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Sammanfattning 

Bakgrund: Personalgruppen och dess sammansättning kan ha en inverkan på såväl 

omfattningen som upplevelsen av att genomföra en tvångsåtgärd. Sjuksköterskan förväntas 

kunna identifiera och bedöma behovet av akuta insatser. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskan kan känna sig splittrade i sin yrkesroll samt uppleva ett bristande stöd från 

resterande teammedlemmar. Ett välfungerande teamarbete har betydelse i både preventivt 

syfte samt vid genomförandet av en tvångsåtgärd. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av teamarbete vid tvångsåtgärder inom den 

psykiatriska heldygnsvården 

Metod: En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer. Sex sjuksköterskor 

deltog i studien, alla verksamma inom den psykiatriska heldygnsvården och med erfarenhet av 

tvångsåtgärder. Författarna utgick från en intervjuguide med fyra öppna frågor. Materialet 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: Resultatet presenteras utifrån tio underkategorier som sorterades i 

följande tre huvudkategorier: teamets egenskaper, sjuksköterskans roll i teamet och 

organisatoriska faktorer. Resultatet visar att teamarbetet på avdelningen är av betydelse vid 

planering och genomförande av tvångsåtgärder. För ett fungerande teamarbete krävs bland 

annat en tydlig ledare, en god kommunikation samt en gemensam uppfattning om syfte och 

mål med tvångsåtgärder.    

Slutsats: När en patient är i behov av en tvångsåtgärd är det viktigt att teamarbetet 

fungerar för att undvika att patienten utsätts för ett onödigt lidande. Med regelbunden 

reflektion i en öppen miljö får teamet möjlighet att diskutera eventuella fel och brister som 

inträffat och på så vis dra lärdom och vidare utvecklas som team.  

 

 

Nyckelord: Teamarbete, tvångsåtgärder, delaktighet, psykiatrisjuksköterska, 

patientsäkerhet 
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Abstract 

Background: The staff and it´s composition may have an impact on both the extent and 

the experience of implementing a coercive measure. The nurse is expected to identify and 

assess the need for urgent action. Previous research shows that the nurse may feel divided in 

their professional capacity and experience a lack of support from the remaining team 

members. A well-functioning teamwork is important in both preventively and in 

implementing a coercive measure. 

Aim: To describe nurse´s experiences of teamwork of coercive measures in psychiatric care 

Method: A qualitative study based on semi-structured interviews. Six nurses participated in 

the study, all active in the psychiatric care and with experience of coercive measures. The 

interviews were based on an interview guide with four open questions. The material was 

analyzed using a content analysis  

Result: The results presented from the ten subcategories that were sorted into the following 

three main categories: the team's characteristics, the nurse's role in the team and 

organizational factors. The result shows that the team work of the ward is important in the 

planning and implementation of coercive measures. For a functioning teamwork it´s important 

with a strong leader, a good communication and a common understanding of the purpose of 

coercive measures.  

Conclusion: When a patient is in need of a coercive it is important with a functioning 

teamwork to avoid exposing the patient to an unnecessary suffering. With regular reflection in 

an open environment, the team may discuss the possible mistakes that occurred and thus learn 

and further develop as a team.  

 

 

 

Keywords: Teamwork, coercive measure, participation, psychiatric nurse, patient safety 
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Inledning 
Sjuksköterskan inom den psykiatriska heldygnsvården har en viktig roll i vårdteamet som 

både arbetsledare och omvårdnadsansvarig över patienter som är i en utsatt situation. 

Avdelningens vårdkultur skapas gemensamt av hela arbetsgruppen och grundas på 

gemensamma värderingar och normer. Sjuksköterskan som oftast är i minoritet ska arbetsleda 

och strukturera omvårdnadsarbetet samt värna om patienternas individuella behov. När 

tvångsåtgärder tillämpas är ett fungerande teamarbetet viktigt, framförallt för att skydda 

patienten men även för att säkerställa medpatienter och personalens säkerhet. Författarna vill 

med denna studie undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskan har avseende teamarbete vid 

användandet av tvångsåtgärder. 

 

Bakgrund 

Specialistsjuksköterskans ansvar 
Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård ska enligt kompetensbeskrivningen kunna 

identifiera, bedöma och hantera situationer som kan innebära en risk att patienter, närstående 

eller medarbetare kommer till skada. Sjuksköterskan ska även arbeta för att förebygga att 

sådana situationer uppstår och kunna bedöma och värdera behovet av akuta insatser samt 

avgöra ifall det finns behov av en ny medicinsk bedömning. Den psykiatriska omvårdnaden 

ska syfta till att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv och patienten ska få 

stöd i hantera sin sjukdom och de konsekvenser som sjukdomen innebär (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska all vård 

ges med respekt för den enskilda människans värdighet. I lagen beskrivs patientens rättigheter 

till att erhålla en trygg och säker vård och behandling. Varje patient har rätt till en god vård i 

anpassade lokaler med rätt utrustning och personal (SFS 1982:763). Institute of Medicine och 

Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) har identifierat sex kärnkompetenser som 

har stor betydelse för alla professioner inom hälso- och sjukvården. De sex 

kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Svensk 

sjuksköterskeförening har lyft fram dessa kompetenser som centrala för att utveckla både 

omvårdnad och hälso- och sjukvården (Edberg et al., 2003). Författarna har i följande arbete 

valt att lyfta fram teamarbete, personcentrerad vård och säker vård. 
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Teamarbete 

För sjuksköterskor är samarbete med andra professioner ofta en självklarhet och i teamarbetet 

är de olika yrkeskategorierna beroende av varandra. Det är därför viktigt att kunskap 

förmedlas på ett respektfullt sätt (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). För att ett 

samarbete ska ske krävs en samordning mellan olika individer, exempelvis att de vistas 

tillsammans, delar samma uppfattning och strävar efter samma mål med arbetet. Ett 

teamarbete inom den avancerade omvårdnaden syftar till att samordna individer som innehar 

nödvändig kompetens. Samtliga medlemmar i teamet ska också ha förståelse för varandras 

möjligheter och begränsningar samt uppmärksamma varandras insatser. Studier om 

gruppdynamik och problemlösning visar att teamarbete är effektivt och förutsätter demokrati 

och delaktighet. Dominans och hierarkisk kommunikation ligger till hot för ett fungerande 

teamarbete, men det innebär inte att teamet får sakna beslutskapacitet och ordning. Med 

ordning menas att de beslut som fattas också genomförs, antingen individuellt eller 

samordnat. Vid genomförandet av vissa beslut kan dock en hierarkisk kommunikation bli 

nödvändig för att uppfylla en effektivitet (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).   

 

Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården utgår från personalismen som filosofisk grund. Inom 

personalismen ses människan som en person som utvecklas i relation till andra och varje 

personlig erfarenhet skapas i samspel med andra personer. För att personalen ska ha förmåga 

att arbeta personcentrerat i patientarbetet krävs även en personcentrerad pesonalpolicy, det 

vill säga att personalen inte bara behandlar patienten som en person utan även sina kollegor 

(Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård handlar om att se och bemöta människor 

som fria och värdiga personer. Med fri menas däremot inte att människan är oberoende utan 

snarare ömsesidigt beroende. Genom att noggrant och strukturerat lyssna på patientens 

berättelse skapas möjlighet att få kännedom om patientens kunskap om sig själv samt vilka 

förutsättningar och hinder patienten har för att uppnå hälsa. Personcentrerad vård fokuserar på 

den interpersonella processen vilket innebär att patienten ses som en del i en social värld. Det 

är betydelsefullt att känna sig själv och sina värderingar men också att förstå sin omvärld. 

Denna förståelse handlar om en medvetenhet om miljön och omgivningens betydelse i vilken 

omvårdnaden sker. Den personcentrerade vården innebär att patienten får en ökad makt, men 

även ett ökat ansvar. Specialistsjuksköterskans kunskap blir således en viktig resurs för såväl 

patienten som personalgruppen (Ekman & Norberg, 2013) 
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Säker vård  

Patientsäkerhet handlar om att skydda patienten från undvikbara skador. Det vill säga skador 

som inte hade behövt inträffa om rutiner och riktlinjer följts, om evidensbaserade metoder 

använts samt att patienten vårdats med rätt kompetens (Öhrn, 2013). Patientsäkerhetsarbetet 

är alla medarbetares ansvar. Specialistsjuksköterskan har dock en central roll genom sitt 

personliga yrkesansvar samt ansvaret över att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden. All 

vård ska bedrivas med fokus på patientens bästa och det är därför viktigt att 

omvårdnadsarbetet sker med en säkerhetsmedvetenhet. Patientsäkerhet kräver ett bredare 

perspektiv, det vill säga förmågan att beakta säkerheten i hela systemet och inte endast 

relaterat till den individuella patienten. För att skapa säkerhet förutsätts att organisationen har 

en god säkerhetskultur. Med säkerhetskultur menas det gemensamma förhållningssätt, 

attityder och normer som medarbetarna inom organisationen har gällande säkerhet och risker 

(Öhrn, 2013). Säkerhetskulturen bygger på både skrivna och oskrivna regler, beteenden samt 

uppfattningar och värderingar, både uttalade och icke uttalade. Det som kännetecknar en god 

säkerhetskultur inom en organisation är när chefer och medarbetare kan erkänna att fel och 

brister kan inträffa. Medarbetarna ska även uppleva att de kan rapportera negativa händelser, 

tillbud och risker utan rädsla för negativa konsekvenser. Specialistsjuksköterskan kan bidra 

till en hög säkerhetskultur genom sin delaktighet och involvering i säkerhetsarbetet och 

genom att fokusera på systemfel snarare än brister hos individen. Vidare kan 

specialistsjuksköterskan bidra till en säkerhetskultur genom systematisk insamling och analys 

av inträffade händelser samt sträva efter en öppen miljö där misstag som inträffat kan 

diskuteras utan att leta efter syndabockar (Öhrn, 2013).    

