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Abstrakt  

 
Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen 

psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av 

tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. Det finns dock 

bestämmelser att förhålla sig till för den som får öppen tvångsvård, vårdformen är tämligen 

omfattande och påverkar nästan alla aspekter av en individs vardag. Studier om vilka erfarenheter och 

upplevelser patienterna faktiskt har av att vårdas i ÖPT är dock sällsynta. 

 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård 

 

Metod: Åtta patienter som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård har ingått som deltagare i studien. 

Det är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, intervjuerna var individuella och analyserades 

med en manifest metod för att synliggöra patienternas egna ord om sina erfarenheter.   

 

Resultat: Resultatet beskrevs genom temat: Begränsningar och möjligheter, och visade att flertalet 

områden i deltagarnas liv berördes. Resultatet kunde sammanfattas i fem huvudkategorier: Att känna 

sig begränsad i sin vardag; Att känna vanmakt av att inte bli trodd och inte kunna påverka; Att känna 

sig utanför och inte förstå sina rättigheter; Att känna sig involverad av att bli sedd och hörd samt Att 

vårdens innehåll är viktigare än formen.  

 

Slutsats: Att vårdas i ÖPT innebär att känna sig begränsad, men slutsatsen är att denna erfarenhet till 

viss del kan hänga samman med otillräcklig medvetenhet hos patienter om vad ÖPT och dess villkor 

innebär. Vården misslyckas i vissa fall att tillgodose patienters behov av och rätt till information, 

och det finns uppenbara brister i att involvera både patienter liksom anhöriga i utformandet av vården, 

samt hur vården tar hänsyn till patienters lagliga rättigheter. Vården kan också bli bättre på att ge 

patienter personligt anpassad information samt tro på patientens önskan att medverka. Att patienter 

bjuds in till diskussion och medverkan kan öka möjligheter till förståelse och acceptans för 

vårdbehovet, att ges utrymme att få uttrycka sin åsikt samt ha möjlighet att påverka stärker också 

autonomi. Det är även betydelsefullt för patienterna att finnas i ett sammanhang, omvårdnadspersonal 

behöver därför tillvarata de erfarenheter som beskrivs som främjade och arbeta motiverande. Det finns 

positiva konsekvenser av vårdformen, såsom ökat stöd som ett resultat av tvingande samverkan. Men 

vi drar slutsatsen av att finns betydande brister, varför det är ett angeläget område i behov av översyn 

gällande hur patienters lagliga rättigheter tillgodoses. 

   

Nyckelord: öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT, omvårdnad, beskriva, patientens erfarenhet, kvalitativ 

 

Keywords: Care under Community Treatment Orders, CCC, Patients’ Experiences, outpatient 

commitment, nursing, qualitative  
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Introduktion  

Öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] är en vårdform som är tämligen omfattande och på-

verkar nästan alla aspekter av individens vardag. Det berör områden såsom bestämmelse kring 

boende, sociala kontakter, medicinering, användning av alkohol och droger liksom möjlighet 

till sysselsättning samt utbildning. Dessutom finns möjlighet att införa andra bestämmelser 

som anses vara nödvändigt för patienten att följa (SFS 1991:1128; Sjöström, Zetterberg & 

Markström, 2011). Under 2018 fick i Sverige 1226 patienter som var över 18 år gamla vård i 

ÖPT (Socialstyrelsens statistikdatabas) och trots den betydande inskränkning som vårdformen 

innebär råder det brist på forskning kring hur patienterna upplever vården (Sjöström, 2012; 

Zetterberg, 2018).  

Bakgrund  

Psykiatrisk tvångsvård är något som förekommer i hela världen och sedan 1992 reglerar lagen 

om psykiatrisk tvångsvård [LPT] och lagen om rättspsykiatrisk vård [LRV] den psykiatriska 

tvångsvården i Sverige. Införandet av LPT och LRV innebar en stor förändring av synsättet på 

patientens privilegier samt betonade betydelsen av att ta hänsyn till patientens integritet och 

självbestämmande. En av intentionerna med lagstiftningen var minskning av tvångsåtgärder, 

samt att korta ned tiden för tvångsvård inom slutenvård (Wendel, 2015). Psykiatrisk tvångs-

vård får endast ges om en patient lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt 

psykiska tillstånd har behov av psykiatrisk vård. För aktualisering av tvångsvård krävs att 

patienten motsätter sig vården eller om det till följd av patientens psykiska tillstånd finns 

grundad anledning att anta att vården inte kan ges med dennes samtycke (SFS 1991:1128). 

Den reformerade lagstiftningen medförde förvisso förändringar i synsättet på patientens 

autonomi, men innebar också vissa svårigheter att balansera patientens behov av vård å ena 

sidan, och respekten för dennes rättigheter å andra sidan. LPT genomgick en del förändringar 

under åren som passerade, och den senaste stora revisionen skedde år 2008 då de nya vård-

formerna ÖPT respektive öppen rättspsykiatrisk vård [ÖRV] infördes (Wallsten, 2013). Efter 

fyra tragiska händelser i Sverige under 2003 där män med psykisk sjukdom var involverade, 

inleddes en intensiv debatt där det diskuterades att psykiatrireformen på 1990-talet inte 

lyckats tillgodose behoven hos de psykiskt sjuka i samhället, varpå nya bestämmelser ut-

formades. Men mot bakgrund av bristen av faktabaserade underlag och det motstånd som 
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funnits angående ÖPT är det förvånande att denna vårdform har antagits överhuvudtaget, 

menar Sjöström et.al. (2011). 

ÖPT kan endast initieras efter sluten psykiatrisk tvångsvård på sjukhus, och därefter får 

patienten vistas fritt i samhället. Det finns dock bestämmelser att förhålla sig till, och den 

samordnade vårdplanenen innehållande särskilda villkor är ett centralt begrepp för den öppna 

tvångsvården. Dess syfte är att klargöra hur vården ska gå till, vilka mål som finns och hur 

region, kommun och eventuella andra aktörer ska samverka (Sjöström, 2012; SFS 1991: 

1128). Det förutsätter dock att vården är överens med patienten om de olika insatser som ska 

ingå i ÖPT då det inte får förekomma några tvångsåtgärder, även om patienter motsätter sig 

behandling och inte följer de särskilda villkor som finns formulerade (SFS 2001:453; SOSFS 

2008:18; Prop. 2007/08:70). Det är först då patienten har eller riskerar att bli försämrad som 

tvingande återintagning till slutenvård kan komma att bli aktuell (SFS 1991:1128). Sjöström 

et.al., (2011) identifierar tre argument som användes för att motivera den kränkning av rätt-

igheter ÖPT innebär. Begränsad autonomin på kort sikt anses leda till ökad självständighet på 

lång sikt, och restriktioner i autonomin utanför sjukhusinrättningen är bättre än restriktionerna 

under inneliggande vård på sjukhuset. Samt att begränsningarna i vardagen skapar potential 

för omfattande förbättringar av livskvaliteten. Syftet med ÖPT ska dock vara att patientens 

vård sedermera övergår till frivillig psykiatrisk vård (SFS 1991:1128; Wallsten, 2013).  

Patientens medverkan  

Det har skett förändring över tid kring patienternas rätt till ökad delaktighet och information. 

En samordnad vårdplan ska utformas snarast efter att en patient blivit föremål för tvångsvård 

och ska så långt det är möjligt formuleras gemensamt med patient och närstående, för att sätta 

mål för behandlingen och hur det ska uppnås (SOSFS 2008:18; Wallsten, 2013). Syftet med 

vårdplanen är att den ska ge patienten individuellt anpassad information om de särskilda 

villkor som gäller för vården. Det har dock framkommit stora brister i utformandet av dessa 

vårdplaner, flertalet tycks inte vara anpassade i samråd med patienten och det förefaller också 

finnas stora skillnader i landet rörande i vilken omfattning patienten fått komma till tals 

(Wendel, 2015). Andreasson och Skärsäter (2012) framhåller patienternas önskemål om 

skräddarsydd information rörande deras sjukdom och behandling, liksom information om 

rättigheter och på vilka grunder de vårdades i tvångsvård. Sjöström (2012) belyser vidare 
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vårdgivarens ansvar att ge tillämpad och tillräcklig information till patienten. Särskild vikt ska 

läggas vid de rättigheter som patienten har under tvångsvården (SOSFS 2008:18). Detta 

bekräftar också Andreasson och Skärsäter (2012) som skriver att patienter lyfte vikten av att 

få information om vad tvångsvården grundade sig på i sitt specifika fall och att det även 

betyder mycket ur ett juridiskt perspektiv att få tillämpad och tillräcklig information.  

Enligt 30§ Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) ska chefsöverläkare upplysa 

personer som får tvångsvård om deras rättighet till stödperson. Syftet med stödperson är att 

stötta patienten till delaktighet samt vara behjälplig med att förstå och tolka information 

(Byskén Henriksson & Åsén, 2013). 

