde att de kände sig 

marginaliserade och mindre värda.  

 

”Ja du är ju kryssad psykiskt sjuk… du har mindre valmöjligheter än en vanlig 

människa absolut du…” (Deltagare 1). 

 

En deltagare beskrev att hen blev kvar i tvångsvården trots att hen uppfyllde alla kriterier för 

utskrivning, vilket hindrade livet.  

 

”Dom säger att det är allmänpsykiatrin dom går på knäna… och då vill hen inte släppa 

ut mig, för att dom går på knäna, så att tvångsvården är fortsatt fortfarande, det är 

därför att jag är här fortfarande. ” (Deltagare 7) 

 

Att tillitsfulla relationer ger styrka  

Deltagare beskrev att det var viktigt att vara delaktig i sin vård och att man fick vara med i 

beslut om permissioner, mediciner och att kunna påverka sin vardag. Flera deltagare beskrev 

vikten av att bli lyssnad på och få föra fram sina tankar och önskemål om sin vård för att de 

känner sig själva bäst och på så sätt bli mer delaktiga, stärkta och mådde bättre. Deltagarna 

berättade att det var viktigt att det fanns en kontinuitet i personalbemanningen för att lättare 

kunna bygga förtroende och tillit för att då blev det lättare att berätta och göra sig förstådd. 

Deltagarna beskrev att det kunde ta lång tid att bygga upp förtroende till personalen men att 

det var viktigt att komma dit för att det ökade möjligheterna att få en rättvis bedömning.  

 

”… då förstår man och dom personerna förstår mer den personen… på alla andra om 

man ser någonting sådant och då blir det bättre stämning i allt. Det går fortare man 

blir bättre… kortare vårdtider. Ja och man kan öppna upp sig lättare för alla.” 

(Deltagare 7) 
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Deltagarna berättade att det var viktigt att personalen såg dem som den person de var, att de 

var raka i kommunikationen, bemötte dem med värdighet och respekt och var empatiska och 

tillgängliga, för att då blev det lättare att söka kontakt och prata. Deltagarna beskrev att när 

personalen var tillgängliga kunde de se tecken på dåligt mående mycket fortare och i samtal 

fånga upp och stödja, så att det inte behövde hända någonting. Deltagarna beskrev att med 

viss personal var det lättare att få kontakt då de skickade signaler att de var tillgängliga och 

bjöd in till gemenskap.  

 

”… då tyckte man att nu blir det en ganska bra kväll… det kommer folk som har 

empati… mmm… så det har jättestor betydelse hur personalen är… jaa.” (Deltagare 6) 

 

När några deltagare blickade tillbaka kunde de se att alla ens egna beslut inte bara varit bra, 

men de blev en del av deras levda erfarenheter och kunde använda som referens i livet. 

Deltagarna kunde vid återblick se att de under vårdtiden blivit starkare, mådde bättre och 

kände sig nöjda och trygga med vården. De tyckte att de fått hjälp och stöd av personalen och 

att vården blivit en vändning i livet.  

 

” … och nu tänker jag att men gud vad jag har det bra egentligen alltså, jag behöver 

inte klaga på nånting, man är någorlunda frisk å ja allting…” (Deltagare 3) 
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Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet inom 

rättspsykiatrisk heldygnsvård. Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier; ”Att ingen 

lyssnar och informerar”, ”Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler”, ”Att tillitsfulla 

relationer ger styrka”. Deltagarna beskrev vad som upplevdes hindrande och underlättade för 

delaktighet i vården. Det som tydligt framkom från deltagarna var en stark önskan av att få 

vara sig själv och bli sedd som en unik person med unika behov och en önskan om en 

fördjupad relation med vårdpersonalen. Lagar och regler beskrevs hindrande för delaktigheten 

i vården kopplat till avsaknad av information och upplevelsen av att inte vara involverad i sin 

process. De beskrev att de befann sig i en miljö präglad av maktförhållanden, vilket 

påverkade deltagarna både uttalat och outtalat. Deltagarna utvecklade egna strategier och 

förhållningssätt för att ta sig igenom vården.  