 

Vårdkultur 

Kultur kommer ursprungligen från latinska begreppet cultu´ra och betyder bearbeta, odling 

och bildning (Nationalencyklopedin 2014). Varje organisation förfogar över en egen kultur, 

den kan isoleras men även förändras gällande normer, värderingar och regler. En grupp med 

människor som arbetar och lever tillsammans under liknande omständigheter kan ses som en 

subkultur. Delad värdegrund, rutiner, formella och informella regler styr gruppens 

samhörighet (Davis, Nutley & Mannion, 2000). Vårdkultur är de värderingar, rutiner, normer 

och/eller ritualer som arbetsgruppen skapar tillsammans. Vårdkulturen kan inverka på 

patienternas vård och vidare på patientens livskvalitet (Socialstyrelsen, 2007). Inom den 

psykiatriska vården har specialistsjuksköterskan ett ansvar att bjuda in patienten till en 

vårdande relation. Det förväntas att specialistsjuksköterskan övervakar utformandet av 
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avdelningskulturen så att den vårdande relationen har möjlighet att främjas (Wiklund Gustin, 

2011). I Rytterströms (2011) doktoravhandling om vårdkulturens betydelse framgick det att 

sjuksköterskorna ansåg det nödvändigt att anpassa sig till den gällande vårdkulturen och då 

främst de oskrivna reglerna. Vårdkulturen beskrevs som en möjlighet men även som ett 

hinder i vårdandet (Rytterström, 2011). 

 

Tidigare forskning inom området 
Enligt de flesta ländernas lagstiftning är det tillåtet att bedriva tvångsvård av patienter som 

lider av en psykisk sjukdom och vidare riskerar att skada sig själv eller andra. Det är även i de 

flesta länderna tillåtet att under pågående sjukhusvård använda olika former av 

tvångsåtgärder. Detta i syfte att motverka våld samt psykiskt och fysiskt lidande för patienten 

själv och andra inblandade (Lay, Nordt & Rössler, 2011). Ett vårdteam påverkas inte enbart 

av individuella egenskaper hos teammedlemmarna utan även av flertalet informella normer 

som finns inom gruppen. Det kan exempelvis handla om traditionella maktstrukturer där 

syftet med tvångsåtgärder är att få kontroll över patientens beteende. Riskbedömning och 

beslut om tvångsåtgärder bygger oftast på en samlad uppfattning inom teamet. Vid 

genomförandet av tvångsåtgärder kan även enskilda teammedlemmar gå emot den egna 

uppfattningen av solidaritet till resterande teammedlemmar. Beslut om tvångsåtgärder baseras 

på patientens behov men påverkas även av teamets egenskaper och uppfattningar om 

patienten samt faktorer i vårdmiljön (Larue, Dumais, Ahern, Bernheim & Mailhot, 2009). 

Studier visar att sjuksköterskor anser att användandet av tvångsåtgärder inte helt går att 

undvika (Bigwood & Crow, 2008; Marangos-Frost & Wells, 2000).  I studien av Bigwood 

och Crow (2008) framgick att sjuksköterskor ansåg att tvångsåtgärder var en del av arbetet 

och att det ingick i arbetskulturen. De ansåg även att det var sjuksköterskan som hade det 

övergripande ansvaret vid genomförandet av tvångsåtgärder. Detta på grund av det 

omvårdnadsansvar hon innehar över patienterna men även det ansvar hon besitter gällande 

vårdmiljön (Bigwood & Crow, 2008).  

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att använda tvångsåtgärder 

Marangos-Frost och Wells, (2000) fann i deras studie att sjuksköterskor kan uppleva ett etiskt 

dilemma i beslutsfattandet avseende tvångsåtgärder. Deltagarna uppgav att alternativet var att 

använda fysiskt tvång eller riskera att patienten, medpatienter eller personalen kom till skada 

och inget utav alternativen kändes rätt. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var deras plikt 
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att skydda såväl patienterna som kollegorna. Sjuksköterskorna saknade dock alternativ till 

fysiskt tvång och menade att en tvångsåtgärd alltid var det sista alternativet (Marangos-Frost 

& Wells, 2000). Enligt en studie av Lorenzo, Baraldi, Ferrara, Mimmi & Rigatellis, (2012) 

ansåg deltagarna att det främsta motivet till tvångsåtgärder var kontroll av aggressivt 

beteende. Andra orsaker till tvångsåtgärder kunde vara för att förebygga att patient och 

personal kom till skada eller då det krävdes för att ge patienten en snabb behandling. I en 

studie av Lee, Gray, Gournay, Wright, Parr & Sayers (2003) uppgav flertalet sjuksköterskor 

att de hade negativa erfarenheter gällande tvångsåtgärder. De ansåg att relationen till patienten 

kunde påverkas negativt och att patienten blev svårare att hantera i och med att de upplevde 

det fysiska tvånget som ett straff. Flera studier visar en osäkerhet hos sjuksköterskor avseende 

beslutsfattandet vid tvångsåtgärder samt en tveksamhet kring huruvida teamet alltid övervägt 

andra alternativ (Lee et al., 2003; Marangos-Frost & Wells, 2000; Kontio et al., 2010; Larue, 

Dumais, Ahern, Bernheim & Mailhot, 2009). I studien av Kontio et al. (2010) uttryckte 

sjuksköterskorna skuldkänslor över att inte ha gjort tillräckligt för patienten. De önskade att 

de hittat alternativ till tvångsåtgärder samtidigt som de upplevde rädsla, ångest och hjälplöshet 

i vårdandet av aggressiva patienter (Kontio et al., 2010).  

 

Teamarbete vid tvångsåtgärder 

I studien av Marangos-Frost och Wells, (2000) framkom att sjuksköterskorna upplevde att de 

fick otydliga instruktioner samt bristande stöd från läkarna. Sjuksköterskorna tog upp att 

läkarna ibland undvek hotfulla situationer. De upplevde även att läkarna ibland ansåg att visst 

våld från patienter var en del av arbetet men inte acceptabelt när det gällde läkarna själva. I en 

studie av Kontio et al., (2010) beskrev sjuksköterskorna att de sällan hann diskutera med 

läkarna eller andra teammedlemmar innan genomförandet av akuta tvångsåtgärder. Däremot 

diskuterade teamet tillsammans eventuella behov av tvångsåtgärder då det förekom patienter 

på avdelningen som uppvisade ett aggressivt beteende. I diskussionen vägdes både patientens 

berättelse, personalens upplevelser samt patienten tidigare beteende in samt huruvida 

tvångsåtgärder då används (Kontio et al., 2010). Bigwood och Crow (2008) fann att 

sjuksköterskor kunde känna oro över en del attityder inom personalgruppen, viss personal 

ansåg att tvångsåtgärder var en snabb lösning på problemet eller ett lagligt sätt att skada 

patienten på. Vidare framkom att fysiska tvångsåtgärder kunde få sjuksköterskorna att känna 

sig splittrade i sin yrkesroll. Det beskrevs som en konflikt mellan att vara terapeutisk och att 

vara en del i den arbetskultur som handlade om kontroll. Sjuksköterskorna ansåg att det var 
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motiverat att tillämpa tvångsåtgärder endast då alla andra alternativ hade övervägts. 

Sjuksköterskorna upplevde skillnader inom personalgruppen när det handlade om att få 

kontroll över situationen och menade på att vissa sjuksköterskor använde tvångsåtgärder för 

snabbt utan att överväga andra alternativ (Bigwood & Crow, 2008). I studien av Bigwood och 

Crowe, (2008) beskrev en manlig sjuksköterska att han inte ville att kollegorna skulle se 

honom som svag och att kvinnliga kollegor förväntade sig att de manliga sjuksköterskorna 

skulle ta kommandot (Bigwood & Crow, 2008). I en studie av Lind, Kaltiala-Heino, 

Suominen, Leino-Kilpi & Välimäki (2004) framgick det att kvinnliga sjuksköterskor 

uppfattade tvångsåtgärder som mer problematiskt än de manliga. Enligt studien av Bigwood 

och Crow, (2008) beskrev sjuksköterskorna att användandet av tvångsåtgärder även kunde 

upplevas som stärkande för gemenskapen i teamet. Sjuksköterskorna menade att tilliten till 

kollegorna blev större och man kom närmre varandra vilket ledde till ökad trygghetskänsla på 

avdelningen. I studien av Kontio et al., (2010) framkom att rollerna i teamet var tydliga när 

medlemmarna hade arbetat tillsammans under en längre tid. Även ansvarsfördelning mellan 

läkarna och sjuksköterskorna förtydligades och de kunde tillsammans bedöma behovet av 

tvångsåtgärder samt när de skulle upphöra. I teamarbetet var det även viktigt att inkludera 

patienten i så stor utsträckning som möjligt, det gällde även under pågående tvångsåtgärder 

men främst i förebyggande syfte i form av handlingsplaner (Kontio et al., 2010).    