Vetenskaplig kunskap  

Det råder brist på studier som berör hur ÖPT i Sverige de facto fungerar, utöver de som 

refereras i denna studie. Det kan dock nämnas Kjellin, Östman och Östman (2008) vilka 

förvisso haft ett historiskt perspektiv och studerat hur den öppna tvångsvården i Sverige 

utvecklades mellan åren 1979–2002. Samt Reitan (2016) som jämfört tvångsvård vid psykisk 

sjukdom och vid missbruk. Internationellt finns studier från flera länder om effekter av öppen 

tvångsvård men resultaten är i vissa fall motstridiga (Diseth & Høglend, 2014). Appelbaum 

(2001) skriver om det motsägelsefulla i att psykiatrisk tvångsvård i öppna former i USA 

tenderar att öka, trots att det samtidigt finns begränsningar i de empiriska bevisen. Banks, 

Stroud och Doughty (2015) resonerade senare kring den s.k. samhällsvården i Storbritannien, 

och hävdar att användningen av obligatoriska villkor väcker grundläggande moraliska, 

filosofiska och etiska frågor om psykisk sjukdom, statens roll och individernas rättigheter. 

Burns, Rugkåsa, Molodynski, Dawson, Yeeles, Vazquez-Montes, Voysey, Sinclair och Priebe 

(2013) undersökte i samma land återinläggningsfrekvensen hos patienter med psykosdiagnos 

som blivit utskriva från sjukhus till vård i öppen tvångsvårdsform, mot de patienter som 

skrevs ut till frivillig vård. Resultatet visar att öppen tvångsvårdsform inte minskade fre-

kvensen, och författarna fann inget stöd alls som motiverade den betydande reducering av 

patienternas frihet som tvångsvården innebar. Även från Australien (Brophy & McDermott, 

2003) samt Nya Zeeland (Dawson, 2007; Gibbs, Dawson, Ansley & Mullen, 2005) före-

kommer liknande studier, där Gibbs et al. (2005) utforskar synpunkter från patienter i så 

kallad tvingande samhällsbehandling, och menar att patienterna i allmänhet var positiva till 

den tvingande behandlingen och uppskattade tillgången till stöd. I norska studier framkommer 
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istället att patienter i öppen tvångsvård upplevde att livet var på paus samt att vardagen 

dominerades av kontrollåtgärder och en dagordning som var fastställd av vården, enligt 

Stensrud, Høyer, Granerud och Landheim (2015). Personalen var istället positivt inställda till 

tvångsvården men upplevde också svårigheter att kombinera kontroll med terapeutisk vård 

(Stensrud, Høyer, Granerud & Landheim, 2016).  

Trots att resultaten i mångt och mycket påminner om svenska studier (jmf, Sjöström et.al. 

2011; Andreasson & Skärsäter, 2012; Sjöström, 2012; Wendel, 2015) erfar vi ändock att 

det finns svårigheter kring hur resultatet av dessa studier ska bedömas och förstås utifrån en 

svensk kontext. Både välfärdssystem liksom lagstiftning skiljer sig åt länder emellan, ÖPT 

återfinns i någon form i åtminstone 75 länder, men utformning och regler skiljer sig åt på flera 

punkter (Dreβing & Salize, 2004). Zetterberg (2018) har i sin avhandling sammanställt 

resultat från dryga femtiotalet internationella studier, och kommer fram till slutsatsen att den 

sammantagna bedömningen gör gällande att det idag inte finns något vetenskapligt stöd för att 

säga att ÖPT fungerar. Den forskning som finns tycks förklara att det inte återfinns några 

märkbara effekter på patienters hälsa. Det omnämns också att det finns en stor risk med att 

flytta tvångsvården från sjukhusavdelningar ut till patienternas vardagsmiljöer, vilket kan 

upplevas medföra en större fara för kränkning av patientens integritet. Även förekomsten av 

så kallat informellt tvång har observerats i vissa studier (Zetterberg, 2018). 

Avseende patientens egen inställning till ÖPT var det inte enkelt att urskilja enskilda upp-

levelser som är sammankopplade till just tvångsvården, utan erfarenheterna hänger samman 

med hela livssituationen, menar Sjöström (2012). Corring et al. (2017) finner även att patien-

terna upplever att de endast ställer upp på uppsatta villkor för ÖPT för att få lämna den slutna 

vården. Sammantaget förefaller det vara så att patienter som vårdas i öppna tvångsvårds 

former inte till fullo vet vilka regler som vården är förknippade med. Det har också visat sig 

att patienter inte känner till eller förstår betydelsen av särskilda villkor eller samordnad 

vårdplan, och än mindre vad dessa skulle kunna innehålla (Sjöström, 2012). Sjöström menar 

att frågan om hur patienterna reagerar och upplever vården förmodligen är den mest ange-

lägna frågeställningen inom området (2012). Vilket även Zetterberg (2018) kommer fram till i 

sin doktorsavhandling, att fler studier som berör hur patienter upplever ÖPT, om de blir 

hjälpta samt vad som i så fall är verksamt är nödvändigt. 
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Andreasson och Skärsäter (2012) fann dock att patienter kan uppleva att det bedrivs god vård 

trots att det sker under tvingande former. Patienterna beskrev att det ibland krävs tvångsvård 

och det kunde vara bra, förutsatt att vården som gavs var vänlig men konsekvent med rimliga 

regler för att kunna ge patienten ett bekvämt skydd. Sjöström (2012) belyser att det har varit 

svårt för patienterna att uttala sig om just detta och att det kan tolkas på flera sätt. Sjöström 

menar vidare att frågan om ÖPT i regel inte är central i patientens egen värld utan det kan 

vara andra frågor och omständigheter som överskuggar det centrala för upplevelsen av tvång, 

vård och livssituation. Alternativt kan det tolkas som att det finns brister i information och 

medvetenhet hos patienten om vad den öppna tvångsvården innebär. Patienterna känner behov 

av att känna sig värderade som människor, menar Andreasson och Skärsäter (2012).  

Rational  

Vi har som sjuksköterskor yrkesmässig erfarenhet från att möta patienter som vårdas i ÖPT. 

Våra egna iakttagelser gör gällande att patienterna inte upplevts ha särskilt stora påverkans-

möjligheter kring exempelvis vad som fastslås i den samordnade vårdplanen, och vi har 

funderat över hur kontakten med vården egentligen upplevs. Vi har ställt oss frågan vilka 

erfarenheter patienterna själva bär med sig, både rörande vården i stort men också utifrån hur 

livet fungerar att leva med den stora inskränkning som ÖPT faktiskt kan innebära. Vid 

genomgång av litteratur har vi funnit viss bekräftelse för våra farhågor, även om vi också 

uppfattat att det finns en stor kunskapsbrist. Det visade sig att studier om vilka erfarenheter 

och upplevelser patienter har av ÖPT är sällsynta, trots att det uttrycks som den viktigaste 

forskningsfrågan inom området. En del av den forskning som ändock finns är dessutom gjord 

i andra länder, och det finns svårigheter att bedöma hur resultatet av dessa studier ska förstås 

utifrån svenska förhållanden. Bristen på studier är något förvånande, speciellt utifrån om-

vårdnadsperspektivet då dessa patienter för psykiatrisjuksköterskan torde vara en relativt stor 

och angelägen grupp. En grupp patienter som inte sällan har behov av sjuksköterskans stöd i 

att försvara sina grundläggande rättigheter.  

Vi anser mot bakgrund av detta att ytterligare studier och forskning kring hur ÖPT upplevs ur 

ett patientperspektiv är av största vikt, både för att uppmärksamma och ta del av den enskilde 

patientens erfarenheter. Men vi upplever också att fördjupad kunskap inom området vore av 

stor betydelse också för professionen och samhället. 
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Syfte  

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk 

tvångsvård. 

 

Metod  

Studien var av kvalitativ design och bearbetning har genomförts induktivt med kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen är både passande och vanligt före-

kommande då syftet är att beskriva och berätta om människors subjektiva upplevelser och 

erfarenheter och lämpligt underlag är till exempel omfattande textmaterial (Graneheim & 

Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

Kontext  

Den population vi har studerat är patienter som vårdas i ÖPT och deltagarna i denna studie 

har befunnit sig i sin hemmiljö. 

Urval och deltagare  

I studien medverkande totalt åtta patienter, av dessa var en kvinna och sju stycken män, 

medelåldern på deltagarna var 48 år, med en åldersvariation mellan ca 20 och 80 år. Vårt 

urval var strategiskt, vilket innebar att de personer som tillfrågades om deltagande skulle ha 

erfarenhet av fenomenet som undersöktes. Detta var en förutsättning för att kunna svara på 

syftet (jmf Henricson & Billhult, 2017). Urvalet bestod av samtliga personer som vårdas i 

ÖPT i ett område i norra Sverige, samt ett område i Mellansverige.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha vårdats i ÖPT sedan minst en månad vid 

tillfälle för intervju, detta för att de skulle ha förutsättningar att kunna besvara intervju-

frågorna. Deltagarna skulle också vara minst 18 år fyllda. Exklusionskriterier var om 

patienten vid tillfälle för studien befann sig inom slutenvård. Samt om datainsamling 

bedömdes vara olämpligt relaterat till befintlig riskbedömning från aktuell psykiatrisk öppen-

vårdsmottagning. Tre personer exkluderades utifrån ovanstående kriterier, förfrågan om 
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deltagande gick därefter till sammanlagt 30 patienter, 8 kvinnor och 22 män. Av dessa 

lämnade totalt nio personer svar att de önskade att delta i studien. En av dessa gick sedermera 

inte att komma i kontakt med, deltagarantalet blev därför åtta stycken. Fem tillfrågade tackade 

aktivt nej till deltagande, 16 stycken lämnade inget svar. Patienterna fick frågan om med-

verkan genom ett informationsbrev (bilaga 1) som vi lämnade till berörda öppenvård-

smottagningar, vilka i sin tur vidarebefordrade breven till potentiella deltagare. Detta för att 

på så vis bevara patientsekretessen, men öppenvårdsmottagningarna kunde även i de fall de 

träffade patienten i anslutning till informationsbrevets överlämnande vara patienterna be-

hjälpliga med att tolka informationen i brevet.  