 

Resultatdiskussion 

I första kategorin: ” Att ingen lyssnar och informerar”, berättade deltagarna att när de inte 

blev lyssnade på och därmed inte kände tillit gjorde att de höll inne med saker som gjorde att 

det blev svårare att ta sig framåt i vården. En vårdande relation beskrivs enligt studier 

(Barnao, Ward & Casey, 2015; Marklund, Wahlroos, Ejneborn-Looi & Gabrielsson, 2019; 

Selvin et al., 2016) att patienten blir sedd som en person, blir lyssnad på, får möjlighet att 

prata, blir förstådd, bli respekterad, får känna empati och får stöd och uppmuntran av 

personal. För att kunna utgå från patientperspektivet måste personalen veta vad som är viktigt 

för patienten och via den kunskapen kan man stödja återhämtning. Marklund et al. (2019) 

beskriver att när patienten inte blir lyssnad på och inte känner sig delaktig upplevs det som 

mycket svårt och skapar en känsla av hopplöshet och patienten tappar förtroende till 

personalen och vården. Det som framkom i vårt resultat från flertalet deltagare var 

avsaknaden av delaktighet både inför och under förvaltningsrätten, och följden av detta ledde 

till förlängda vårdtider. Deltagarna beskrev bristen på information och att inte vara förberedda 

påverkade deras liv i vården, minskade deras möjligheter till delaktighet och ökade risken för 

felbedömning. Erfarenheten av paragraf sju-undersökningen beskrevs som en stark känsla av 

att inte bli rättvist bedömd och som satte djupa spår. Magnusson et al. (2019) beskriver att om 

patienterna får adekvat information om sin sjukdom, mediciner och tillstånd kan de utveckla 

ökad kunskap och acceptans om sin situation. Känner patienten sig trygg i hur vården 

fungerar kan det vara lättare att uttrycka sina behov och ha en aktiv roll i sin vård. Enligt 
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Nugteren, van der Zalm, Hafsteinsdottir, van der Venne, Kool och Meijel (2016) krävs det att 

patienten får information om sin behandlingsplan och process för att kunna känna sig stöttad 

och trygg. Vi tänker att utifrån deltagarnas beskrivningar av att inte få information och dess 

följder är något som behöver uppmärksammas i den rättspsykiatriska vården. Brist på 

information stödjer inte delaktighet och återhämtning. Vi tänker att deltagarnas berättelser om 

bristen på delaktighet visar att det finns många delar i problemet, där en viktig aspekt kan 

kopplas till dåliga relationer mellan vårdpersonal och patient.  

 

Hamann, Cohen, Leucht, Busch och Kissling (2005) beskriver vikten av att göra patienter 

delaktiga i sin vård för att underlätta patientens inställning till sin behandling. Studier 

(Magnusson et al., 2019; Söderberg et al. 2019) visar att patienters delaktighet underlättas av 

att få göra egna val och ta egna beslut, även om besluten har sina begränsningar för att 

vårdformen inte tillåter det. Det kan handla om att vara med och fatta vardagliga beslut i sin 

vård som när man ska kliva upp på morgonen eller vilken tid man vill ha sin injektion. 

Socialstyrelsen (2015) fastslår att det är viktigt att rätt information ingår som en del i all vård 

och behandling, för att främja patientens säkerhet, delaktighet och medbestämmande i vården. 

Vid insättningar av läkemedel är det viktigt att patienten får information om varför läkemedel 

sätts in och ha en återkommande dialog om läkemedelsbehandlingen tillsammans med 

patienten. Deltagarna beskrev bristande delaktighet gällande sin medicinering som de ibland 

inte visste varför de fick och som de ibland upplevde att inte behövde. Vi tänker gällande 

patienternas läkemedelsbehandlingar finns det stor förbättringspotential när det kommer till 

dialog angående medicinering tillsammans med patienten och teamet. 

 

Deltagarna utvecklade strategier under sin vårdtid utifrån att de hade lärt sig vad man fick och 

inte fick göra och ville bevisa för personalen att de kunde sköta sig som ett led i att få komma 

ut. Att patienter utvecklar strategier för att ta sig framåt i vården beskrivs även i andra studier 

(Hörberg & Dahlberg 2015; Hörberg et al., 2012; Marklund et al., 2019) där patienterna lär 

sig hur systemet fungerar och anpassar sig till avdelningen, personal och regler för att kunna 

ta sig framåt i vården. Fokus ligger mera på att ta sig ut ur vården än att se till sina 

hälsoprocesser. Hörberg och Dahlberg (2015) beskriver att när patienterna vet att de måste 

visa att de kan sköta sig när personalen ser på så blir det egna rummet en fristad där de inte 

känner sig övervakad. Här tänker vi att det är viktigt som personal att respektera patientens 

egna rum som kanske är det enda stället där de kan slappna av och känna sig trygg. Patientens 
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rum är även personalens arbetsplats och ansvar, men det måste finnas ett hänsynstagande och 

en respekt för patientens integritet när hen har valt att gå på sitt rum, samtidigt måste vi ha 

kunskap om vad som ligger bakom det och känna oss trygga med det.  