 

Organisationens betydelse  

I en studie av Lee et., al (2003) framkom att sjuksköterskor kunde uppleva problem i 

organisationen, exempelvis att det var för lite personal, bristande kunskap i hur man hanterade 

aggressiva patienter samt bristande färdigheter hur man använder tvångsåtgärder. Ytterligare 

ett problem som sjuksköterskor beskrev var att det fanns för många olika modeller för hur 

fysiskt tvång skulle användas (Lee, et al., 2003). I studien av Marangos-Frost och Wells, 

(2000) framkom att sjuksköterskorna upplevde ett bristande stöd från ledningen. Deltagarna 

ansåg att ledningen inte hade någon förståelse för att de upplevde tvångsåtgärderna som 

påfrestande, då det betraktades som en del av arbetsuppgifterna. En studie av Larue, Piat, 

Menard, Goulet (2010) visade att hela arbetsgruppen sällan var involverade i besluten 

avseende tvångsåtgärder i form av avskiljning eller fastspänning. Det framkom även att 

avdelningens personalsammansättning kunde påverka i vilken omfattning tvångsåtgärder 

användes. I en studie av Moyoral et al. (2005) framkom att klinikens kultur var en större 

bidragande faktor till användandet av tvångsåtgärder än själva patientgruppen eller de 
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diagnoser patienterna hade. I studien av Marangos-Frost och Well (1999) nämndes bristen på 

personal som ett problem vid användandet av tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna tog upp 

problemet vid flera akuta fastspänningar att de inte hade tillräckligt med personal för att 

tillgodose patienternas omvårdnadsbehov (Marangos-Frost och Well, 1999).  

 

Definition av centrala begrepp 
 

Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder får användas mot patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård, de ska användas i rimlig proportion till syftet med åtgärderna och endast om 

mindre ingripande åtgärder inte anses vara tillräckliga. De får inte användas i större 

omfattning än vad som anses nödvändigt och tvång ska alltid ske med största möjliga hänsyn 

till patienten (SFS 1991:1128). Såväl avskiljning som fastspänning ska ske för att skydda 

patienten själv eller andra och får aldrig användas i syfte att bestraffa patienten eller på grund 

av otillräckliga personalresurser (SOSFS 2008:18). 

 

Avskiljning 

Med avskiljning menas att en person hålls instängd på ett rum, rummet kan antingen vara 

personens egna eller ett särskilt isoleringsrum. En person anses vara avskild när det är en 

åtgärd från hälso- och sjukvårdens sida och inte när personen själv väljer att låsa in sig. 

Typiska fall av avskiljning är när personen förhindras lämna sitt rum eller placeras på ett sätt 

att patienten hindras från att ha kontakt med andra patienter (SOSFS 2008:18). Enligt lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) kan chefsöverläkaren besluta att en patient ska 

hållas avskild från de andra patienterna. Avskiljning får endast användas om det anses 

nödvändigt på grund av att patienten genom sitt beteende, allvarligt försvårar vården för de 

andra patienterna. Beslut om avskiljning är tidsbegränsat till högst åtta timmar, men kan 

förlängas genom nytt beslut och chefsöverläkaren måste då utan dröjsmål rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg (SFS 1991:1128). Den beslutande läkaren ska själv 

undersöka patienten innan beslut om förlängning av fattas. Är patienten avskild kortare än åtta 

timmar bör läkaren även då antingen innan, eller snarast möjligt efter, undersöka patienten 

(SOSFS 2008:18). 
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Fysiskt tvång 

Fysiskt tvång i form av fastspänning med bälte eller liknande anordning får enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) kortvarigt användas i syfte att förhindra att patienten 

skadar sig själv eller andra. Beslut om fastspänning görs av chefsöverläkaren, finns det 

synnerliga skäl för en längre tids fastspänning ska Inspektionen för vård och omsorg 

underrättas utan dröjsmål. Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2008:18) menas kortvarig tid mindre än fyra timmar. En patient ska inte hållas fastspänd 

längre tid än vad som anses vara absolut nödvändigt och personal ska finnas närvarande under 

den tid som patienten hålls fastspänd. En patients rörelsefrihet får inte inskränkas på annat sätt 

än genom fastspänning, det är således inte tillåtet att använda exempelvis tvångströja eller 

handfängsel (SOSFS 2008:18).  

 

Problemformulering  
Specialistsjuksköterskan ska ha förmågan att identifiera, bedöma och hantera situationer som 

kan innebära en risk för patienter och kollegor. Sjuksköterskan förväntas även kunna värdera 

behovet av akuta insatser. Ett vårdteam inom den avancerade omvårdnaden innefattar 

personer med olika ansvar och befogenheter. Studier visar att personalgruppen och dess 

sammansättning kan ha en inverkan på såväl omfattningen som upplevelsen av att genomföra 

en tvångsåtgärd. Omvårdnadspersonalens närvaro samt deras observation av patienten har 

betydelse för läkarens ställningstagande till behovet av tvångsåtgärder. Vid akuta situationer 

där läkaren inte finns tillgänglig ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan i att bedöma och 

vidta nödvändiga åtgärder. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan kan känna sig splittrade 

i sin yrkesroll samt uppleva ett bristande stöd från resterande teammedlemmar. Ett 

välfungerande teamarbete har betydelse i både preventivt syfte samt vid genomförandet av en 

tvångsåtgärd.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av teamarbete vid 

tvångsåtgärder inom den psykiatriska heldygnsvården 
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Frågeställningar 
• Hur upplever sjuksköterskorna att teamarbetet på avdelningen fungerar när 

tvångsåtgärder används? 

• Hur ser sjuksköterskorna på sin arbetsledande roll teamet vid användandet av 

tvångsåtgärder?  

• Hur upplever sjuksköterskan sitt uppdrag som omvårdnadsansvarig i teamet vid 

tvångsåtgärder? 

 

Metod 
Författarna har i följande studie använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Genom kvalitativa studier är syftet att göra sammanställning av information hämtat från flera 

källor och där forskaren strävar efter att få en förståelse för helheten. Målet är att utveckla en 

förståelse för fenomenet så som det är och så som det är konstruerat av individer i dess 

sammanhang (Polit & Beck, 2010). Syftet med fenomenologiska studier är att utforska och få 

en uppfattning om individers erfarenheter ifrån vardagen. Den fenomenologiska forskaren 

intresserar sig för fenomenets innersta väsen och hur det upplevs utav människan och vad det 

innebär. Forskaren ska hjälpa den intervjuade att beskriva sina erfarenheter utan att leda 

diskussionen (Polit & Beck, 2010).  

 

 

Urval 
Studien baseras på intervjuer av sex sjuksköterskor som arbetar på tre olika psykiatriska 

avdelningar för heldygnsvård i Mellansverige. Kriteriet för att delta i studien var att 

personerna skulle vara legitimerade sjuksköterskor, med eller utan specialistkompetens. 

Deltagarna skulle även vara verksamma inom den psykiatriska heldygnsvården där det 

förekommer patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård samt ha erfarenhet 

av att utföra tvångsåtgärder. Tre av sjuksköterskorna var män och tre var kvinnor. Deltagarnas 

åldrar varierade från 29 år till 51 år och yrkesverksamma år som sjuksköterska inom 

psykiatrin varierade från 1,5 år till 11 år. Tre av sjuksköterskorna innehade 

specialistkompetens inom psykiatrin, två var grundutbildade och en var i slutet av sina studier 

till magister inom psykiatrisk omvårdnad.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer 

använder forskarna en intervjuguide med övergripande frågor som ska ställas i varje intervju 

och intervjuaren ska uppmana deltagarna att tala fritt utifrån de teman och frågor som guiden 

innehåller (Polit & Beck, 2010). Fyra övergripande frågor ställdes i varje intervju där 

deltagarna fick svara fritt på frågorna (bilaga 1). Under intervjuerna uppmuntrade författarna 

respondenterna till att utveckla sina svar. Den enda gången författarna var tvungna att till viss 

del leda intervjuerna var då respondenterna frångick syftet. Varje intervju spelades in 

elektroniskt och transkriberades. Demografisk fakta inhämtas där det framgick; ålder, kön, 

utbildning samt hur länge de varit yrkesverksamma inom psykiatrin.  

 

Tillvägagångssätt 
Verksamhetschefen på den klinik studien avsågs genomföras på kontaktades och 

informerades skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 2). Efter ett skriftligt 

godkännande från verksamhetschefen om att få genomföra studien kontaktades 

enhetscheferna på tre olika avdelningar på kliniken. I samråd med respektive enhetschef 

skickades en förfrågan ut via e-post till samtliga sjuksköterskor. De sex sjuksköterkor som 

först tackade ja till att delta fick skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångsätt 

samt några frågor att fundera över inför intervjun (bilaga 3). Författarna tog sedan kontakt 

med deltagarna igen för att boka in tid för att genomföra intervjuerna. Samtliga sjuksköterskor 

valde att fullfölja sitt åtagande. Varje intervju genomfördes under deltagarnas arbetstid och i 

nära anslutning till deras arbetsplats. Vissa intervjuer genomfördes i ett enskilt rum inne på 

den avdelning där deltagaren arbetade och några intervjuer ägde rum vid en administrativ del 

av kliniken. Båda författarna närvarande under samtliga intervjuer men endast en av 

författarna ställde frågorna. Intervjuerna inleddes med demografisk fakta som ålder, kön, antal 

yrkesverksamma år som sjuksköterska, antal yrkesverksamma år som sjuksköterska inom 

psykiatrin samt om de innehade specialistutbildning eller inte. Därefter ställdes frågorna 

enligt intervjuguiden. Författarna kunde ibland be deltagarna att förtydliga svaren samt be 

dem utveckla vissa av svaren, i övrigt ställdes samma frågor till samtliga deltagare. 