Datainsamling  

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna utformats 

enligt en förutbestämd struktur men inte alltid behöver ställas i samma ordning (Danielson, 

2017). Vi har utgått från en frågeguide (bilaga 2) men var också lyhörda och flexibla utefter 

det som deltagaren själv valde att berätta. Vi utförde intervjuerna individuellt, och träffade 

fyra deltagare var. Sex intervjuer har ägt rum i deltagarnas bostad och två stycken har genom-

förts i rum vid patientens öppenvårdsmottagning. Ljud från samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av mobiltelefon och de var mellan 11 - 44 minuter långa, med en snittid på 31 min. 

Analys  

Vi inledde analysarbetet med att transkribera samtliga inspelade intervjuer ordagrant, vilket 

skedde av den av oss som genomfört intervjun, i direkt anslutning till att den ägt rum. Där-

efter lästes och lyssnades intervjuerna upprepat igenom, för att säkerställa att inga ord förbi-

setts. Samtliga intervjuer numrerades, för att under hela analysprocessen kunna gå tillbaka i 

materialet. Analys av intervjuer har genomförts genom en kvalitativ manifest innehållsanalys 

med induktiv ansats, enligt Graneheim och Lundman (2004). Vi hade således inte någon på 

förhand bestämd teori eller hypotes, utan avsikten var att textnära beskriva det som framkom i 

intervjuerna.  

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom och vi sorterade därefter ut menings-

enheter vi upplevde svarade mot studiens syfte. Vi valde att utelämna sådant som inte var 

relevant för studiens syfte, såsom när deltagarna berättade om allmänna planer för dagen, 
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återgivna detaljer från uppväxt samt när deltagarna ställde frågor till oss som handlade om 

varför deras specifika vård såg ut på ett visst sätt. I vissa fall avbröt deltagarna även intervjun 

för en kort paus medan inspelningen fortsatte, eventuellt småprat som då fångades upp har vi 

också utelämnat.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) består en meningsenhet av en mängd ord eller 

meningar som hänger samman, vi plockade därmed ut relevanta delar av textmassan utan att 

förkorta eller förvränga innehållet. Meningsenheterna numrerades så vi under hela processen 

kunde återgå till ursprungsreferenserna. Efter detta kondenserades meningsenheterna, vilket 

betyder att textmassan kortades ned något för att göra den mer hanterbar. Av dessa kondens-

erade meningsenheter formulerades sedan att-satser. Vi valde att inte koda dessa, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver vara nästa steg i analysprocessen, då de var många 

till antalet samt beskrivande i sitt innehåll. Att-satserna sammanställdes istället i ett dokument 

där de ingående analyserades utifrån hur de relaterade till varandra genom dess innehåll och 

information. I detta steg sorterade vi bort ytterligare några av att-satserna vi upplevde inte 

besvarade syftet, varför det slutliga antalet att-satser blev 237 stycken. Vi tolkade att-satserna 

manifest och textnära och förde ihop de vi upplevde hörde samman och som besvarade vårt 

syfte. Vilket genererade 91st kategorier i den första kategoriseringen. Dessa analyserades 

ytterligare varvid vi fann flera överensstämmelser i innehållet, och den andra kategoriseringen 

gav därefter15 st. kategorier. Härefter skedde en tredje och sista kategorisering, då vi efter 

denna ansåg att det inte var möjligt att genomföra ytterligare steg. Den tredje kategoriseringen 

ledde oss fram till fem huvudkategorier. En övergripande tolkning av det latenta innehållet 

genererade slutligen även ett tema (Tabell 1).  
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Tabell 1. Analysstegen   

 

Menings-   
enheter   

 

Kondenserad 

meningsenhet   

 

1: a    
kategorisering   

 

2: a  
kategorisering   
   

 

3:e  

kategorisering  
Huvudkategori 

 

Tema 

    
Jag har sagt 

ifrån åt dom… 

att så  

och så får ni 

inte göra med 

mig å.… dom 

har lyssnat på 

det å nu går de 

jättebra. 

(6:4)    

    
Att jag har  

sagt ifrån åt 

dom, att så här 

får ni inte göra 

med mig och 

dom har  

lyssnat på det 

så nu går det 

jättebra. 

(6:4B)   

    
Att jag sagt 

ifrån om hur 

dom har bemött 

mig tidigare, nu  

lyssnar dom och 

det går bra   

   
Att ha någon att  

prata med som  

lyssnar och 

förstår  

kan upplevas 

svårt men har 

betydelse  

för att känna sig 

delaktig   

    
Känna sig 

involverad av  

att bli sedd och 

hörd  

 

Begränsningar 

och 

möjligheter 

    
 (Vad är det i 

vården som du 

upplever att 

du  

har fått vara 

med och 

bestämma?)  

Jamen det är 

ju kring 

boende och 

medicinering 

och mycket, 

hur man ska 

vårdas... 

men... det är 

svårt ändå att 

(7:16) 

 

 

    
Att jag fått  

vara med och 

bestämma  

kring boende  

och medicin- 

ering och  

hur man ska 

vårdas, men  

det är svårt 

ändå (7:16A)   

   

Att uppleva att  

jag blivit 

lyssnad till gör 

att jag känner 

mig delaktig i 

beslut som 

fattas om 

vården     

 

   
Att ha någon att  

prata med som  

lyssnar och 

förstår  

kan upplevas 

svårt men har 

betydelse  

för att känna sig 

delaktig   
 

    
Känna sig 

involverad av  

att bli sedd och 

hörd  

 

Begränsningar 

och 

möjligheter 

   

Etiska överväganden  

Vi har som utgångspunkt för etiska överväganden använt oss av Belmontrapportens tre 

forskningsetiska principer: respekt för individen, skyldighet att göra gott samt rättvise-

principen (Department of Health, Education, and Welfare [HEW], 1979). Respekt för 

individen innefattar två olika områden. Den första delen handlar om att människors själv-

bestämmande skall bevaras, utifrån förutsättningen att individen har rätt att besluta om sitt 

eget liv. Den andra delen betonar att människor med inskränkt autonomi särskilt skall skyddas 

(HEW, 1979). Psykisk funktionsnedsättning och/eller sjukdom är exempel på sådant som kan 
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bidra till eller orsaka begränsat självbestämmande, och då studiepopulationen i detta 

examensarbete utgörs av patienter med psykisk sjukdom är denna princip något vi behövt ta i 

noggrant beaktande. Kjellström (2017) betonar att tillräcklig information om förutsättningarna 

inför studien samt informerat samtycke rörande själva deltagandet är en absolut förutsättning 

för att människor ska kunna fatta ett självständigt beslut och medverka i studier frivilligt. I 

enlighet §16 i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor har vi till de 

personer som tillfrågats om deltagande lämnat information rörande den övergripande planen 

för studien, syftet med studien, den metod som kommer att användas, de följder och risker 

som studien kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i undersökningen 

är frivillig samt att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien utan 

att motivera varför. Samtliga personer som valt att delta i studien har lämnat skriftligt 

samtycke (SFS 2003:460).  

Skyldighet att göra gott innebär att verka för att studiedeltagarna inte lider någon skada samt 

göra en omsorgsfull avvägning mellan studiens risk och nytta. Vi har innan examensarbetets 

genomförande utfört en riskanalys, där faror med studien vägts mot de fördelar den ger 

(Kjellström, 2017; HEW, 1979). Vi avsåg med vår studie undersöka och efterfråga männi-

skors erfarenheter kring att vårdas i ÖPT och Kjellström (2017) beskriver att i samband med 

att upplysningar som avser dylika erfarenheter efterfrågas, behöver hänsyn visas då det 

innebär en risk för kränkning av den personliga integriteten. Vi har varit medvetna om att 

frågorna vi ställt under intervjuerna kan ha uppfattats som känsliga, och har haft detta i 

åtanke. Vi har givit god information om syftet med studien, vi har också låtit deltagarna själva 

bestämma plats för intervjun. Vi har inte dokumenterat personuppgifter, utan har valt att koda 

intervjuerna i samband med genomförandet. Detta för skydda personernas identitet. I studiens 

resultat återges ingen information på ett sådant sätt att det går att härleda till en specifik 

person. Inspelat material samt nedskrivna anteckningar raderas efter att examensarbetets 

godkännande.  

Slutligen avser rättviseprincipen att beskriva och försvara hur urvalet av deltagare till 

forskningen skett (HEW, 1979), vilket vi tidigare motiverat i urvalsprocessen. Studien har 

genomgått godkänd etikprövning vid Luleå tekniska universitet. Dnr LTU-4715-2019.  
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Resultat  

Resultatet av analysen resulterade i ett tema och fem huvudkategorier, som redovisas nedan i 

tabell 2, samt därefter i löpande text med stöd av citat.  