 

Flera deltagare kände sig trygga i vården och uttryckte en oro och rädsla att bli utskriven efter 

en lång slutenvårdstid i en isolerad miljö, vilket gjorde att livet därute kändes stort och 

främmande. Deltagare beskrev även att de ville vara kvar i den öppna tvångsvården, för att de 

var rädda för det okända och kände sig trygga i sin nuvarande tillvaro. Farnworth, Nikitin och 

Fossey (2004) beskriver att patienter i den rättspsykiatriska vården kan ha svårt att tänka på 

framtiden när de befinner sig i vården separerad från sin tidigare omgivning. Sheperd, Doyle, 

Sanders och Shaw (2016) beskriver att patienter i den rättspsykiatriska vården kan känna 

trygghet av både miljö och trygga relationer med vårdpersonal, men tryggheten kan även vara 

ett hinder i återhämtningsprocessen, kopplat till en rädsla av förlust av tryggheten. Marklund 

et al. (2019) beskriver att patienter vill få stöd att förbereda sig för livet utanför den 

rättspsykiatriska vården och veta hur planeringen ser ut. Vi tänker att vården många gånger 

inte har kunskap om vad patienten har för tankar om ett liv utanför kliniken och tvångsvården. 

Utifrån deltagarnas berättelser kan vi förstå att de känner sig oförberedda och rädda för 

samhället som de inte känner, för att de har blivit hospitaliserade. Enligt Askola et al. (2018) 

beskriver rättspsykiatriska patienter den långa vårdtiden som att ha ett livstidsstraff, som 

medför hospitalisering. Vi föreslår att vården lägger mer fokus på att ge patienterna stöd vid 

övergången från slutenvård till öppenvård och från öppenvård till utskrivning från 

tvångsvården. Det är viktigt att vårdpersonal lyssnar på patienten för att förstå vilka behov 

som behöver mötas för att övergång och utskrivning ska underlättas för patienten. Varje 

person är unik, vi har olika rädslor och erfarenheter som behöver tas i beaktning i samband 

med en utslussning. Zhong et al. (2019) visar att patienter i den rättspsykiatriska vården kan 

känna sig värdelösa eftersom de har varit isolerade från samhället under lång tid och känna 

oro för att deras kriminella historia gör det svårt att skaffa arbete och att inte passa in. Därför 

önskar patienterna att de får utbildningsprogram innan de skrivs ut för att hjälpa dem att 

hantera stigmatisering och upprätthålla sociala relationer.  

 

Deltagarna upplevde en stor variationsvidd i personalens kompetens som påverkade 

möjligheten till delaktighet och det visade sig i personalens engagemang, empati och 

tillgänglighet. Salberg, Bäckström, Röing och Öster (2019) beskriver att vården kan få en 
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negativ effekt kopplat till personalens bristande kompetens och förmågor. Personal på samma 

arbetsplats kan uppfatta sitt arbete på kvalitativt olika sätt vilket påverkar både personal och 

patienter. Det finns därmed många utmaningar i att skapa en gemensam vision när det gäller 

roller, värderingar och mål för omvårdnaden. Vi tänker att en viktig aspekt på bemötande 

skulle kunna kopplas till utbildningsnivå och den rådande avdelningskultur som finns. I 

Marklund et al. (2019) studie framkommer att patienter upplever att viss personal utövar makt 

och auktoritet och inte borde arbeta kvar. Deltagare i vårt examensarbete hade funderingar på 

att en del av personalen kanske inte var lämpliga för sitt arbete och ursäktade dåligt 

bemötande genom att förklara att de kanske är tungt att jobba i rättspsykiatrin. Att patienter 

ursäktar personalen framkommer även i Marklund et al. (2019) studie när patienter inte fick 

den vård de tyckte sig vara berättigad till, försvarade patienten det med att personalen jobbar 

under press och är underbemannade. Deltagarna i examensarbetet beskrev att personalen 

tydligt gjorde skillnad i hur de sade saker till patienter kontra hur det sades till personal. Att 

bli hånad och nervärderad för att de var patient beskrevs av några deltagare, samt att de hade 

känt sig hotade och bestraffade, vilket gjorde att relationen till personalen försämrades. 