Intervjuerna spelades in elektroniskt och transkriberades ordagrant av en av författarna. Båda 

författarna har därefter lyssnat igenom intervjuerna upprepade gånger och kontrollerat att 

materialet transkriberats korrekt.   
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Dataanalys 
Efter att författarna säkerställt att intervjuerna transkriberats korrekt läste de igenom flertalet 

gånger för att författarna skulle skapa sig en helhet av texten. Författarna valde att analysera 

materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån beskrivningen av Granheim och 

Lundman (2004). Enligt Granheim och Lundman (2004) är det att föredra att analysera hela 

intervjuer och inte valda delar. Intervjuerna ska vara tillräckligt omfattande för att bygga en 

helhet samtidigt som de inte får vara för stora för att hålla i minnet och bygga meningsfulla 

enheter av (Granheim & Lundman, 2004). En meningsbärande enhet beskrivs som en 

sammansättning av ord och fraser vilka går att relatera till samma centrala innebörd och svara 

mot syftet med studien. Nästa steg blir att korta ner dessa enheter till mer hanterbara delar och 

samtidigt behålla det väsentliga innehållet i texten. De nedkortade enheterna kallas för 

kondenserade enheter vilka i sin tur sammanfattas till koder (Granheim & Lundman, 2004). 

Vid några tillfällen fick författarna läsa igenom delar av intervjuerna igen då osäkerhet kring 

kodernas betydelse uppstod. Exempel från analysprocessen i följande arbete beskrivs i 

nedanstående tabell:  

 

Tabell 1:  

 
Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 
Vi har också så att vi går igenom. När vi vet att en 
tvångsåtgärd ska utföras, om den är planerad så att vi 
träffas ju och pratar ihop oss 

Samlas och planera 
inför en tvångsåtgärd 

Kommunicera 

Först och främst upplever jag att utföra en 
tvångsåtgärd är väldigt tufft och det är precis som att 
när det är flera som gör det så får jag en upplevelse 
att det blir inte lika starkt för mig om jag delar det 
där tuffa ansvaret på något sätt 

Att få dela en tuff 
upplevelse och 
ansvaret med andra i 
teamet. 
 

Delaktighet 

Ibland är det jätterörigt på avdelningen och ibland 
kommer man inte ihåg att gå dit. Jag tror att vi måste 
ha mer struktur och planering att alla går minst en 
gång i månaden. (Repetition hot- och 
våldsutbildning) 

Rörigt, ingen struktur 
och brist på 
fungerande rutiner 

Rutiner 

Det är otroligt viktigt att vi tänker på att det syftet 
med tvångsåtgärder, enligt lag är det för att förhindra 
att patienten kommer till skada och att personen inte 
skadar någon annan 

Skydda patient, 
medpatienter och 
personal. 

Säkerhet 

Om det bara är ordinarie personal funkar det jättebra, 
problemet är bara med tidkortare. Det kan hända att 
de alla inte har genomfört en hot- och våldutbildning 
på huset och det kan vara lite problematiskt 

Brist på utbildning 
hos timanställda. 
 
 

Kompetens  
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De olika koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader för att sedan bilda olika kategorier 

och underkategorier. Enligt Granheim och Lundman (2004) kan antingen flera 

underkategorier leda till bildandet av huvudkategorier, alternativt att man utifrån 

huvudkategorier delar upp underkategorierna. Författarna fann i följande studie först 

underkategorier som sedan sorterades under lämpliga huvudkategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning kan beskrivas som en kreativ och systematisk process med syfte att skapa ny 

kunskap och att sedan använda denna kunskap till att utveckla nya användningsmöjligheter. 

Vid forskning som omfattar människor gäller det att yrkesmässiga etiska principer och normer 

respekteras. Omvårdnadsforskning har ofta ett humanistiskt fokus och i forskning som berör 

mänsklig sårbarhet förutsätts kunskap och förståelse för de grundläggande etiska principerna. 

De etiska principerna utgår från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

Helsingforsdeklarationen. Inom omvårdnadsforskningen är det fyra etiska principer som är 

vägledande. De fyra principerna är; autonomi, att göra gott, att inte skada samt principen om 

rättvisa (Northern Nurse´s federation, 2003) 

 

Forskaren har skyldigheter gentemot de deltagare som ingår i studien. Med begreppet 

deltagare menas personer som är föremål för undersökning som ett led i forskningen. 

Deltagarna är personer som på ett eller annat sätt bidrar med information till studien. Det kan 

vara exempelvis personer som intervjuas eller personer som ingår i ett experiment. Forskaren 

har ansvar för att värna om deltagarnas liv och hälsa, men även deras privatliv och värdighet. 

Detta ansvar går alltid före forskningsintressena. Forskaren ska bedöma om information kan 

inhämtas på annat sätt och alltid innan projektet påbörjas ska en noggrann 

litteraturgenomgång genomföras. Ett etiskt tillstånd att bedriva projektet ska även finnas från 

den klinik eller institution där projektet genomförs samt från någon av de regionala 

forskningsetiska kommittéerna (Northern Nurse´s federation, 2003). 

 

Forskaren har fyra särskilda krav att förhålla sig till ur en forskningsetisk aspekt. Dessa krav 

är; informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet samt krav på deltagarnas 

säkerhet (Northern Nurse´s federation, 2003). Det handlar om att deltagarna ska få saklig och 

tydlig information om planen, metoden och syftet med projektet. De ska också informeras om 

eventuella risker samt möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva 

ange något skäl till det. Samtyckeskravet innebär att forskaren har skyldighet att inhämta 



18 

 

informerat och frivilligt samtycke från samtliga deltagare. Kravet på konfidentialitet innebär 

att forskaren har skyldighet att garantera att de upplysningar och den information som 

används i projektet förvaras oåtkomligt för obehöriga. Kravet på deltagarnas säkerhet innebär 

att forskaren vid behov ansvarar för att avbryta eller skjuta upp forskningsarbetet ifall 

deltagaren upplever obehag. En forskare är alltid skyldig att följa lagstiftning, konventioner 

och deklarationer, denna skyldighet gäller alla faser i forskningen. Forskaren ska inneha 

ämnesmässig och metodologisk kompetens för projekts område. Deltagarna ska avidentifieras 

och materialet ska förvaras säkert och oåtkomligt för obehöriga (Northern Nurse´s federation, 

2003). 

 

Författarna har inför genonomförandet av studien fyllt i en blankett för etisk egengranskning 

via Högskolan Dalarna (Bilaga 4). Enligt granskningen bedömdes inga hinder föreligga för att 

genomföra studien utan att ansöka om etiskt tillstånd. Författarna har inhämtat informerat 

samtycke från deltagarna och tagit hänsyn till deras säkerhet samt garanterat materialets 

konfidentialitet. I resultatet kommer vissa citat användas dessa är avidentifierade och 

författarna har även valt att avstå numrering för att säkerställa deltagarnas samt 

avdelningarnas anonymitet.  

 

Studiens kliniska betydelse 
Med studien är förhoppning att ge en ökad förståelse för hur sjuksköterskor inom den 

psykiatriska heldygnsvården upplever att teamarbetet fungerar vid användandet av 

tvångsåtgärder. Genom att få en ökad förståelse för teamarbetets inverkan är förhoppningen 

att minska onödigt lidande för patienterna samt stärka sjuksköterskans roll i teamet. 

 

Resultat 
Resultatet av analysen mynnade ut i följande huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier (Tabell 2). I redovisning av resultatet framkommer citat från deltagarna, 

dessa citat presenteras genom kursiverad text. I enstaka fall har citat fått kortas ner för att göra 

dem mer läsvänliga. Tre punkter innanför ett citationstecken (…) betyder att citatet är 

nedkortat.  

 



19 

 

 

Tabell 2. Kategorier samt underkategorier i relation till sjuksköterskans erfarenheter av 

teamarbetet vid tvångsåtgärder: 

 

Teamets egenskaper Delaktighet 
Kommunikation 
Attityder inom personalgruppen 
Förtroende för kollegorna 
Fysisk styrka 

Sjuksköterskans roll i teamet 
 

Den arbetsledande rollen  
Omvårdnadsansvaret 
 

Organisatoriska faktorer  Utbildning och kompetens 
Rutiner 
Säkerhetskultur 

 

Teamets egenskaper 

I samtliga intervjuer framkom flera viktiga beståndsdelar som sjuksköterskorna ansåg var av 

betydelse för ett fungerande teamarbete vid tvångsåtgärder. Deltagarna tog upp vikten av att 

ha en gemensam syn på vad ett teamarbete är och vilka som ingår i ett team. Både 

sjuksköterskor, mentalskötare och läkare ska vara eniga och arbeta mot samma mål för att 

teamarbetet ska fungera optimalt. Det ansågs viktigt att samtliga teammedlemmar upplevde 

delaktighet och tog sina uppdrag på allvar. Vid tvångsåtgärder som kan upplevas som 

dramatiska var det viktigt att regelbundet reflektera över sitt ansvar över såväl patient som 

kollegas säkerhet och välmående. En deltagare beskrev vikten av samstämmighet vid 

genomförandet av tvångsåtgärder:  

 

Att man lägger sina egna tolkningar åt sidan och skaffar samma glasögon. Det viktigaste är 

att man bildar sig samma syn på teamarbete  

 

Delaktighet 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att hela personalgruppen kände sig delaktiga i 

teamarbetet. Delaktigheten beskrevs inte endast som att vara med vid själva genomförandet av 

en fastspänning eller att ledsaga patienten till rummet som vid en avskiljning. Att vara 
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delaktig i teamarbetet vid tvångsåtgärder innefattade även att personal fanns närvarande på 

avdelningen för att säkerställa medpatienternas välbefinnande. Vidare kunde tvångsåtgärder 

upplevas som känslomässigt krävande men då erfarenheten delades med övriga 

teammedlemmar påverkades sjuksköterskan inte lika starkt som individ. Samarbetet 

upplevdes ofta fungera bra under förutsättning att det fanns en teamkänsla:  

 

Jag kan se tillbaka och ser att vi var ett team som ändå utförde det och det var inte planerat 

och kanske tack vare att vi är professionella, vi har kunskapen, så flöt det på och alla gjorde 

sitt. Så jag tycker att det fungerar perfekt, jag känner mig trygg 

 

Flera sjuksköterskor tog upp vikten av att vara ett team och inte agera självständigt, detta 

gällde samtliga yrkeskategorier. En sjuksköterska beskrev en oro över situationer där personal 

inte samarbetade med resterande teammedlemmar utan istället kunde agera på eget initiativ: 

 

Om personal eller annan sjuksköterska agerar självständigt i någon tvångsåtgärd, det är 

farligt, det funkar inte så  

 

Det framkom i flera av intervjuerna en oklarhet kring huruvida läkaren var en självklar 

medlem i teamet, detta gällde främst jourtid då ordinarie läkare inte var i tjänst. Oftast var 

läkaren delaktig i planeringen inför en planerad tvångsåtgärd eller snabbt på plats vid akuta 

åtgärder, men det framkom även situationer då läkaren inte var anträffbar eller vägra komma. 