Tabell 2 Huvudkategorier och tema  

______________________________________________________________________ 

Huvudkategorier                                                                                    Tema  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________       

  

Att känna sig begränsad i sin vardag                                  Begränsningar   

Att känna vanmakt av att inte bli trodd och inte kunna påverka         och möjligheter  

Att känna sig utanför och inte förstå sina rättigheter 

Att känna sig involverad av att bli sedd och hörd  

Att vårdens innehåll är viktigare än formen 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Tema: Begränsningar och möjligheter 

I samband med analysen framkom motsägelser i deltagarnas berättelser. De återgav vari-

erande och skilda beskrivningar av sina erfarenheter, och vi insåg att samma individ kunde 

beskriva både hindrande liksom främjande upplevelser av tvångsvården. Vi ansåg att denna 

paradox sammanfattar resultatet väl, varför det mynnade ut i temat: Begränsningar och 

möjligheter. 

Att känna sig begränsad i sin vardag 

Deltagarna i studien beskrev erfarenheter av att känna sig begränsade av att vårdas i ÖPT. De 

berättade om en känsla av att inte vara fria att kunna göra vad de ville och livet framställdes 

som ett tankekaos där de inte hittade ut. Deltagarnas erfarenhet var att de var begränsade och 

det inte spelade någon roll vad de gjorde. Det framkom erfarenheter av situationen de befann 

sig i inte var möjligt att förändra, samtidigt som de egentligen inte visste hur tillvaron skulle 

kunna se ut om de inte hade tvångsvård. Emedan andra hade erfarenhet av att det blev ÖPT 

hur de än gjorde, och uppgav att de kände sig som fångar inom den psykiatriska vården även 
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om de inte hade ÖPT. Somliga upplevde sig begränsade då de inte hade möjlighet att resa bort 

om de ville, och ansåg att de borde fått betalt för den stress och det hårda jobb de lagt ned.  

Ja…jag har ju bearbetat... men jag har ju blivit som... ja... man är väl lite hospi-

taliserad, man vet inte vad man ska göra om man inte har det här så… om jag inte är 

inom psykiatrin. ÖPT eller inte har väl inte så stor betydelse (Intervju 5). 

Deltagarnas gav en framträdande beskrivning av längtan efter en vardag och fritid till-

sammans med familj och vänner där inte psykiatrin gjorde sig påmind i lika stor utsträckning. 

Några deltagare lyfte exempelvis fram att det inte var lönsamt att delta på förvaltningsrätts-

förhandlingarna då flertalet läkare redan haft klara argument för ett fortsatt ÖPT. Den egna 

önskan handlade istället om att känna sig mer självständig med en vardag med större val-

friheter, utan att vara beroende av vården. De ställde sig också undrande till hur länge det 

skulle ta att nå dit.    

Själv vill man ha en mer egen … fritid och inte ha psykiatrin bakom hälarna hela tiden, 

utan kunna känna att man klarar sig själv och jamen jobba på sig själv utan att vara 

beroende av psykiatrisk hjälp (Intervju 7). 

Det framkom i synnerligen hög utsträckning hos samtliga deltagare erfarenheter av att vård i 

ÖPT inskränkte frihet och självständighet inom många områden. Även sådant som officiellt 

inte kunde anses ha med ÖPT att göra men där deltagarnas uppfattning likväl var sådan, då 

erfarenheterna de hade var att ÖPT var orsak till de flesta begränsningar i deras liv. Ett par 

deltagare poängterade till exempel en stor vilja att få tillbaka indraget körkort, vilket de 

menade att de hade blivit fråntagna med anledning av ÖPT. Det framkom även en ovisshet 

och ambivalens kring studier och yrkesval. En längtan efter en normal lön och jobba full dag 

som andra gör förekom förvisso, men kapaciteten att jobba hela dagar fanns ofta inte och det 

framkom erfarenheter av att ÖPT kunde påverka ens möjligheter till sysselsättning negativt. 

Det förelåg dock en förhoppning om ökad självständighet om de skulle lyckas med ett arbete. 

Nu får jag ju bara nio kronor timmen då jag är där. Jag tror inte jag kan klara av att 

jobba full dag som andra gör, men jag vill ha kvar den här varaktiga sjukersättningen 

som jag har och kunna få normal lön för dom här fyra timmarna i veckan. Man får ju 
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tjäna ett visst belopp pengar per år utan att bli av med ersättningen. Det skulle kännas 

bra för min ekonomi, jag har inte så mycket över när man betalt räkningar (Intervju 3). 

Att känna vanmakt av att inte bli trodd och inte kunna påverka   

Deltagarna uppgav att de inte upplevde att vårdens beslut gick att påverka då det mesta 

kändes som förutbestämt av läkarna. Det var inte ovanligt att de träffat flera olika läkare, som 

ofta gjorde skiftande bedömningar. Flera av deltagarna berättade vidare hur de inte alltid höll 

med om vad läkarna skrev utan att det snarare kändes som att allt var påhittat. Detta medförde 

att upplevde sig försämrade. Flera deltagare var av åsikten att de inte var så sjuka som doku-

mentation gjorde gällande, och menade exempelvis att det var föråldrad information som 

användes som underlag till förvaltningsrättsförhandlingarna. Deltagarna hade också intrycket 

att det endast framkom negativa saker i dokumentationen, sådant som var positivt undanhölls. 

De visste dock inte hur sådana ståndpunkter skulle kunna framföras, många deltagare hade 

erfarenheter av att personal inte tror på dem.     

Ja.… jag är ju helt idiotförklarad nu… Jag har varit mycket värre, men då var jag inte 

på ÖPT. Jaa, nog klarar väl det mesta... Inte är det som doktorn säger. Ja, att jag var 

helt obotlig och allting, det stämmer ju inte alls... Njaa... dom tror ju inte på mig... det 

brukar vara så (Intervju 5). 

Några av deltagarna beskrev att det var svårt att motstå återfall i missbruk och hade erfarenhet 

av att öppenvården i samband med detta inte sällan avslutade viss medicinering, vilket upp-

levdes som ett straff.  Deltagarna förmedlade också att de ibland hade insikt om att de inte 

mått bra och ansåg då ofta att de själva hade störst kunskap om vad de behövde. De upplevde 

dock oftast att personal inte hörsammade deras åsikt. Några medgav att de upplevt hot i 

kontakt med personalen, och menade att det främst är beroende av om de följer de särskilda 

villkoren eller inte.  

Ja kanske lite hot då. Jag tänker liksom att det är svårt att säga. Jag kanske är friskare 

än dom tror. Och då säger ju jag att jag klarar mig liksom … och då säger dom att det 

får du inte (Intervju 8).  
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Att känna sig utanför och inte förstå sina rättigheter  

Majoriteten av deltagarna beskrev att de inte har så mycket kunskap om ÖPT, men hade 

önskat mer hjälp att förstå den information som står i handlingar för att göra den begriplig. 

Dokument från förvaltningsrätten och den samordnade vårdplanen beskrevs återkommande 

som “alla papper”, och upplevdes omfattande och jobbiga att läsa igenom och förstå. 

Deltagare berättade att de inte kände till så mycket om vare sig innehållet i dokument eller 

sina rättigheter, varför det hade underlättat att få hjälp med förklaringar.    

Jag vet inte kanske. Om någon skulle berätta för mig och så men... ja... jag kan ju 

kanske läsa igenom det… men jag tycker att det är lite marigt att läsa igenom hela … 

Jå, eller sagt i en kortfattad vad det innebär. Ja till exempel när dom har ...heter det 

rättegång eller vad kallas det? (Intervju 3). 

Att inte ha förstått information orsakade också att deltagarna inte visste vilken kunskap de i så 

fall saknade. Flertalet kände de facto inte till vad ÖPT egentligen innebar, mer än att andra får 

bestämma över en. Rörande vårdplanen kände endast enstaka deltagare till att den fanns. 

Deltagarna var överens om att själva innehållet i vårdplanen inte var något som diskuterats 

och ingen uppgav att de hade varit delaktiga i framtagandet av den. Deltagarna visste oftast 

heller inte om vad som skulle komma att hända när det närmade sig att den beslutade tiden för 

ÖPT led sig mot sitt slut. Några deltagares erfarenhet var att det innebar att de snart skulle få 

träffa läkare, men de visste inte vad som skulle tas upp då eller vad som var på gång. De fick 

förlita sig på att deras kontaktpersoner sökte upp dem när det närmade sig i tid.    

                      Om jag har en vårdplan för tvångsvården? … Nja. Det är väl bara att följa. […] men 

jag vet ju att det är fyra punkter för det står på det dära jag får från förvaltningsrätten. 

Där står det fyra eller fem punkter där va? (Intervju 2).   

Ingen deltagare hade någon utsedd stödperson. Samtliga deltagare uppgav att de aldrig hört 

talas om stödperson eller att det var en rättighet att få, varpå de heller inte hade fått förfrågan 

om detta.    

