
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

  VÅRDVETENSKAP  

 

2012:2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Frivillig vård under tvång 
Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av att vårda psykiskt sjuka i 

hemsjukvård utifrån en tvångsvårdslagstiftning 

 

 

 

 

Charlotta Nilsson 

 

 
 

 

 

 
 

 
  



Examensarbetets 

titel: 

  

Frivillig vård under tvång - Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av 

att vårda psykiskt sjuka i hemsjukvård utifrån en 

tvångsvårdslagstiftning 

 

Författare: 

 

Charlotta Nilsson 

 

Huvudområde: 

 

Vårdvetenskap 

  

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Fristående kurs 

 

Handledare:  Anna Einerskog 

Examinator:  Claes Ekenstam 

  

 

Sammanfattning    

 

En ny tvångsvårdslag trädde i kraft 2008 som gjorde det möjligt för psykiatrin att ställa 

särskilda villkor till patienter som vårdats i psykiatrisk slutenvård för att få bli 

utskrivna. Detta öppnade upp möjligheten för att patienter kan få villkor ställda till att ta 

emot kommunal hälso-och sjukvård samt kommunala insatser. Tvångsvård får enligt lag 

enbart bedrivas inom sluten psykiatrisk vård och kommunen får i hemmet enbart 

bedriva frivilliga insatser. Syftet med denna undersökning är att belysa hur 

psykiatrisjuksköterskorna i den kommunala hälso-och sjukvården upplever att vårda 

utifrån en frivillighet, som är beslutad utifrån en tvångsvårdslag. Undersökningen är 

genomförd utifrån en kvalitativ metod, med intervjuer av psykiatrisjuksköterskor i 

kommunal hälso- och sjukvård. Resultatet visade att psykiatrisjuksköterskorna har en 

komplex uppgift att utföra och blir ofta bärare av tvångsvårdsvillkoren. Detta utifrån att 

samarbetet med öppenvårdspsykiatrin många gånger är bristfällig. 

Psykiatrisjuksköterskan blir ofta ensam i sitt arbete och får använda sin egen känsla i att 

sätta gränser för vad som är tvångsvård och inte. En otydlighet om vem som ansvarar 

för vad framkommer, samt en känsla av rättsosäkerhet för patienterna utifrån att 

tolkningsutrymmet är så stort kring vad de särskilda villkoren innebär. Det visade att det 

finns ett stort behov av att belysa och tydliggöra den kommunala 

psykiatrisjuksköterskans möjligheter att ansvara och bedriva denna vård utifrån sin 

yrkesroll. 

 

 

Nyckelord: Psykiatrisjuksköterska, Tvångsvård, Kommunal hälso-och sjukvård, 

Frivillighet, Lagen om psykiatrisk tvångsvård i öppenvård med särskilda villkor, 
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INLEDNING 

Psykiatrisjuksköterskan är i sin yrkesroll ibland tvingad att ge vård emot patientens vilja 

vilket kan vara en mycket svår uppgift att utföra. Orsaken till varför patienter kan vara i 

behov av tvångsvård är att de på grund av psykisk sjukdom utgör en fara för sig själv 

eller för annan persons säkerhet, samt motsätter sig vård frivilligt. Många tankar väcks 

på var gränserna för psykiatrisjuksköterskans vård i hemmet egentligen går. Även om 

behovet av tvångsvård föreligger så skapar det ändå en känsla av obehag att utföra något 

emot en annan människas vilja. Tvångsvård är något som bara får ske inom sluten 

psykiatrisk vård men många patienter har idag villkor som ska uppfyllas av vård för att 

de ska få bli utskrivna ifrån slutenvård. Är då dessa villkor efter utskrivning inte tvång? 

Syftet är att undersöka vad psykiatrisjuksköterskan som arbetar i patienternas hemmiljö 

efter dessa villkor har för upplevelser av att vårda frivilligt under villkor utifrån en 

tvångsvårdslagstiftning. Området är relativt nytt och inga tidigare forskningsstudier 

finns vilket visar på ett stort behov att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelse. 

 

 

BAKGRUND 

Lagstiftningen 

 

Hälso- och sjukvård (HSL) bygger på en frivillighet att ta emot stöd och hjälp utifrån ett 

sjukvårdsbehov antingen på vårdinrättning eller i hemmet. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Den ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård har rätt att själva 

besluta om de vill ta emot hjälp och stöd eller inte. (SFS 1982:763). 