En sjuksköterska ifrågasatte huruvida läkaren själv ansåg sig vara en del i teamet: 

 

Alltså att läkaren är en del av oss här på avdelningen, det kan jag sakna många gånger (...) 

och läkaren resonerar oftast som att dom inte alls är en del av liksom det här vårdarbetet (...) 

men just när man är jour och jobbar, har ansvar för avdelningen så är vi ju ett team och den 

känslan kan man nog sakna ganska ofta 

 

Kommunikation 

Samtliga sjuksköterskor nämnde betydelsen av en fungerande kommunikation både före, 

under och efter att en tvångsåtgärd genomförts. Flertalet sjuksköterskor betonade vikten av att 

utse en i personalgruppen som skötte kommunikationen med patienten under pågående 

fastspänning. Vid planerade tvångsåtgärder upplevde samtliga sjuksköterskor att 

kommunikationen mellan teammedlemmarna fungerade bra. Läkare, sjuksköterska och 
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mentalskötare samlades inne på expeditionen där information utbyttes samt en uppdelning av 

arbetsuppgifter skedde. En tydlig kommunikation inför en planerad tvångsåtgärd underlättade 

på så vis att varje deltagare visste vilken position de skulle inta. Kommunikationen beskrevs 

även som viktig när personalen var medvetna om att det vistades patienter på avdelningen 

som hade en tendens bli våldsamma. Med en tydlig kommunikation i teamet visste personalen 

hur de skulle agera och vilka positioner de skulle inta vid eventuella behov av akuta 

tvångsåtgärder:  

 

Teamarbete är jätteviktigt, att allting går i klaff (...) Att alla har en tydlig kommunikation 

sinsemellan, alltså mellan sjuksköterskor, skötare och att läkaren är involverad  

 

En annan sjuksköterska uttryckte: 

 

Kommunikation är allt. Eller det är viktigt i alla fall, det gäller hela processen både före, 

under och efter. Man måste veta att alla vet vad planen är och att folk mår ok även efteråt (...) 

det är ju liksom dramatiskt för alla  

 

Attityder inom personalgruppen  

Det framkom ur intervjuerna att personalens förståelse för patienten kunde ha en inverkan på 

samarbetet vid tvångsåtgärder. Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav en god människosyn 

samt en god etisk medvetenhet som viktiga egenskaper. Flera sjuksköterskor nämnde vikten 

av att försöka förstå patientens situation istället för att bli provocerad av beteendet. När 

personal inte uppvisade respekt för patient eller kollega kunde konflikter uppstå: 

 

Vid ett tillfälle började två skötare tjafsa framför patienten som skulle bältas, det är illa. Det 

är inte bara pinsamt utan farligt liksom  

 

I två av intervjuerna uttryckte sjuksköterskorna att det förekom en attityd hos viss personal att 

använda tvångsåtgärder för att straffa snarare än skydda patienten. Det skilde sig dock i hur 

mycket det påverkade resterande teammedlemmars agerande, framförallt vid en ordination 

från läkare: 
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Alltså när vi har haft olika läkare men samma patienter, samma situation men vissa direkt 

liksom; nä då blir det det här, då blir det bältning och tvångsinjektioner medan andra kanske 

försöker avleda, prata med patienten lite mer  

 

Den andra sjuksköterskan beskrev en situation där hon upplevt ett tyst stöd från övriga 

teammedlemmar. Sjuksköterskan beskrev en händelse där patienten förolämpat läkaren varpå 

denne ordinerat en tvångsåtgärd: 

 

Han hade ju mer en fastspänning eller en tvångsåtgärd som straff, det var ju uppenbart (...) 

jag kände ett stöd i att jag inte fick någon aktivitet runt mig. Det var liksom ingen som 

hämtade sängen för att annars är det precis som snöbollen börjar rulla och frågan är då 

liksom om jag hade satt stopp, jag vet inte, jag hoppas det, jag vet inte   

 

Två sjuksköterskor betonade vikten av att se allvaret i situationen och visa respekt gentemot 

patienten. De beskrev tillfällen där de upplevde att viss personal hade en oseriös inställning 

till uppgiften, ena sjuksköterskan påpekade att tvångsåtgärder inte är på skoj och en annan 

uttryckte: 

 

Tvångsåtgärder är ingen lattjo, det är ingen lek. Det är en människa och det här kommer 

aldrig glömmas, respekt är jätteviktigt  

 

Förtroende för kollegorna  

Samtliga deltagare beskrev ett behov av att känna tillit till sina kollegor i svåra situationer där 

tvångsåtgärder kom att bli aktuella. Det handlade om att känna sig trygg och våga lita på att 

kollegorna fanns närvarande och behjälpliga vid behov av tvångsåtgärder. Förtroende för 

kollegorna kunde även handla om en uppriktighet gentemot övriga teammedlemmar avseende 

kunskap och erfarenhet att vara delaktig vid tvångsåtgärder. Flera deltagare uppgav att de 

hade förtroende för sina kollegor och att de oftast fanns närvarande. När personalen hade 

arbetat länge tillsammans kunde det räcka med ögontakt för att veta vad nästa steg skulle 

komma att bli. Det förekom dock situationer där sjuksköterskorna vittnade om ett uteblivet 

stöd från medarbetare i teamet: 

Det finns kollegor som fast än dom ser att det är en akut situation och man behöver hjälp så 

får dom ärenden och inte finns närvarande  
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Fysisk styrka 

Två sjuksköterskor nämnde att den fysiska styrkan kunde ha betydelse för den upplevda 

känslan av trygghet inom teamet. En av sjuksköterskorna uppgav att hon som individ föredrog 

manlig personal vid genomförandet av tvångsåtgärder då hon menade på att män generellt sätt 

är fysiskt starkare än kvinnor: 

 

Jag är ledsen att säga det, men, ja vad ska jag säga. Jag är mer trygg att ha män på 

avdelningen. Alltså, i en akut situation behövs styrka. Ja, alltså män behöver ju inte vara 

starkare, men oftast så är det ju så faktiskt  

 

En annan sjuksköterska ifrågasatte uppfattningen om att det endast är tekniken som ska vara 

avgörande för att kunna hantera patienten vid en tvångsåtgärd. Sjuksköterskan menade på att 

det inte går att frångå behovet av fysisk styrka i teamet: 

 

Man säger att det inte är den fysiska kraften som räknas, så ska vi lära oss att det är. Men jag 

känner att när jag jobbar kväll och ser att det finns män som är lite större så känner jag mig 

tryggare. Jag kan inte frångå det, att dom säger att det är teknik men när jag vet att jag har 

en man som har fysiska krafter gör det att jag blir tryggare när jag ska möta upp någon som 

är väldigt våldsam 

 

Sjuksköterskans roll i teamet 
I samtliga intervjuer beskrev sjuksköterskorna deras upplevelser av att inneha den 

arbetsledande rollen samt omvårdnadsansvaret i samband med tvångsåtgärder. Det som var 

genomgående i samtliga intervjuer var att sjuksköterskorna oftast ansåg att deras 

ansvarsområde i teamarbetet var tydligt. Däremot kunde ansvarsfördelningen vara något oklar 

vid tillfällen då flera sjuksköterskor var i tjänst samtidigt.   

 

Den arbetsledande funktionen 

När sjuksköterskorna beskrev sin arbetsledande funktion var det flera av deltagarna som 

använde sig av begreppet “ta kommando”. Att ta kommando innebar att informera, planera 

och strukturera teamarbetet vid genomförandet av tvångsåtgärden. Samtliga sjuksköterskor 

upplevde att det gick relativt bra att arbetsleda teamarbetet vid planerade tvångsåtgärder men 

att det var svårare vid akuta.  
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Ja men vi icke akuta, alltså när man förbereder innan då tycker jag att det är ganska tydligt 

vad jag ska göra som sjuksköterska, det är jag som ska ta kommandot, det är jag som ska 

säga vad skötare eller andra sjuksköterskor ska göra  

 

Två sjuksköterskor betonade vikten av att som arbetsledare ha kunskap om det juridiska och 

se till att det fanns en läkarordination att utföra tvångsåtgärden. Flera sjuksköterskor vittnade 

om svårigheter vid akuta åtgärder där de ibland upplevde att de inte hade kontroll över läget. 