Nej, det har jag aldrig hört talas om. Har aldrig haft det faktiskt (Intervju 2). 
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Bland deltagarna framkom dock en vilja att delta i sådant som rörde den egna vården, utifrån 

de förutsättningar de hade. Det framfördes bland annat en önskan att delta vid förvaltnings-

rätten, även om de inte hade särdeles mycket kunskap. Deltagarna försökte i sådana fall 

framföra sin åsikt ifall den upplevdes som avvikande från övrigas. Några deltagare valde dock 

att inte delta vid förhandlingar, då det upplevdes som att det inte förändrade något. De hade 

kontakt med sin advokat och kände till att det därefter hölls ett möte.   

Då var det nåt slags möte med nån ... advokater å sånt där … å en bunt papper då som 

man ska läsa igenom åsså men... men jag ringer bara. eller advokaten brukar ringa 

mig. Jag har aldrig behövt vara närvarande på dom där... utan jag har sagt att ja... att 

dom får göra dom utan mig ... Å min läkare, hon …hon vill ju gärna förlänga de 

(Intervju 3). 

Att känna sig involverad av att bli sedd och hörd  

Att vilja ha någon att prata med varje dag, någon som lyssnade till hur de hade det, var något 

som många deltagare återkom till. Att träffa en kontaktperson regelbundet uppgavs ha varit 

bra hjälp med praktiska frågor, men också för att få stöd att förstå sig själv. Det kändes också 

bra om personal lyssnade till deltagarnas åsikt om hur saker och ting skulle vara, deltagarna 

berättade att de kände sig mer inkluderade när de kunde ha en dialog med personalen och 

möttes av flexibilitet.   

Kanske förstå mig lite mer. Genom att prata med mig mer […] För det är svårt att hitta 

nån som kan förstå en. Inte bara ha typ samtal med läkaren, för läkaren kanske 

bedömer och så men man måste ha nån som har kontakt med en och kanske pratar 

varje dag. […] Alltså allt kommer inte på en gång, jag kan inte prata om hur jag känner 

och så med en gång (Intervju 8).  

Deltagarna berättade unisont att leva med ÖPT innebar att de behövde anpassa sin vardag. De 

beskrev hur det handlade om att passa uppgjorda tider med läkare och annan vårdpersonal, att 

ta emot mediciner och att hålla sig nykter. Många beskrev dock att de ändå kände sig in-

volverade och upplevde viss frihet om de anpassade sig och följde de uppsatta villkoren. 
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Denna anpassning underlättades av om personal var flexibel gentemot deltagarna och hade 

involverat dem i beslut.    

Nej, nej. Jag är fri att göra vad jag vill. Eller ja, inte vad jag vill då. Men jag kan ju gå 

ut och gå hem till mamma och pappa om det inte är för dåligt väder. Och sen åka buss. 

Ja, så att. […] Det är ju oftast bra bemötande och så... Det gäller bara att passa tider 

och sådär. Och va lugn. Så är det faktiskt med den saken. Så tycker jag det går bra 

ändå. Jag har lite frihet ändå (Intervju 2).  

När deltagarna upplevde bra bemötande från personalen och fick stöd med att förstå in-

formation kände de sig trygga och delaktiga. Deltagarna beskrev också hur de uppskattade 

och tyckte det kändes bra när personalen var omtänksamma. Flera deltagare berättade att de 

fick ganska mycket brev och papper innehållande stor mängd text, men upplevde det som 

positivt när personalen var behjälpliga med att förklara innebörden.     

Nej det är ju ganska mycket text och så. Brev och papper man får. Men jag får hjälp att 

förstå det, och kan fråga [sjuksköterska] om jag behöver. Och så få mer information då 

(Intervju 8).  

Deltagarna förmedlade att om de hade fått vara delaktiga i beslut om sina mediciner och 

samtidigt hade erfarenhet av att medicinen hjälpt, innebar det att tilliten ökade och det var 

lättare att acceptera att de behövde ta läkemedel. Några deltagare uppgav också att de kände 

förtroende för läkarna, och de menade att allt helt enkelt inte är möjligt att vara med och 

bestämma. Det framkom att när deltagarna kände tillit till läkaren och blev inbjuden i resone-

mang kring medicineringen, skapades en förståelse som gjorde att acceptans underlättades.     

Alltså jag tror till och med att dom har frågat mig och om jag vill sluta med mediciner 

nån gång. Men… jag vill inte det (Intervju 3).  
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Att vårdens innehåll är viktigare än formen 

Att se skillnaden på sig själv ur ett helhetsperspektiv beskrev deltagarna som svårt, även i de 

fall deltagaren själv ändå uppmärksammat en märkbar skillnad i måendet. Med detta menade 

deltagare att det var svårt att veta hur denne egentligen fungerade när det också fanns psykisk 

sjukdom att förhålla sig till. Det framkom att några av deltagarna var av den uppfattningen att 

de inte hade fått detta stöd av vården om de inte varit föremål för vård i ÖPT, och de beskrev 

också en rädsla för att bedömningen om behovet av ÖPT skulle förändras. Någon uttryckte att 

ÖPT varit hjälpsamt på gott och ont utifrån förhindrande av återfall i missbruk och försämring 

i sjukdom. Det vårdinnehåll som onekligen var gemensamt för deltagarna var vikten av att 

medicineringen skulle fungera. Det viktigaste var dock att det var rätt vård oavsett vilken 

vårdform som var aktuell.     

Ja… Jag tycker dom gör det jättebra, så jag ser det egentligen… tvångsvården är som 

en hjälp. Det är inte nåt tvång i det (Intervju 6). 

Deltagarna förklarade att det fanns skillnad i tillgängligheten till vården i och med ÖPT, men 

hade svårt att förklara det närmare, mer än att det innebar en redan etablerad kontakt med 

öppenvården. Vilket beskrevs som en fördel då deltagarna fick möjlighet att träffa kontakt-

personer oftare. Det framgick också att detta medförde en smidig kontaktväg angående 

exempelvis önskemål om läkarkontakt via behandlarna, eller om det var något annat som de 

själva önskade ta upp angående sitt mående eller andra frågor.   

   

Aaa... det låter kanske hemskare, tvångsvård än vad det är. Men det är bra, det är... jag 

har ju fått min kontaktperson då som kommer hem till mig eh... en gång i 

veckan (Intervju 3).     

 

En säkrare grund och en vardag som känns mer anpassad och lättare hantera medicin 

och hur man har lättare tillgång till psykiatrin, istället för att behöva gå dit och söka 

hjälp hela tiden så finns den ändå där (Intervju 7).  

Ett antal deltagare beskrev att de med anledning av den samverkan mellan vård och kommun 

som skett i och med ÖPT, hade fått någon form av sysselsättning eller aktivitet att göra under 

veckorna. Majoriteten beskrev också en strävan efter sysselsättning eller arbete, och för flera 
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kunde ett sådant socialt sammanhang bryta en upplevd isolering. Nämnda samverkan hade 

också inneburit att de fått hjälp att etablera kontakter, för ytterligare stöd och hjälp. Del-

tagarna beskrev att de fått bra stöttning från kommunen med exempelvis medicintilldelning 

och vardagssysslor i hemmet vilket de uppskattat, och berättade att de kände sig mindre 

stressade när de inte längre behövde bry sig om eller ha sådan koll på allt. Det stöd de fått 

hade utöver den direkta hjälpen också inneburit att deltagarna fått bättre rutiner, vilket hade 

betydelse för hur de kände sig. Att ha funnit fungerande vanor, som att komma upp på 

morgonen och att ha saker att ägna sig åt under dagen, visade sig hjälpsamt för måendet och 

hade sedermera även underlättat för deltagare i samband med arbete.      

Ja, det tycker jag faktiskt ha varit positivt […] Sen jag började med det här så har jag 

som kommit mer i rutiner och det har som påverkat själva måendet bra. Åsså har jag ju 

även då fått boendestöd. Dom kommer en gång i veckan och det tycker jag är 

jättepositivt för dom hjälper mig litegrann om jag har några frågor eller papper som 

jag inte vet hur jag ska fylla i eller sådära (Intervju 3). 

Deltagarna berättade att mötas av förståelse och ha en bra relation till familjen kunde kännas 

lugnande och hade varit hjälpsamt. Livssituationen medförde att det kändes viktigt att vårda 

relationen till närstående, och deltagarna gav uttryck för att stödet från den nära omgivningen 

var betydelsefullt. Stödet bestod av att träffas i vardagen men det var också av vikt att kunna 

anförtro saker till sina anhöriga. Några deltagare berättade också om betydelsen av ekonomisk 

hjälp från närstående, då den egna ekonomin inte var bra. Att deltagare fick stöd och hjälp 

från familjen även i samband med försämring i sjukdomen och när de kände sig oroliga 

beskrevs som viktigt. Det hade betydelse att anhöriga var medvetna om deltagarnas situation 

och att de även var delaktiga i kontakten med vården och utformandet av tvångsvården. Flera 

deltagare vittnade om att sjukdomsskov orsakat både konflikter inom familjen samt förlust av 

tidigare vänner. Det upplevdes därför som värdefullt när närstående uttryckte förståelse för 

sjukdomen och ställde upp med stöd.       