 

Inom specialistpsykiatrin i Sverige finns det två lagar som möjliggör vård emot 

individens vilja: Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV). Det är läkare i psykiatrin som gör bedömning om det finns ett behov av 

tvångsvård och gör en ansökan till förvaltningsrätten som bifaller eller avslår ansökan 

och därmed tvångsvården. Patienten har rätt till att överklaga sin dom i de fall rätten 

bifaller läkarens ansökan. En försvarsadvokat utses för att bevaka rättigheterna samt 

bestrida domen om patienten så önskar. Vid vård utifrån LRV har patienten dömts till 

rättspsykiatrisk vård som påföljd efter ett brott (SFS 1991:1129).  

 

Det finns även tre andra lagstiftningar i Sverige som möjliggör tvångsvård. Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM) samt vård enligt smittskyddslag. Vård utifrån dessa tre lagstiftningar 

ansvarar inte specialistpsykiatrin för. 

 

 

Allvarlig psykisk störning 

 

Tvångsvård kan bli aktuellt när en person lider av en allvarlig psykisk störning och har 

behov av psykiatrisk vård som personen själv motsätter sig. Personen ska utgöra en fara 

för sig själv eller för någon annan persons fysiska eller psykiska hälsa. Vården ska inte 
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kunna tillgodoses på annat sätt än genom intagning på en sjukvårdsinrättning för 

kvalificerad psykiatrisk dygnet runt vård så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård (SFS 

1991:1128). Allvarlig psykisk störning är inte en medicinsk diagnos utan ett juridiskt 

begrepp. De sjukdomstillstånd som inbegriper allvarlig störning är psykostillstånd, som 

yttrar sig genom bristande verklighetsuppfattning med hallucinationer, 

vanföreställningar och tankestörningar. Depressioner där självmordsrisk förekommer, 

personlighetsstörningar som har nära till impulsgenombrott av psykotisk och 

självdestruktiv karaktär, samt starkt tvångsmässigt beteende räknas också in i allvarlig 

psykisk störning (Proposition 1990/91:58). 

 

 

Orsaker till ny lagstiftning 

 

I det svenska samhället inträffade i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet 

flertalet våldsdåd där psykisk sjukdom bedömdes vara orsaken. Det mest kända är 

mordet på utrikesministern Anna Lind. Sveriges riksdag beslutade att en utredning 

skulle göras som skulle komma fram till åtgärder för psykiatrin att förebygga och 

förbättra sig för att undvika våldsdåd där psykisk sjukdom var orsaken. Den 1 

september 2008 trädde Lagen om psykiatrisk tvångsvård i öppenvård med särskilda 

villkor (ÖPT) i kraft. Den nya lagstiftningen ersatte den gamla där patienten även 

tidigare kunde skrivas ut från psykiatrisk slutenvård på en så kallad LPT-permission. 

Enligt den gamla lagstiftningen ingick inga villkor att följa vid en utskrivning men 

patienten kunde återinläggas i slutenvård vid försämring som uppfyllde LPT kraven. 

(SFS 1991:1128) 

 

Den nya lagstiftningen gjorde det nu möjligt att ställa villkor till patienten för att bli 

utskriven ifrån sluten psykiatrisk vård.  Dessa villkor kan innebära krav på 

medicinering, alkohol- och drogfrihet samt krav på att ta emot erbjuden öppenvård. Det 

kan också innebära ett krav på att acceptera hemsjukvård, sysselsättning, boendestöd 

eller särskilt boende (SFS 2008:415)  

 

Frivillighet att ta emot hjälp och stöd i sitt egna hem är inte längre självklart för de 

patienter som vårdas utifrån den nya lagstiftningen. Tvångsmedicinering eller 

fasthållning av patient får inte utföras i det egna hemmet utan får som tidigare enbart 

utföras inom psykiatrisk slutenvård. (SFS 1991:1 128). 

 

 

Vårdrelationens betydelse 

 

En förutsättning för en god vård är att det skapas en god vårdrelation mellan patient och 

vårdare (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003). Ett misstroende till 

den som vårdar skapar onödigt lidande för patienten och måste alltid motverkas 

(Dahlberg, 2002). I den kommunala hälso-och sjukvården arbetar sjuksköterskor som 

har en allmänutbildning eller som utbildat sig vidare inom distrikt, psykiatri eller någon 

annan vidareutbildning. Numera har den kommunala sjuksköterskan i uppgift att utföra 

de hälso- och sjukvårdsinsatser som beslutats enligt denna lagstiftning. Sjuksköterskan i 

kommunal hälso- och sjukvård ska idag bedriva en frivillig vård i patientens egna hem 

och samtidigt utföra medicinska insatser enligt de villkor patienten har (SFS 2008:415). 
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Sjuksköterskan har i sin yrkesroll ansvaret och uppgiften att minska och motverka 

patienters vårdlidande som uppstår på grund av brister i själva vården 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska). I Dahlberg 2002 beskrivs att när 

en patient fråntas rätten att ta aktiv del i sin hälsoprocess uppstår en känsla av 

maktlöshet.  En känsla av att inte bli räknad med och att sakna delaktighet i den egna 

vården kan utlösa ett vårdlidande utifrån att inte förstå vad som händer vård mässigt.   