 

Som sjuksköterska är man ju inte alltid på golvet, man ser inte allt. Alltså det är svårt att bara 

hoppa in och domdera när man inte alltid vet vad som hänt  

 

Deltagarna var alla överens om att teamet var i behov av en tydlig ledare vid planeringen och 

genomförandet av tvångsåtgärder. Det behövde nödvändigtvis inte vara den arbetsledande 

sjuksköterskan som intog den ledande rollen utan den kunde överlåtas till erfaren 

mentalskötare. Flera sjuksköterskor lyfte fram det faktum att läkemedelsadministrering inte 

gick att delegera och att de därför inte alltid kunde närvara och leda arbetet vid en 

fastspänning. En sjuksköterska tog upp att det kunde bli problematiskt när när en annan 

sjuksköterskekollega var osäker i den arbetsledande rollen och att det kunde påverka hela 

teamet. En annan sjuksköterska ansåg att förmågan att inta den ledande rollen vid en 

tvångsåtgärd snarare handlade personliga egenskaper än yrkesrollen. Det viktigaste var att det 

var en person som intog ledaransvaret i teamet vi tvångsåtgärder.  

 

Jag har upplevt och känt hur viktigt det är, eller vilken betydelse ett teamarbete har och när 

det inte riktigt går som det ska och det har berott på att det är olika krafter som vill styra. Det 

har inte varit så tydligt en arbetsledare utan det är flera arbetsledare  

 

Omvårdnadsansvaret 

Samtliga sjuksköterskor lyfte vikten av en god omvårdad under och efter en utförd 

tvångsåtgärd. Flertalet deltagare ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att se till att 

patienten fick en god omvårdnad. Med god omvårdnad nämndes bland annat att se till att 

patienten låg bekvämt och inte för hårt fastspänd samt fick en filt. Viktigt var även att 

patienten fick vätska och möjlighet att uträtta sina behov. Två sjuksköterskor ansåg att en god 

omvårdnad förutsatte att personal fanns närvarande hos en patient som ligger fastspänd. Det 
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handlade inte endast om den fysiska närvaron utan även att patienten har sällskap av personal 

den känner sig trygg med. Flera sjuksköterskor uppgav att omvårdnadsarbetet oftast 

fungerade bra och att det föll sig naturligt i teamet även fast ansvaret låg hos sjuksköterskan:  

 

Jag tänker på den här goda omvårdnaden på något sätt, att den kommer fram trots att vi gör 

något så grovt som att hålla fast någon och injicera (...) det är mitt uppdrag och det ska vara 

mitt uppdrag  

 

Deltagarna tog även upp vikten av att se till att patienten kände sig trygg trots 

omständigheterna. För att uppnå denna trygghet var det viktigt att patienten blev informerad 

under hela händelseförloppet. Det handlade dels om information vid själva utförandet och dels 

om uppföljningssamtal med patienten efteråt. Sjuksköterskan ansvarade för att 

uppföljningssamtalet ägde rum men uppgiften kunde överlåtas till annan i teamet som 

patienten hade god kontakt med: 

 

Patienten måste också bli informerad och efter det måste man ha samtal faktiskt, för att det är 

så chockerande oftast för patienten. Dom vet inte i situationen vad som händer egentligen  

 

Deltagarna tog upp vikten av att som omvårdnadsansvarig i så hög utsträckning som möjligt 

försöka minska patientlidandet. En sjuksköterska beskrev det som att överväga när 

tvångsåtgärder var nödvändiga eller inte. Det handlade främst om frågan om att ompröva ett 

läkarbeslut eller genom att någon i teamet försökte avleda eller lugna patienten och få 

patienten att förstå behovet av exempelvis läkemedelsbehandling. Det framkom dock att 

sjuksköterskan ansåg (förväntades) måste ha förmågan att kunna bedöma och avväga när en 

tvångsåtgärd är nödvändig:  

 

Men ska man inte försöka för länge heller och försöka pressa eller inte pressa men övertyga 

patienten. Det kan ju innebära ett patientlidande i sig, att det tar längre tid att få medicin och 

så vidare  

 

 

Organisatoriska faktorer 
Deltagarna tog upp faktorer i organisationen som påverkade hur teamarbetet fungerade vid 

användandet av tvångsåtgärder. De mest framträdande faktorerna var frågan om avdelningens 
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bemanning och tillgången till personal med tillräcklig kompetens för uppdraget. Det framkom 

även betydelsen av goda rutiner och att rutinerna efterföljdes av personalen.  

 

Utbildning och kompetens 

Flertalet sjuksköterskor delgav att teamarbetet vid tvångsåtgärder oftast fungerade bra under 

förutsättning att det fanns tillgång till utbildad personal. Med utbildning menade 

sjuksköterskorna främst att man genomgått en grundutbildning i hot och våld. Det var även 

viktigt att personalen regelbundet uppdaterade sig och bibehåller sina kunskaper i området. 

Det framkom att genomförandet av tvångsåtgärder försvårades när flera i teamet saknad 

kunskap och erfarenhet. Detta gällde främst vid akuta åtgärder när ordinarie personal inte 

hade tid att förklara situationen. En sjuksköterska tog upp att personal som inte genomgått en 

hot- och våldsutbildning i första hand skulle ta hand om och lugna övriga patienter. Det 

uppstod dock situationer då personal utan utbildningen var tvungna att delta vid fastspänning 

på grund av brist på erfaren personal i tjänst: 

 

Om det bara är ordinarie personal funkar det jättebra, problemet är bara med tidkortare. Det 

kan hända att de alla inte har genomfört en hot- och våldutbildning på huset och det kan vara 

lite problematiskt 

 

Deltagarna lyfte även vikten av att personalen hade kunskap om patientens problematik. Det 

gällde bland annat kunskapen om patientens sjukdom och dess svårigheter men också viss 

juridisk kunskap. En sjuksköterska nämnde att det var viktigt att både sjuksköterskor och 

mentalskötare var medvetna om att det inte är tillåtet att avskilja en patient för att den upplevs 

som besvärlig. En annan sjuksköterska ansåg att utbildning och erfarenhet hos samtliga 

teammedlemmar borde leda till en ökad förståelse för patientens utsatthet: 

 

Så behövs någon tvångsåtgärd så mår man jättedåligt och vi som har jobbat och utbildat oss i 

det här borde ha större respekt för dom här människorna än andra människor, både från 

skötare upp till överläkare 

 

 

Rutiner 

Enligt sjuksköterskorna var teamet i behov av rutiner och en tydlig handlingsplan att följa vid 

tvångsåtgärder. Några sjuksköterskor efterfrågade mer struktur för att möjliggöra en mer 
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säker tvångsåtgärd. Flera sjuksköterskor tog upp problem som kan uppstå när rutiner 

uppdaterades avseende genomförandet vid tvångsåtgärder och där viss personal hade svårt att 

ta till sig av dessa. En sjuksköterska med erfarenhet från flera psykiatriska avdelningar 

menade på att det var viktigt med en tydlig handlingsplan då rutinerna kunde skilja sig mellan 

olika avdelningar.  

 

Det är väl olika från avdelning till avdelning och från situation till situation, men det 

viktigaste är att det finns en tydlig rutin och att man har en handlingsplan 

 

Det framkom att reflektion i slutet av arbetspasset var en rutin som förekom på samtliga 

avdelningar. Detta gav personalen en möjlighet att gå igenom tankar och känslor kring 

händelser såsom tvångsåtgärder som skett under arbetspasset. Det fanns även önskemål om att 

ha en reflektion i anslutning till själva tvångsåtgärden. Flera sjuksköterskor uppgav dock att 

dessa tillfällen för reflektion ofta uteblev eller glömdes bort på grund av brist på tid, planering 

eller engagemang från personal: 

 

Vi brukar ju ha reflektion på eftermiddagen, men ibland faller det bort och folk vill gå hem 

tidigt. Men jag tror att det är jätteviktigt att gå igenom varje gång så att vi kan lära oss av 

våra misstag, eller ja om det är något man kan göra bättre 

 

 

Säkerhetskultur 

Flera sjuksköterskor tog upp vikten av att värna om varandras säkerhet på avdelningen och 

behålla kontrollen även i stressade situationer. Dessa situationer kunde annars medföra att 

personal utsatt sig själva, sina kollegor eller patienterna för onödiga risker eller skador. 

Exempel på händelser som hade uppstått var bland annat att personal råkat trampa på 

patienten, råkat spänna fast handen på personal istället eller fått en injektionsnål i handen. En 

sjuksköterska beskrev följande: 

Det värsta som kan hända är att man tappar kontrollen, både i arbetsgruppen och 

patienterna som då kan påverkas jättemycket. Det blir inte bra, det blir ketchupeffekt av 

alltihop och ingen vet vad man ska göra  

 

En annan sjuksköterska betonade vikten att respektera inte bara patienten utan även sina 

kollegor. För sjuksköterskan var tvångsåtgärder något nödvändigt ont, något som skulle 
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användas i så liten utsträckning som möjligt. Personalen skulle vara väl medveten om att 

syftet med tvångsåtgärder var att skydda patienten, medpatienter samt kollegor från att 

skadas. Flera sjuksköterskor nämnde även vikten av att på ett lugnt men även effektiv sätt 

genomföra tvångsåtgärderden, på så sätt kunde man minska risken att personal eller patient 

kom till skada.  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Resultatet visar att teamarbetet på avdelningen är av betydelse vid planering och 

genomförande av tvångsåtgärder. För ett fungerande teamarbete krävs en tydlig ledare, en god 

kommunikation samt en gemensam uppfattning om syfte och mål med tvångsåtgärder. Det 

framgick i resultatet att sjuksköterskor kan uppleva en variation avseende teamkänslan bland 

medlemmarna, främst hos läkare som var där under jourtid. Vid planerade tvångsåtgärder blev 

varje teammedlems funktion tydlig då tid och möjlighet fanns för att strukturera arbetet. Vid 

akuta och oväntade situationer kunde problem uppstå främst vid tider då fler ur 

personalguppen var ovan eller saknade utbildning i hot- och våld. Ur resultatet framkom ett 

önskemål om reflektion i anslutning till en genomförd tvångsåtgärd. Samtliga avdelningar 

hade tid avsatt för reflektion i slutet av arbetspasset, det var dock en rutin som kunde falla 

bort på grund av bristande planering eller engagemang. Sjuksköterskorna betonade vikten av 

en god säkerhetskultur på avdelningen för att undvika att patienter och medarbetare utsattes 

för onödiga risker och skador. 