Det har varit mest på kvällar jag har varit dålig. Men det brukar faktiskt gå över när 

man pratar med någon också Jag ringer mamma och pappa och pratar eller så... så 

blir man lite lugnad när det känns oroligt (Intervju 3). 
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Slutligen hade vård i ÖPT även medfört förbättringar och möjligheter avseende den fysiska 

hälsan. Deltagarna förklarade detta med att den psykiatriska vården även gjorde vissa 

kroppsliga undersökningar och provtagningar, de fick även träffa personal i psykiatrin för 

särskilda hälsosamtal. Några deltagare hade också erfarenheter av att villkoren i ÖPT 

inneburit att de slutat dricka alkohol och/eller ta droger, och en målande beskrivning över 

vilka möjligheter sådan avhållsamhet samt rutiner kring kost och motion kunde innebära 

framkom. Deltagarna uttryckte att dessa livsstilsförändringar hade kommit till stånd tack vare 

ÖPT och hade en positiv inverkan på livet.  

Det hjälper mig att komma upp på morgonen när man har vissa saker man ska göra 

och nu har jag slutat med allt socker och så går jag promenader varje dag. Och de har 

verkligen känts att... Ja, jag känner mig mycket piggare, när jag är ute och rör på mig 

oftare. Det har jag ju inte varit tidigare innan jag gjorde hälsoundersökningen så 

tycker jag absolut att jag blivit piggare å det är ju också en rutin då (Intervju 3).  
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Diskussion 

Effekterna av ÖPT kan utifrån deltagarnas beskrivningar tolkas utifrån två ytterligheter. 

Resultatet har givit förståelse för de fördelar som ÖPT inneburit, vilket för deltagarna mynnat 

ut i ökade möjligheter genom exempelvis ett tryggt stöd. Men samtidigt beskrev deltagare 

även erfarenheter av psykiatrin hade kontroll över deras vardag och att de kände sig 

granskade i nästan samtliga avseenden, vilket i sin tur medförde att de samtidigt kände sig 

oerhört begränsade. Ett motsägelsefullt resultat som är behövligt att debattera. 

Resultatdiskussion  

Att vård i ÖPT erfors begränsande uppfattar vi som ologiskt då behandling med tillhörande 

särskilda villkor inom ramen för ÖPT faktiskt inte får genomföras med stöd av tvångsåtgärder 

(Prop. 2007/08:70). Vi drar av detta slutsatsen att det kan finnas brister i den information 

patienterna fått om ÖPT, liksom otillräcklig kännedom om vad villkoren innebär. Vi anar 

dock även att det hos patienterna kan existera en moralisk medvetenhet, som skulle kunna 

innebära att även om rättslig kunskap finns kan det bära emot att inte följa de gällande 

villkoren. En rädsla från patienters sida att motsätta sig vården menar dock vi går stick i stäv 

mot hur vården ska jobba med patienten. Vi anser att det är av största vikt värna om patienters 

åsikter och forma vården på ett sådant sätt att självkänslan stärks och vidmakthålls genom att 

uppmärksamma stödjande omkringliggande faktorer. Betydelsen av att befinna sig i ett 

sammanhang och att uppleva tillvaron som meningsfull är viktigt både för självkänslan 

liksom den upplevda hälsan (Antonovsky, 2005), och deltagarna beskrev just en längtan efter 

självständighet som ett uttryck för frihetstörst och en vilja att helt enkelt vara som alla andra.  

Flera deltagare poängterade även upplevda begränsningar av friheten inom områden som inte 

direkt att göra med ÖPT eller dess villkor, såsom indraget körkort, vilket vi fann intressant. 

Vid närmare eftertanke ter den sammankopplingen dock inte så märklig. Vi uppfattar det som 

att deltagarna ansåg sig granskade i det mesta de företog sig i och med tvångsvården, vilket 

överensstämmer med Sjöström (2012) som erfor att patienterna vid sidan av egentliga villkor 

även tog upp andra företeelser de var missnöjda med, som de uppfattade hade med tvångs-

vården att göra. Sjöström menar att patienterna inte sällan uppfattar förhållanden som 

officiellt inte regleras i tvångsvården som att det hänger ihop med deras tvångsstatus. 
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Deltagarna beskrev vidare erfarenheter av att vården inte gick att påverka, utan att det mesta 

upplevdes förutbestämt. ÖPT beskrivs vara rättssäkert, då yttersta beslutsrätten inte ligger hos 

läkarna utan domstolen, vilket ger patienterna förutsättningar att både få framfört sin egen 

talan, samt möjlighet att överklaga sin dom. En studie gjord av Zetterberg (2018) visar dock 

att över 99% av alla mål innebär att rätten går på behandlande läkares linje, och i 41% av 

samtliga prövningar delegeras också beslutanderätt över de särskilda villkoren till läkaren. I 

praktiken innebär detta att bestämmanderätten de facto hamnar hos just läkaren. De er-

farenheter deltagarna i vår studie delgav, där de påtalade att de inte upplevde sig kunna 

påverka läkarens beslut, verkar därmed inte alls orimliga. Vi anser att lagstiftningen som skall 

vila på rättssäker grund, inte tycks ge patienten någon nämnvärd rätt att få sin sak prövad, 

vilket vi upplever upprörande. Att patienter som vårdas enligt ÖPT känner sig begränsade 

utan påverkansmöjligheter är dock enligt vårt resultat inte ovanligt. Vi anser för övrigt i likhet 

med Wendel (2015) att motiverande behandlingsinsatser generellt är av oerhörd vikt, och 

kanske särskilt till de patienter som motsätter sig behandlingen, inte följer de särskilda villkor 

som finns formulerade i vårdplanen eller som ger uttryck för vanmakt.  

Resultatet visade också tydligt att majoriteten av deltagarna inte hade så mycket kunskap om 

ÖPT, en slutsats som stämmer väl överens med Sjöström (2012). Deltagarna kände heller inte 

till vilka konsekvenserna kan bli om de väljer att inte följa sina villkor. Enligt Sjöström 

(2012) kan en tänkbar tolkning vara att patienter med anledning av sjukdom har svårt att 

tillgodogöra sig information. Efter att ha träffat och intervjuat deltagare till vår studie har vi 

dock svårt att se detta som den enda tänkbara förklaringen, då vi fört både ändamålsenliga, 

givande och nyanserade samtal med deltagarna. Det kan vara en svår uppgift att informera 

patienter förutsättningarna för ÖPT och vad det kan komma att innebära. Informationen ska 

dock förmedlas på ett sådant sätt att patienten utifrån sina förutsättningar och förmågor kan ta 

till sig information (SOSFS 2008:18; Wallsten, 2013). Vår uppfattning är att detta sistnämnda 

är ett bekymmer och en trolig anledning till kunskapsbristen. Vi anade att vissa deltagare kan 

ha fått viss information, men med anledning av till exempel funktionsnedsättning eller hälso-

tillstånd hade de inte haft möjlighet att till fullo förstå den information som givits. Vilket vi 

anser kan utgöra en möjlig, men oacceptabel förklaring till att somliga deltagare inte upplevt 

att de haft särdeles mycket kunskap eller fått någon information. Patienter ska utöver ovan 

nämnda också ges delaktighet över vården genom att den samordnade vårdplanen skall upp-
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rättas i samråd med denne (SOSFS 2008:18), vilket enligt vårt resultat också är en fram-

trädande och oroväckande brist. Det framkom att deltagarna faktiskt hade velat känna till 

möjligheter och konsekvenser, krav och förväntningar som vård enligt ÖPT kunde komma att 

innebära, men de hade i de allra flesta fall inte givits möjlighet.  

Resultatet påvisade också att ingen deltagare fått information om att stödperson är en rättighet 

att få, vilket vi finner allvarligt. Chefsöverläkare skall enligt 30§ Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (SFS 1991:1128) upplysa personer som får tvångsvård om denna lagliga rätt, och 

att detta inte sker är inte bara regelvidrigt utan kan också ha direkt inverkan i det dagliga livet 

för patienter som får vård i ÖPT. Byskén Henriksson och Åsén (2013) visade att 70% av de 

tillfrågade upplevde att stödperson hade betydelse för deras vardag och välmående, och 

deltagare med öppen tvångsvård skattade betydelsen högst. Studiens resultat kan visserligen 

inte anses generaliserbart, men vi upplever ändå att den ger en tydlig antydan som stämmer 

väl med våra egna slutsatser och antaganden. 

Deltagarna förmedlade att delaktighet vid beslut ökade acceptansen för vårdens innehåll. Vi 

anser att dessa erfarenheter går att tolka på olika vis. Det kan vara så att ÖPT inte alltid 

innebär så stor inskränkning på en individs vardag och att det går att leva med och finna en 

mening i alla fall. Enligt Prop. 2007/08:70 är samtycke för tvångsvården paradoxalt nog en 

förutsättning för dess genomförande, och vårt resultat pekade på att de deltagare som 

uttryckte samtycke också var de som var mest nöjda. Enligt Zetterberg (2018) kan det å andra 

sidan istället vara så att patienter helt enkelt anammat det uppförande vården önskat. Hon drar 

slutsatser utifrån Innes (2007) och Foucault (2009) och menar att målet med ÖPT är att 

patienten så småningom ska ta emot hjälp frivilligt, varför vården med utgångspunkt i makt-

relationen skapar en situation där patienten blir medveten om att denne ständigt är övervakad, 

och därigenom själv kommer att anpassa sitt agerande. Formellt tvång blir då inte nödvändigt, 

utan patientens upplevelse utvecklas till att denne själv vill det som den disciplinära makten, 

sjukvården, önskar. Vi finner dock att även om den sistnämnda tolkningen kan tyckas något 

osmickrande, kanske det är nödvändigt att ta det goda med det onda? De båda förklaringarna 

delar som mål att patientens vård ska övergå till frivillig sådan, vilket också ska vara det 

övergripande målet med ÖPT. 