Barnao et al. (2015) beskriver att när patienter upplever att de blir sedda utifrån sin sjukdom 

och inte som den person de är, leder det till att det blir sprickor i relationen mellan patient och 

vårdare. Nugteren et al. (2016) beskriver att när patienten känner sig ignorerad och inte 

respekterad av personalen leder det till låg självkänsla.  

 

Vi tänker att vi behöver starta upp daglig reflektion på vårdavdelningarna för att kunna 

synliggöra brister som deltagarna berättat att de upplevt. Ett bra stöd att komma igång på 

arbetsplatsen med reflektion är att använda Gibbs´(1988) reflektionscykel som ger en 

möjlighet att se situationer på alternativa sätt och därmed ökar sitt lärande och utveckling. 

Ejneborn Looi (2015) beskriver att kontinuerligt arbeta reflekterande ger ett bättre bemötande 

och förhållningsätt till patienten. Goulet, Larue och Aldersen (2016) beskriver att 

reflekterande möten ska ske i en icke-dömande miljö, som hjälper vårdpersonal att utvecklas i 

sin profession. Reflektionen kan ge en ökad förståelse för patientens situation.  

 

I andra kategorin: ”Att vara fast i en miljö styrd av lagar och regler” framkom av deltagarna 

åsikter om regler och husregler, som de beskrev som hindrade för delaktighet. Enarsson 

(2012) definierar vårdpersonalens försök att bevara och återställa ordning som 

personalgemensamt förhållningssätt. Ett personalgemensamt förhållningssätt uppkommer när 
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en ordningsstörande händelse inte kan hanteras med nuvarande rutiner och en ny rutin kan 

skapas om personalen tycker att den är framgångsrik. Ett personalgemensamt förhållningssätt 

skapar ojämlika relationer och handlar om makt och maktutövande vilket kan skapa ett 

lidande för patienten, det stödjer inte återhämtning. Fokus ligger huvudsakligen på patientens 

agerade och då ser man inte personen, vårdpersonalens behov går före patientens. Marklund 

et al. (2019) beskriver att en följd av att personalen inte håller sig till avdelningsregler skapar 

en frustration och känsla av ett vi och dem när patienterna är tvungna att hålla sig till reglerna. 

Vi tänker att det är viktigt att vårdpersonalen reflekterar över vilka regler som används och 

varför, är de relevanta och hur kommuniceras dem till patienten är frågor man måste ställa 

sig. Det är även viktigt att reflektera över hur personalen förhåller sig till reglerna då det lätt 

kan upplevas som en kränkning om det inte finns ett bra skäl för en handling. Magnusson et 

al. (2019) menar att en del i att beskriva regler och regelverk för patienten är att få en 

förståelse om vilka specifika begränsningar som finns i delaktigheten. Marklund et al. (2019) 

beskriver att för att patienterna ska kunna förstå syftet med regler och få en förståelse och 

acceptans för dessa, måste det finnas en förklaring som delges till patienten. 

 

I den tredje kategorin: ” Att tillitsfulla relationer ger styrka”, beskrevs att delaktighet i vården 

var kopplat till att känna förtroende och tillit. Deltagarna förmedlade att om de blev 

tillfrågade och lyssnade på så kunde de få en rättvis bedömning och möjliggöra ökad 

delaktighet. Gabrielsson Sävenstedt och Olsson (2016) skriver att patienter som känner tillit 

lättare kan öppna upp vilket gör att man kan förstå varandra bättre, dessutom kan tillitsfulla 

relationer minska hot och våld, tvångsåtgärder och reducera vårdtider. Barnao et al. (2015) 

visar i sin studie att personal som har ett genuint intresse för patienten möjliggör en 

utveckling mot goda relationer. Deltagarna kunde känna att de med hjälp och stöd av 

personalen hade nått en acceptans av sin situation, de kände att starkare och var nöjda med sin 

tillvaro och kunde gå vidare. Studier (Aga, Vander Laenen, Vandevelde, Vermeersch & 

Vanderplasschen, 2017; Askola et al., 2016) visar att när patienter kan känna sig nöjda med 

sitt liv kan detta relateras till att de har släppt det förflutna och försöker fokusera på att 

upprätthålla uppnådd balans. Ytterligare forskning (Clarke et al., 2016; Olsson et al., 2014; 

Selvin et al., 2016) visar att när det finns en ömsesidig och respektfull relation så stödjer det 

återhämtning och bygger tillit. Deltagarna betonade vikten av kontinuitet i personalgruppen 

då det ledde till att det blev lättare att lära känna varandra och få förtroende som gjorde det 

lättare att prata. Barnao et al. (2015) beskriver att hindrande mot utveckling av en vårdande 
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relation är när det är stor personalomsättning, vilket leder till att patienten drar sig undan och 

inte orkar starta upp nya relationer. Vid ofrivilliga separationer från personal där man har 

utvecklat en relation beskrivs detta enligt Aiyegbusi och Kelly (2015) som traumatiskt för 

patienten.  