 

Resultatdiskussion 
I studien beskriver sjuksköterskorna vikten av delaktighet och att ha en gemensam syn inom 

teamet vid användandet av tvångsåtgärder. Det var av betydelse att lägga sina egna tolkningar 

åt sidan och tillsammans i teamet sträva mot samma mål. Enligt Carlström, Kvarnström och 

Sandberg (2013) innebär ett gott samarbete att ha en delad uppfattning samt en strävan efter 

samma mål med arbetet. I studien av Bigwood och Crow (2008) framkom att användandet av 

tvångsåtgärder även kunde ha en stärkande inverkan på teammedlemmarnas tillit till varandra. 

Sjuksköterskorna menade att det var vid stressade situationer som vid tvångsåtgärder som de 

insåg att de kunde lita på att kollegorna fanns närvarande för att skydda varandra (Bigwood & 

Crow, 2008). Det framkom även i resultatet att en sjuksköterska efter en tvångsåtgärd upplevt 

att det var ett professionellt team som tillsammans genomförde en tvångsåtgärd vilket 
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resulterade i en trygghetskänsla. Tvångsåtgärder upplevdes inte lika känslomässigt krävande 

när erfarenheten kunde delas med övriga teammedlemmar då den inte fick lika stark inverkan 

på den enskilda individen. Enligt Ekman och Norberg, (2013) handlar personcentrerad vård 

inte endast om att behandla patienter som personer utan även sina kollegor. Inom 

personalismen som är den personcentrerade vårdens grund ses människan som en person som 

utvecklas i relation till andra. Varje personlig erfarenhet skapas i samband med andra 

personer (Ekman & Norberg, 2013).   

 

Det visade sig i resultatet att sjuksköterskorna ibland kunde uppleva ett bristande stöd från 

läkarna och de kunde ifrågasätta läkarnas känsla av delaktighet i teamarbetet vid 

tvångsåtgärder. Deltagarna uppgav att det var enklare att samarbeta med läkarna och 

resterande team vid planerade åtgärder, medan det var mer komplicerat vid akuta händelser. 

Det bristande stödet från läkarna beskrevs främst under jourtid där ordinarie läkare inte var i 

tjänst och där jourläkaren kunde ha ansvar över flera avdelningar samtidigt. Liknande resultat 

återfanns i studien av Marangos-Frost och Wells, (2000) där sjuksköterskorna upplevde 

otydliga instruktioner samt bristande stöd från läkarna vid tvångsåtgärder. Vidare visades i 

studien av Marangos-Frost och Wells, (2000) att sjuksköterskorna upplevde att läkarna ibland 

ansåg att visst våld från patienter var en del av deras arbete men var inte acceptabelt när det 

gällde läkarna. Denna uppfattning delade däremot inte deltagarna i följande studie. 

 

I resultatet uppgav deltagarna problem i kommunikationen med resterande teammedlemmar 

främst vid akuta åtgärder vilket också framkom i studien av Kontio et al., (2010). I såväl 

resultatet som i studien av Kontio et al (2010) framkom en tydlig preventiv kommunikation 

inom teamet vid vetskapen om att det vistades potentiellt utåtagerande patienter på 

avdelningen. I följande studie vittnade deltagarna om problem som kunde inträffa i akuta 

situationer där personalen tappade kontrollen över situationen. Detta kunde medföra onödiga 

risker och skador för alla inblandade. Enligt Öhrn (2013) handlar säker vård om att fokusera 

på patientens bästa. Omvårdnadsarbetet ska ske med en säkerhetsmedvetenhet med syfte att 

skydda patienten och personal från undvikbara skador. Författarna i följande studie menar att 

genom en säkerhetsmedvetenhet kan onödiga skador på såväl personal som patient undvikas 

genom ett väl förberett samarbete. 

 

Tvångsåtgärder får enligt lag aldrig användas i syfte att bestraffa en patient utan ska endast 

ske för skydda patienten själv eller omgivningen (SOSFS 2008:18). Det framkommer både i 
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resultatet samt i studien av Bigwood & Crow (2008) att viss personal är av uppfattningen att 

tvångsåtgärder kan användas i syfte att straffa en patient. Denna uppfattning påverkade 

teamarbetet i olika utsträckning. När det finns en stark teamkänsla och en etisk medvetenhet 

kunde personalgruppen gå emot enskilda individers negativa attityder. Flera sjuksköterskor i 

studien betonade vikten av såväl etisk medvetenhet som kunskap om det juridiska, att förstå 

syftet med tvångsåtgärder samt värna om en säkerhetskultur på avdelningen. Säker vård 

handlar enligt Öhrn, (2013) inte endast om att skydda den enskilda patienten. Det handlar 

även om avdelningens säkerhetskultur vilket innebär det gemensamma förhållningssättet 

avseende säkerhet och risker.  

 

I studien framkom att flera sjuksköterskor ansåg att de bar ett ansvar inom teamet att kunna 

identifiera behovet av akuta insatser i form av tvångsåtgärder.  Det innebar förmågan att 

inhämta information från såväl omvårdnadspersonalen som läkaren men även patienten. Detta 

framkommer även i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk 

omvårdnad. Enligt kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska 

sjuksköterskan kunna identifiera, bedöma och hantera situationer som kan innebära en risk för 

patienter närstående eller medarbetare. En sjuksköterska ska kunna bedöma och värdera 

behovet av akuta insatser samt avgöra ifall det finns behov av en ny medicinsk bedömning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det framkom även i studien av Bigwood och Crow, 

(2008) att sjuksköterskor upplever att de hade det övergripande ansvaret i teamet gällande 

tvångsåtgärder. I studien av Kontio et al., (2010) ansåg deltagarna snarare att det var ett delat 

ansvar inom teamet att bedöma behovet av tvångsåtgärder och att det även var viktigt att 

involvera patienten i så stor utsträckning som möjligt.    

 

Flera sjuksköterskor beskrev problem vid användandet av tvångsåtgärder när det var för lite 

personal eller när flera i teamet saknade utbildning eller erfarenhet i området.  Detta beskrevs 

även i studien av Lee et., al (2003) där sjuksköterskorna tog upp problem i samband med 

tvångsåtgärder när det var för få i teamet som hade erfarenhet av att hantera aggressiva 

patienter eller när det var för lite personal generellt. Även i studien av Marangos-Frost och 

Well (1999) nämndes bristen på personal som ett problem vid användandet av tvångsåtgärder. 

Sjuksköterskorna tog upp problemet vid flera akuta fastspänningar att de inte hann få in 

personal som kunde tillgodose patienternas omvårdnadsbehov (Marangos-Frost och Well, 

1999).  Enligt Socialstyrelsen får tvångsåtgärder aldrig användas som en konsekvens av 

otillräckliga personalresurser (SOSFS 2008:18).  
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Metoddiskussion 
Följande studie har genomförts med en kvalitativ ansats vilket var relevant då syftet var att 

beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. Frågorna som ställdes under varje 

intervju var relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Båda författarna 

närvarade under samtliga intervjuer, men det var en som ställde frågorna. Författarna valde att 

ställa fyra öppna och övergripande frågor för att ge respondenterna möjlighet att fritt beskriva 

sina erfarenheter. Viss guidning blev dock nödvändig för att inte frångå studiens syfte, 

guidningen kan på så sätt orsakat att relevant information gått förlorad. Författarna upptäckte 

vid analysstadiet att vissa frågor hade kunnat utvecklas mer och på så sätt leda till ett ännu 

fylligare material och resultat. Eftersom författarna aldrig tidigare genomfört en kvalitativ 

intervjustudie hade en pilotstudie kunnat underlätta processens gång samt genererat 

nödvändig kunskap och erfarenhet inför denna studie.  

 

Vid urval av deltagare hade författarna inte för avsikt att eftersträva en spridd ålder- och 

könsfördelning. Författarna hade heller inte krav på antal yrkesverksamma år eller 

specialistkompetens som inklusionskriterier. Det visade sig ändå bli en slupmässig spridning 

avseende ålder, kön och erfarenhet inom psykiatrin vilket kan ha en positiv inverkan på 

resultatet. Det hade varit önskvärt med fler deltagare samt representanter från andra 

psykiatriska avdelningar där andra metoder och tekniker används vid tvångsåtgärder. 

 

Fyra av intervjuerna genomfördes under deltagarnas arbetstid i ett enskilt rum på den 

avdelning där de tjänstgjorde. Två av deltagarna valde att delta efter arbetstid i angränsande 

lokal på kliniken. Författarna upplevde att de intervjuer som ägde rum på avdelningen kunde 

påverka både deltagaren och författarna negativt då sjuksköterskans närvaro kunde efterfrågas 

på avdelningen. Vidare har samtliga deltagare fått samma information och intervjufrågor det 

kunde dock variera i hur mycket författarna uppmuntrat deltagarna till att utveckla sina svar. 

För mer utvecklade svar hade författarna kunnat be deltagarna att efteråt läsa igenom 

intervjun och gett dem möjlighet att tillägga eller korrigera sina svar. 