Tack vare att vården med anledning av ÖPT tvingats samverka med kommunen hade del-

tagarna fått ökade möjligheter genom mer stöd i vardagen. Den viktigaste praktiska effekten 
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av ÖPT beskrivs också vara just att den ökat samverkan mellan kommuner och regioner. 

Vilket innebär att den tvingande effekt på samverkan lagen har i det enskilda fallet, säkerligen 

kan innebära skillnad för patienterna (Zetterberg, 2018). Det är inte otroligt att anta att 

deltagarna i vår studie upplevde resultatet av detta samverkanstvång som ett förbättrat stöd. 

Men vi uppfattar precis som Zetterberg (2018) skriver att det är märkligt att ÖPT snarare 

framstår som en pedagogisk förbättring för att främja samverkan mellan vårdgivare, än en 

tvångsvårdslagstiftning. Resultatet i vår studie av deltagarnas uppfattning kring de insatser 

som de fick var att många var tämligen nöjda och det uttrycktes en rädsla för att insatserna var 

knutna till tvångsvården. Om så var fallet tycker vi att det är bekymmersamt att deltagarna 

upplevde sig nöjda med insatsen och kunde uttrycka en frivillig inställning till tvångsvården 

endast för att få bibehålla de resurser som blivit insatta. 

Slutligen visade resultatet på betydelsen av anhörigas delaktighet i kontakten med vården. 

Antonovsky (2005) har utvecklat en teori som beskriver att en människas hälsotillstånd 

hänger samman med det sammanhang individen befinner sig i. I slutsatserna framkommer att 

det är både lugnande och rogivande att ha ett stort kontaktnät att vända sig till, och att det 

underlättar för förmågan att se tillvaron som hanterbar, meningsfull och begriplig. Ett resultat 

som skulle kunna förklara det värde deltagarna i vår studie lade vid stödet från sin omgivning. 

Dock framkom det att vården i många fall inte varit initiativtagare till att involvera anhöriga, 

vilket är mycket bristfälligt då det är vida känt att anhöriga många gånger ses som en resurs i 

vårdsammanhang samt att behovet av deras medverkan uttrycks i lagen (SFS 1991:1128).  

Metoddiskussion   

Vårt syfte med denna studie var få ökad kunskap om patienters erfarenheter av att vårdas i 

ÖPT. Vi valde dock att exkludera patienter som vårdades inom slutenvård i samband med 

studiens genomförande, då vi antog att behov av inläggning inom slutenvård i de allra flesta 

fall berodde på försämring i sjukdom. Vi ansåg att datainsamling i sådana fall inte var 

lämplig. Vi exkluderade också de patienter vars ordinarie psykiatriska öppenvårdsmottagning 

i samband riskbedömning kommit till slutsatsen att enskilda besök hos patienten var 

olämpligt. Detta innebar att somliga patienter inte gavs möjlighet att delta i studien, deras 

erfarenheter känner vi därmed inte till och inte heller om det kan ha påverkat resultatet. 
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Riskbedömningen vägdes mot nyttan med studien och vi har uppskattat att studiens resultat 

ändock är trovärdigt.  

Patienterna fick frågan om medverkan i denna studie genom ett informationsbrev som 

öppenvårdsmottagningar vidarebefordrade till potentiella deltagare. Ett sådant förfarande 

innebar även att öppenvårdsmottagningarna kunde vara patienterna behjälpliga med att förstå 

informationen i brevet, men skulle samtidigt inte påverka patienten i endera riktningen. En 

risk med att personal på öppenvården lämnade ut informationsbrev kan ha varit att patienterna 

blev osäkra på om deras framtida vård kunde påverkas utifrån de uppgifter de lämnat under 

intervjuerna, och att det medfört att de inte vågade vara uppriktiga i sina svar. Vi har därför 

varit mycket tydliga med att vår studie inte kommer att påverka deras individuella vård på 

något sätt. 

För att ha möjlighet att ta ett grundat ställningstagande och lämna informerat samtycke till 

deltagande i en studie behöver den tillfrågande delges relativt mycket information (SFS 

2003:460), och en farhåga vi haft är att detta varit hindrande. Vi hade för avsikt att hålla det 

informationsbrev vi skickade till patienterna så konkret som möjligt, utan att använda ett 

försvårande språk. Som nämnt var det ändå ganska mycket information som var nödvändig, 

varför brevet oundvikligen var omfattande. En person med psykisk sjukdom har ofta, om inte 

alltid, kognitiva funktionsnedsättningar (Lundin & Mellgren, 2012) och då detta bland annat 

kan innebära svårigheter att ta till sig mycket information, som att läsa ett långt brev, samt 

minnes- och uppmärksamhetssvårigheter har vi antagit att åtminstone någon patient dessvärre 

inte hade möjlighet att tillgodogöra sig informationen.  

Nio patienter hade initialt samtyckt till deltagande, men en gick inte att få tag på. Vi försökte 

komma i kontakt med personen vid några tillfällen, men då samtliga deltagare har rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande bedömde vi det som ett bortfall (SFS 2003:460). Av de åtta 

deltagarna i studien var en person kvinna och sju var män, vilket skiljer sig väsentligt mot 

siffrorna för hela Sverige, där könsfördelningen mellan personer som vårdades i ÖPT år 2018 

var 45,6% kvinnor och 54,4% män (Socialstyrelsens statistikdatabas). Det är möjligt att en 

större spridning gällande kön som i högre avseende speglat verkligheten hade givit ytterligare 

variation, avseende de erfarenheter deltagarna delgett. Vi anser dock att vi fått genuina 
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berättelser från studiens deltagare, varför frågan om fler kvinnor skulle ha bidragit till något 

ytterligare fynd förvisso skall beaktas men är svår att besvara.  

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Vi upplevde att det var en svår balans 

att växla mellan de frågor vi avsåg att ställa och att ara lyhörda för det deltagarna valde att 

berätta, vilket delvis kan bero på att vi saknar tidigare erfarenheter av intervjuteknik. En viss 

struktur behövde finnas under intervjuerna, men det kan ha inneburit att vi varit något för 

styrande vilket i sin tur skulle kunna ha påverkat resultatet (Danielson, 2017). Intervjuformen 

upplevdes dock som övervägande gynnsam och det fanns flera fördelar med att lämna ut-

rymme för det deltagarna själva valde att berätta. I efterhand upplever vi att det hade varit bra 

att formulera något färre frågor och snarare stannat vid olika ämnen vi önskade beröra. 

Därigenom hade deltagaren haft möjlighet att berätta ännu mer fritt.  

Analysen genomfördes med stöd i metoden enligt Graneheim och Lundman (2004) samt 

handledning enskilt och i grupp. Det har också underlättat att vara två författare, något vi 

upplevt minskat risken för felaktigheter. Vi har återkommande under analysprocessen gått 

tillbaka i materialet för att säkerställa äktheten i våra slutsatser. Detta innebär att resultatet 

som presenteras är deltagarnas egna beskrivningar, vilket vi också styrker med återgivna citat 

för att verifiera studiens trovärdighet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) innebär tro-

värdighet att vi ska ha gjort resultatet begripligt samt påvisat att resultatet är rimligt. Utifrån 

den kunskap vi hade innan denna studie som sjuksköterskor med erfarenhet av psykiatrisk 

vård, var vi delvis bekant med studiemiljön och gör bedömningen att det resultat vi fått fram 

känns sannolikt. Vi har för att ytterligare verifiera trovärdigheten även diskuterat våra prel-

iminära resultat och överenskommelsen mellan kategorier och teman med utomstående 

handledare. Vi har utöver detta försökt att nogsamt beskriva vår analysprocess och varit så 

neutrala som möjligt, för att ytterligare påvisa bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Resultatet av en kvalitativ innehållsanalys kan inte generaliseras, men ändå vara 

överförbart till en likvärdig grupp. Studiedeltagarna hade kontakt med vården i två olika delar 

av landet, samt hade varierande ålder, bakgrund och levnadsvillkor. Det har inte funnits 

samstämmighet i svar utifrån dessa faktorer utan erfarenheterna var oberoende, vilket vi anser 

ytterligare intygar överförbarheten. 
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Kliniska implikationer  

Det behövs översyn och implementering av tydliga rutiner gällande upplysningar av patienters 

rättigheter. Vården tycks behöva garantera rättssäkerheten för patienterna genom att se över 

hur de får information relaterad till ÖPT, avseende fakta och med vilken hänsyn till patientens 

förmåga den ges. Genom granskning av rutiner kan vården också säkerställa patienters rättig-

het till stödperson.   

Det är högst aktuellt att vården gör patienter delaktiga i samtliga moment och beslut i ÖPT 

genom att skapa förutsättningar till medverkan vid möten och upprättande av vårdplaner. Det 

är också nödvändigt att involvera anhöriga i högre utsträckning än vad som förefaller ske 

idag. Dialog om hur omvårdnadspersonal kan arbeta motiverande med patienter i ÖPT samt 

verka för ökad delaktighet anser vi kan utgöra ett ämne för reflekterande diskussioner på 

arbetsplatser. Resultatet kan med fördel användas inom de egna verksamheterna men likaså 

över hela landet för förbättrade förhållanden för patienter som vårdas i ÖPT.  