 

Det som tydligt framkom från deltagarnas berättelser var att tillitsfulla relationer och att bli 

sedd som en person var avgörande för delaktighet. Vi tänker att en viktig grund är just detta 

med uppbyggandet av tillitsfulla relationer för att patienten ska känna sig delaktig genom hela 

vårdprocessen. Vi tänker att ett personcentrerat arbetssätt involverar patienter och gör dem 

mer delaktiga. University of Gothenburg Centre for PersonCentred Care (GPCC) har tagit 

fram en modell för personcentrerad vård. Centralt för modellen är att den tar sin etiska 

utgångspunkt i den personfilosofiska tanken att varje människa ska ses, förstås och bemötas 

som en person med olika förutsättningar och förmågor, men också hinder (Fernler & 

Krohwinkel, 2018). Ekman et al. (2011) beskriver att ett personcentrerat förhållningssätt i 

vården innebär att sätta personens syn på sin situation och mående i centrum genom att lyssna 

på patientens berättelse. Personcentrerad vård startar med att bygga partnerskap och 

inkluderar att dela information och delat beslutsfattande. Sedan ska dokumentationen 

säkerställa patientperspektivet och utgöra en riktning för patientens fortsatta vård. Utifrån 

deltagarnas beskrivningar av att de inte kände igen sig i journalen tänker vi att detta är ett 

utvecklingsområde som behöver fokuseras på. Sharma, Bamford och Dodman (2015) har 

gjort en litteraturöversikt på personcentrerad vård som koncept och identifierat sex 

komponenter i den personcentrerade vården som handlar om att utveckla en terapeutisk 

relation, att komma till ett delat beslutsfattande och ansvar, att lära känna patienten som en 

person, att stärka egenmakt, att arbeta med att skapa tillit och respekt och ha en 

kommunikation anpassad till personen och dess närstående. 

 

Resultatet av detta examensarbete kan användas som underlag för förståelse om 

rättspsykiatriska patienters upplevelser av delaktighet i sin vård. Vi tänker att vårt arbete kan 

bidra till kunskap som stöd i förbättringsarbeten i vården. Resultatet visar tydligt att tillitsfulla 

relationer till vårdpersonalen är helt avgörande för att nå delaktighet. Finns det en bra relation 

kan patienten känna sig trygg och våga berätta, vilket stödjer återhämtning. Deltagarna 

beskrev att de upplevde sig objektifierade och tyckte inte att de blev bemötta som en person 

vilket ledde till att det blev svårare att ta sig framåt i vården. Vi tänker att den 



 

22 

Institutionen för Hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

personcentrerade vårdens filosofi där personen är i centrum möjliggör delaktighet och vården 

måste därför lägga mer tyngd på uppbyggandet av tillitsfulla relationer, för att ge patienterna 

en chans att de får vara den person de är och på så sätt möjliggöra återhämtning. Vi tycker att 

vården kan bli bättre när vi låter patienten komma till tals via dokumentationen via patientens 

uppfattning, som på så sätt stärker patientens möjlighet till inflytande i vården. Alla deltagare 

hade erfarenheter av brister på delaktighet angående sin medicinering, där vi som 

sjuksköterskor även har sett det problemet utifrån vår profession. Det behövs en tydlighet och 

dialog mellan patienten och teamet kring patientens behandling inte bara när det kommer till 

läkemedel, detta gäller hela vårdprocessen. Deltagarna beskrev upplevelser av att de blivit 

både bra och dåligt bemötta av personalen och vi tänker att genom regelbunden reflektion i 

arbetet kan vi synliggöra problem och komma tillrätta med dem, likväl som vi kan lyfta det 

positiva.  