 

Vid analysstadiet framkom att författarnas egen förförståelse i ämnesområdet var svår att 

frångå då båda har erfarenhet av liknande situationer. Under arbetets gång fick författarna 

påminna varandra om att inte väga in egna erfarenheter och upplevelser vid tolkningen av 

materialet. Författarna kunde ibland uppleva svårigheter i att konstruera kategorier då flera 

områden hade en tydlig direkt inverkan på varandra. Vid tveksamheter fick författarna läsa 
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igenom eller lyssna på det inspelade materialet och vidare diskutera dess mening och 

innebörd.    

 
 

Slutsats 
Sjuksköterskan inom den psykiatriska heldygnsvården har en viktig roll i vårdteamet som 

både arbetsledare och omvårdnadsansvarig över patienter. Vid tvångsåtgärder förväntas 

sjuksköterskan både inta den ledande rollen i teamet samt se till att patientens 

omvårdnadsbehov tillgodoses. För att ett teamarbete ska fungera krävs en delaktighet från 

samtliga inblandade annars riskerar sjuksköterskan känna sig ensam i den arbetsledande 

rollen. När en patient är i behov av en tvångsåtgärd är det viktigt att teamarbetet fungerar för 

att undvika att patienten utsätts för ett onödigt lidande. Sjuksköterskor vittnar om problematik 

vid akuta åtgärder varför det är viktigt med ett väl förberett teamarbete. I teamet måste det 

finnas tillgång till personal som innehar rätt utbildning och kompetens för uppdraget. Tydliga 

rutiner och en handlingsplan underlättar hela processen vid en tvångsåtgärd. 

Specialistsjuksköterskan har en viktig uppgift i utvecklandet säkerhetskulturen på 

avdelningen. Författarna menar att genom reflektion och en respektfull kommunikation ska 

teamet sträva efter en öppen miljö. I en öppen miljö får teamet möjlighet att diskutera 

eventuella fel och brister som inträffat och på så vis dra lärdom och utvecklas som team. Ett 

välfungerande teamarbete genererar en säkrare vård vilket är av stor vikt främst för de 

patienter som befinner sig i en utsatt situation. 

 
Förslag till vidare forskning 
Patienter som utsätts för tvångsåtgärder befinner sig i en markant beroendeställning till 

vårdpersonalen. Vårdteamet har därför ett betydande ansvar i att värna om deras säkerhet och 

motverka onödigt lidande. Författarna har vid litteraturgenomgång funnit ett behov av att 

undersöka ämnesområdet ytterligare främst avseende teamets inverkan på patientsäkerheten. 

Det skulle vara intressant med en mer omfattande studie där fler kliniker representeras samt 

fler yrkeskategorier ingår. Kliniker där rutiner varierar samt andra tekniker och metoder 

används för att förebygga, hantera och genomföra tvångsåtgärder. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Intervjufrågor: 
 
 

1. Vad anser du är viktigt när det gäller teamarbete vid tvångsåtgärder? 
2. Hur upplever du att teamarbetet fungerar på avdelningen när tvångsåtgärder används?  
3. Hur upplever du din roll som arbetsledare vid tvångsåtgärder? 
4. Hur ser du på din roll som omvårdnadsansvarig över patienten när tvångsåtgärder 

används? 
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Bilaga 2 
Förfrågan om tillstånd att genomföra en studie om teamarbete vid tvångsåtgärder 
 
Härmed tillfrågas du som verksamhetschef för XXX om ditt godkännande att få genomföra 
följande studie på kliniken. 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av teamarbete vid 
tvångsåtgärder inom den psykiatriska heldygnsvården. Det är en kvalitativ intervjustudie där 
författarna vill få en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever att teamarbetet fungerar 
vid tvångsåtgärder. Författarna vill även få en inblick i hur sjuksköterskorna upplever sin 
arbetsledande roll samt deras omvårdnadsansvar över patienter som utsätts för tvångsåtgärder, 
i relation till teamarbetet.  
 
Deltagarna ska vara legitimerade sjuksköterskor som är verksamma vid avdelningar för 
psykiatrisk heldygnsvård. Studien kommer baseras på sex deltagande sjuksköterskor som har 
erfarenhet av tvångsåtgärder på den avdelning de är verksamma i. Efter ett godkännande från 
dig som verksamhetschef kommer vi kontakta enhetscheferna på respektive avdelning och be 
dem lämna ett skriftligt godkännande till dig. Urvalet kommer ske i samråd med enhetschefen 
på respektive avdelning och intervjuerna kommer äga rum under deras arbetstid. Deltagarna 
kommer inför intervjuen få skriftlig information om studiens syfte och genomförande via mail 
och därefter ta ställning till om de önskar delta. Författarna kommer sedan överens med 
deltagarna om en tid som passar för att för att genomföra intervjuerna. Deltagandet i studien 
är frivilligt och varje deltagare kan när som helst välja att avbryta utan att behöva motivera 
varför. Varje intervju kommer ta cirka 30 minuter. Vi kommer använda oss av en 
intervjuguide med öppna frågor som bygger på studiens syfte och frågeställningar. Efter de 
inspelade intervjuerna kommer författarna transkribera materialet för att sedan analysera, 
tolka och jämföra intervjuerna. 
 
All data kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter kodas och förvaras 
inlåst så att ingen utomstående kan ta del av det inspelade eller transkriberade materialet. Det 
är endast författarna som kommer ha tillgång till det inspelade materialet som sedan 
makuleras efter att uppsatsen är färdigställd. Inga uppgifter i uppsatsen kommer kunna 
härledas till enskilda personen eller vårdenheten. Om respondenten efter avslutad intervju 
ångrar sitt deltagande och inte längre vill att dennes uppgifter ska finnas med i resultatet går 
det bra att ta kontakt med någon av författarna. Detta måste dock göras innan uppsatsen 
lämnas in för godkännande 28 maj 2015 
 

Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan 
Dalarna. Efter godkännande kommer den att finnas tillgänglig på portalen DIVA.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Studenter: 

Susanne Marklund tel: 076-xxxxxxx mail: h13susma@du.se  

Veronica Gustavsson tel: 070-xxxxxxx mail: h13vergu@du.se  

Handledare: 

Ginger Selander, RN, Phd tel: 023-xxxxxx mail: gse@du.se 
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Bilaga 3 
Information och förfrågan om att delta i en studie om teamarbete vid tvångsåtgärder 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av teamarbete vid 
tvångsåtgärder inom den inom den psykiatriska heldygnsvården. Det är en kvalitativ 
intervjustudie där författarna vill få en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever att 
teamarbetet fungerar vid tvångsåtgärder. Författarna vill även få en inblick i hur 
sjuksköterskorna upplever sin arbetsledande roll samt deras omvårdnadsansvar över patienter 
som utsätts för tvångsåtgärder i relation till teamarbetet.   

 

Du som deltagare ska vara legitimerad sjuksköterska och vara verksam vid en avdelning för 
psykiatrisk heldygnsvård. Studien kommer baseras på sex deltagande sjuksköterskor som har 
erfarenhet av tvångsåtgärder på den avdelning de är verksamma i. Urvalet kommer ske i 
samråd med enhetschefen på respektive avdelning och intervjuerna kommer äga rum under 
arbetstid. Författarna kommer sedan överens med varje deltagare om en tid som passar för att 
genomföra intervjuerna. Deltagandet i studien är frivilligt och varje deltagare kan när som 
helst välja att avbryta utan att behöva motivera varför. Varje intervju kommer ta cirka 30 
minuter. Vi kommer använda oss av en intervjuguide med öppna frågor som bygger på 
studiens syfte och frågeställningar. Efter de inspelade intervjuerna kommer författarna 
transkribera materialet för att sedan analysera, tolka och jämföra intervjuerna. 

 

All data kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter kodas och förvaras 
inlåst så att ingen utomstående kan ta del av det inspelade eller transkriberade materialet. Det 
är endast författarna som kommer ha tillgång till det inspelade materialet som sedan 
makuleras efter att uppsatsen är färdigställd. Inga uppgifter i uppsatsen kommer kunna 
härledas till enskilda personen eller vårdenheten. Om du som respondent efter avslutad 
intervju ångrar ditt deltagande och inte längre vill att dina uppgifter ska finnas med i resultatet 
går det bra att ta kontakt med någon av författarna. Detta måste dock göras innan uppsatsen 
lämnas in för godkännande 28 maj 2015. 

 

Förberedelse:  

Inför din intervju vill vi att du reflekterar över följande;  

• Vad är teamarbete för dig. 
• Din upplevelse av hur teamarbetet fungerar vid tvångsåtgärder och hur du upplever 

din roll som arbetsledare.  

• Avdelningens värdegrund, rutiner samt de formella och informella regler som styr 
gruppens samhörighet. 

• Din roll som omvårdnadsansvarig sjuksköterska relaterat till patientsäkerhet vid 
användandet av tvångsåtgärder 
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Studenter: 

Susanne Marklund leg. sjuksköterska tel: 076-xxxxxxx mail: h13susma@du.se  

Veronica Gustavsson leg. sjuksköterska tel: 070-xxxxxxx mail: h13vergu@du.se  

 

Handledare: 

Ginger Selander, RN, Phd 

tel: 023-xxxxx mail: gse@du.se  
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Bilaga 4 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel: Sjuksköterskors erfarenheter av teamarbete vid tvångsåtgärder inom den psykiatriska heldygnsvården 
Student/studenter: Susanne Marklund & Veronica Gustafsson 
Handledare: Ginger Selander     

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   
 

X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   
 

X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   
X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   
X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   
X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   
 

X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
  

   
 

X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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