Slutligen uppfattar vi studiens övergripande resultat som betydande, och rekommenderar mot 

bakgrund av detta fler patientstudier, samt en större översyn av patienters rättssäkerhet 

rörande ÖPT.  

Slutsats  

En av de avsikter som fanns när den tidigare lagstiftningen omformulerades och öppen 

tvångsvård infördes var att rättssäkerheten skulle öka och tvångsvården i sig ska motiveras av 

patientens vårdbehov (Zetterberg 2018). Denna studies samlade resultat pekar på att detta är 

områden i behov av förbättring och genomlysning. Vården tycks i flera fall misslyckas med 

att tillgodose patienters behov av och rätt till personligt anpassad information och det finns 

uppenbara brister i att involvera patienter i utformandet av vården. En större tydlighet i 

informationsöverföringen till patienter angående de möjligheter och begränsningar som ÖPT 

kan innebära förefaller också oundgänglig. Inte enbart utifrån inskränkningar enligt de 

särskilda villkoren, utan också på grund av risken att patienten drar paralleller till många 

andra företeelser de är missnöjda med, som de uppfattar har med tvångsvården att göra. 

Att vårdas i ÖPT innebär att känna sig begränsad och vår slutsats är att det är viktigt att värna 

patienters möjlighet till autonomi även i samband med ÖPT, varför vi anser att det vore av 
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värde att vidare studera på vilket sätt omvårdnadspersonal ger kontinuerligt stöd och arbetar 

motiverande. Det är betydelsefullt att finnas i ett sammanhang och omvårdnadspersonal 

behöver tillvarata de erfarenheter som beskrivs som främjande och aktivt motivera patienter 

till en allt mer självständig vardag. Därutöver är tvångsvård förvisso tvångsvård och allt har 

patienterna inte möjlighet att avgöra. Det är ändå viktigt att vården strävar efter att visa 

hänsyn och vara flexibel. Att patienter bjuds in till diskussion kring exempelvis medicinering, 

kan bidra till ökad förståelse och möjlig acceptans kring beslut om deras vård. Patient-

medverkan är en viktig och central del om vården ska bli framgångsrik för patienten, och att 

ges utrymme att få uttrycka sin åsikt samt kunna påverka ger möjligheter och stärker 

patientens autonomi samt känsla av delaktighet. 

En annan aspekt som vi har uppmärksammat är anhörigperspektivet. Att anhöriga och 

närstående är delaktiga i vården har betydelse för patienters återhämtning, förutsättningar 

saknas dock ibland för att de ska kunna vara engagerade om patienten vill det. Enligt SOSFS 

2008:18 ska anhöriga vara delaktiga i vården så långt som det är möjligt, och vården behöver 

skapa bättre förutsättningar genom ett större engagemang för att göra anhöriga mer 

involverade.  

Sammanfattningsvis förefaller ÖPT innebära både begränsningar och möjligheter. Det finns 

positiva konsekvenser av vårdformen, såsom ökat stöd som ett resultat av tvingande sam-

verkan. Men vi drar också slutsatsen av att finns betydande brister i rättssäkerheten, varför det 

är ett angeläget område i behov av översyn av hur patienters lagliga rättigheter tillgodoses.  
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Vill du vara med i en studie där du berättar om dina erfarenheter av att 

vårdas enligt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)? 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Luleå tekniska universitet för att bli specialistsjuksköterskor 

i psykiatri. Vi kommer under hösten 2019 genomföra ett studentarbete där vi är intresserade av att ta 

del av patienters erfarenheter och upplevelser av att vårdas enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT). 

Öppen psykiatrisk tvångsvård har inte funnits så många år och det finns ännu inte så mycket forskning 

som handlar om patienternas egna erfarenheter. Vi vill med detta brev fråga dig om du vill delta i vår 

studie ”Patienters erfarenheter av att vårdas i ÖPT”? 

 

Vill du delta i vår studie och berätta om dina erfarenheter så träffar vi dig för en intervju. Du får själv 

bestämma var du vill träffas, det kan till exempel vara hemma hos dig eller i ett lånat rum på 

psykiatrimottagningen eller sjukhuset. Vi tror att intervjun kommer ta omkring en timma. Intervjun 

kommer spelas in om du känner dig bekväm med det, eller så kommer vi skriva noggranna 

anteckningar. Ingen obehörig kommer ta del av vare sig inspelning eller anteckningar och din intervju 

kommer att kodas, vilket betyder att ingen annan än vi som gör studien kommer veta vilka svar du har 

lämnat. Efter att studien är färdig kommer alla inspelningar och våra utskrifter förstöras. Det färdiga 

resultatet kommer att publiceras som ett examensarbete på http://www.diva-portal.org/ 

 

Att delta är helt frivilligt, och du kan avbryta ditt deltagande när som helst om du skulle ångra dig, 

utan att motivera varför. Vi planerar att genomföra intervjuerna i slutet av oktober samt under 

november månad. Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till ökad kunskap och förståelse för de 

erfarenheter du och andra som vårdas enligt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård har, samt 

identifiera områden som kanske behöver förbättras. 

 

Vill du vara med i studien, eller få mer information, fyller du i svarsblanketten vi skickar med detta 

brev. Denna blankett skickar du tillbaka till oss i det bifogade frankerade svarskuvertet. Antingen 

lämnar du det till din behandlare i öppenvården eller postar det i brevlådan senast 4 november 2019. 

Du kan också kontakta någon av oss via e-post eller telefon för att få möjlighet att ställa frågor eller få 

mer information  
 

 

Helena Lindström   Magdalena Vaattovaara 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Specialistsjuksköterskestudent   Specialistsjuksköterskestudent 

E-post: eheild-3@student.ltu.se  E-post: magvaa-7@student.ltu.se  

Telefon: 070-379 19 52   Telefon: 073- 050 31 10 

 

Handledare: 

Sebastian Gabrielsson 

Lektor, specialistsjuksköterska 

E-post: sebastian.gabrielsson@ltu.se 

Telefon: 0920- 49 32 27, 070-548 38 64   

http://www.diva-portal.org/
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Vill du vara med i en studie där du berättar om dina erfarenheter av att 

vårdas enligt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT), eller få mer 

information? 

 

Jag har tagit del av skriftlig information och samtycker till att delta i studien ”Patienters 

erfarenheter av att vårdas i ÖPT” (ringa in ditt svar).     

            JA      NEJ   

 

Jag har tagit del av skriftlig information och vill att ni kontaktar mig för mer information 

(ringa in ditt svar) 

  JA  NEJ 

 

Underskrift……………………………………………… 

Namnförtydligande………………………………………... 

Ort/ datum………………………………………………. 

 

Skriv ner dina kontaktuppgifter här så kan vi kontakta dig 

Mobil nr………………………………………………………... 

Mejl……………………………………………………………. 
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Intervjuguide     
     

 

Jag har förstått att du vårdas enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT), stämmer det? 

 

Vad innebär det (ÖPT)?  

 

Har du fått information om vad ÖPT innebär för dig? 

 

Hur upplever du att det är att vårdas på öppen psykiatrisk tvångsvård? 

 

Påverkar den öppna psykiatriska tvångsvården dig i din vardag? 

 

Hur länge har du haft ÖPT? 

Om personen haft ÖPT över ett år: ÖPT är ju tidsbestämt, vill du berätta hur du 

upplever att det går till när det börjar närma sig att tiden går ut?  

 

När man vårdas enligt ÖPT brukar man också ha en speciell plan som kallas Samordnad 

individuell plan, känner du till det? 

Om ja - vet du vad det står i din plan? Har du blivit tillfrågad om att vara med 

och skriva den? 

 

Om nej - ibland är det så att ÖPT också innebär olika villkor som behöver följas, 

känner du till det? Vet du om du har några särskilda villkor du behöver följa? 

Har du varit med och tagit fram/blivit tillfrågad om vad du tycker? 

 

Har du, eller har hört talas om, något som kallas för Stödperson? 

Om ja, berätta mer. 

 

Vad betyder delaktighet för dig? 

 

Tycker du att du fått möjlighet att vara delaktig i de beslut som fattats kring din vård?  

 

Har något kopplat till din vård varit hjälpsamt, dvs hjälpt dig? Till exempel att må bättre, få 

bättre struktur på din vardag, förhindrat återfall i sjukdom eller annat.  

 Om ja - vad har varit hjälpsamt?  

 

Har du upplevt att något kring din vård hindrat dig på något vis? 

 

Upplever du att din vård är förknippad med hot av olika slag?  

Ex. tar du inte medicinen, blir du återintagen? 

Eller andra exempel. 

 

När du tänker på detta vi har samtalat om idag, hade något kunnat genomföras på bättre sätt? 

 

Är det någon information om ÖPT du saknar? 



Bilaga 2 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Finns det något som du vill berätta som vi inte berört? 

 

 

 

Följdfrågor: 

 

Vad innebär det för dig? 

Kan du berätta mer om det? 

Vad känner du inför det? 

Vad tänker du om det? 

Hur menar du? 

Saknar du något? 

 

  

  

  

 