 

Metoddiskussion 

Vi ville beskriva patienters erfarenheter av delaktighet i rättspsykiatrisk vård och valde därför 

att göra en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att förstå deltagarnas levda 

erfarenhet som den visar sig (Danielson, 2017, s.114, 143, 310; Graneheim & Lundman, 

2004). Tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar om att innehållet i 

insamlade data inte förloras eller förändras genom analysprocessen. Den frågeguide som vi 

startade upp med utvecklade vi efter första intervjun då vi märkte att både ordningen och 

formuleringen behövde ändras och detta gjordes i dialog med vår handledare. Två frågor 

omformulerades, en lades till och följden på frågorna ändrades, efter ändringen kändes 

frågeguiden välfungerade. Att vi har varit två vid intervjusituationerna och genom hela arbetet 

har gjort att vi har nått en samstämmighet i analysprocessen genom en öppen dialog och stöd 

genom handledning och seminarier.  

Danielson (2017, s. 291) beskriver att hög tillförlitlighet uppnås i innehållsanalysen genom att 

man verifierar framkomna resultat som redovisas i alla steg.  I detta examensarbete valde vi 

att kategorisera i fem steg för att vi ville vara så textnära som möjligt genom hela processen 

och inte missa väsentligt innehåll, som vi tänker styrker trovärdighet och pålitlighet.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver vikten av att uppnå trovärdighet genom att välja 

lämpliga meningsenheter som inte kan misstolkas och inte tappar väsentligt innehåll i 

kondenserings- och abstraktionsprocessen. Under analysprocessen arbetade vi med 

meningsenheterna i ett ständigt sökande efter samstämmighet för att kunna kategorisera och 
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flyttade fram och tillbaka och provade oss fram till vi var eniga. Graneheim och Lundman 

(2004) betonar ytterligare trovärdigheten genom att täcka in data som är relevant för 

materialet och utesluta systematiska fel. Hur man bedömer likheter och skillnader mellan 

kategorier påverkar trovärdigheten och ett sätt att styrka detta är att visa representativa citat 

från materialet. Genom att vi har arbetat med materialet i så många steg har vi fått förståelse 

för innehållet och slutligen nått ett resultat som vi känner oss trygga med. Vi har i resultatet 

styrkt med citat från intervjutexterna för att öka trovärdigheten.  

 

En risk som vi övervägt var att det kunde bli utmanande och svårt att utföra intervjuer på sin 

arbetsplats och möta deltagare som vi har träffat tidigare. Vi kände att alla intervjuer kunde 

genomföras på ett bra sätt och alla deltagare upplevdes glada över sitt deltagande. Innan 

uppstart av intervjuerna förtydligade vi att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande. Angående konfidentialiteten i examensarbetet 

förtydligade vi för deltagarna att vi inte skulle lämna ut uppgifter som skulle kunna härledas 

till vem som deltagit. Vi har övervägt att inte delge deltagarnas exakta ålder och hur länge de 

har vistats i tvångsvården för att skydda dem i vårt arbete. Urvalet var tänkt att vara åtta till 

tio deltagare, men blev sju något som skulle kunna ses som en brist. Efter utskrift av 

intervjuerna och efter kontakt med handledare valde vi att stanna vid sju eftersom vi upplevde 

materialet fylligt och tror att resultatet blivit densamma med en intervju till. Vi har i vårt 

examensarbete utgått från rättspsykiatriska patienters berättelser om delaktighet, men 

delaktighet är reglerat i lagar och förordningar och gäller all vård. Vi tänker därmed att vårt 

resultat gällande patienters delaktighet går att överföras till andra kontexter i vården 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats 

Detta examensarbete bidrar med en fördjupad förståelse av betydelsen av delaktighet i 

rättspsykiatrisk vård och vad som kan hindra och underlätta den. Det som hindrar delaktighet 

beskrevs som att deltagarna inte kände sig lyssnade på, de kände sig inte bemötta utifrån den 

person de var och var fast i en miljö som var styrd av lagar och regler. De kände sig 

begränsade i sin vård och tyckte att det var svårt att ta sig framåt. Det som underlättade 

delaktighet upplevdes kunna kopplas till tillitsfulla relationer som avgörande för att känna 

kontroll och makt över sitt liv. Utifrån resultatet blir det tydligt att delaktighet är något som 

patienterna inte tar för givet och vården behöver utveckla förståelse för relationens betydelse 
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som är helt avgörande för vilka möjligheter patienten får till delaktighet och återhämtning. 

Den rättspsykiatriska vården skulle kunna utvecklas i en riktning mot ökad delaktighet med 

hjälp av personcentrerad vård.  
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