 

Psykiatrisjuksköterskan i kommunal hälso-och sjukvård har ett ensamt, ansvarsfyllt och 

självständigt arbete där hon många gånger är den enda vårdkontakt som den 

psykiatriska patienten har. Det är av stor vikt att skapa och kunna bevara en god 

vårdrelation för att ge så god vård som möjligt samt för att minska lidandet hos 

patienten ( , Severinsson, 2004). Svedberg, Hällström, 

Lützen (2000) beskriver att psykiatrisjuksköterskor som är utövare av tvångsvård 

upplever mindre arbetsglädje och meningsfullhet i sitt arbete när de tvingas att utföra 

uppgifter som går emot patientens vilja. Studien visade också att 

psykiatrisjuksköterskorna fokuserade på att göra situationen med injektionsgivning så 

behaglig som möjligt istället för att kommunicera med patienten om dennes upplevelse.  
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Psykiatrisjuksköterskans arbete handlar ofta om att motivera patienten till att ta emot 

vård och behandling. Ibland uppstår det behov av att ge vård och behandling mot 

patientens egen vilja utifrån en bristande insikt hos patienten om sin sjukdom och 

utgörandet av fara för sig själv eller för andra människor.  

 

Sedan ÖPT trädde i kraft har psykiatrisjuksköterskan i den kommunala hälso- och 

sjukvården arbetsuppgifter som tidigare enbart fanns inom specialistpsykiatrin. 

Tvångsvårdhandlingar får som tidigare inte bedrivas utanför psykiatrisk klinik. Den 

kommunala psykiatrisjuksköterskan skriver idag in patienter i den kommunala 

hemsjukvården som egentligen inte vill eller anser sig behöva ta emot stöd eller hjälp. 

Psykiatrisjuksköterskan ska balansera en frivillig vård med utförandet av hälso- och 

sjukvårdsinsatser och samtidigt vara utövare av de villkor som patienten har för att vara 

utskriven från psykiatrisk slutenvård.  

 

Psykiatrisjuksköterskan har i sin yrkesroll ett ansvar och en uppgift att minska och 

motverka patienters vårdlidande och där relationen är mycket viktig. Den kommunala 

psykiatrisjuksköterskan har ett ensamt, ansvarsfyllt och självständigt arbete och är 

ibland den enda relation som patienten har med en annan människa.  

 

Psykiatrisjuksköterskan har en svår uppgift att förena en frivillig och en icke frivillig 

vård i patientens egna hem. Vad har då psykiatrisjuksköterskorna i den kommunala 

hälso-och sjukvården själva för upplevelser om dessa svårigheter och vilka är de i så 

fall? 

 

Lagstiftningen är relativt ny och forskning utifrån psykiatrisjuksköterskans roll och 

upplevelser av området är mycket begränsat i dagsläget. Det är ett outforskat men 

viktigt område att belysa närmare. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som är 

inskrivna i hemsjukvård utifrån en tvångsvårdslagstiftning. 

 

 

METOD 

Data: 

 

Eftersom syftet med undersökningen är att beskriva den kommunala 

psykiatrisjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter utifrån en 

tvångsvårdslagstiftning valdes en kvalitativ induktiv ansats. Empirisk data samlas in, 

vanligtvis genom intervjuer för att generera nya teorier. Enligt Lundman och Granheim 

Hällgrens (2008) innebär kvalitativ innehållsanalys en förutsättningslös analys av texter 

som kan vara baserade på människors berättelser om sina erfarenheter kring ett område. 

 

 

Datainsamling: 
 

Rekrytering av intervjupersoner till undersökningen har skett genom telefonsamtal till 

kommuner i mellan Sverige där psykiatrisjuksköterskor vårdar enligt ÖPT i 

hemsjukvård. Urvalet syftade till att alla medverkande skulle ha en vidareutbildning i 

psykiatri. Sex kommuner kontaktades och slutligen utgjorde urvalet fyra 

psykiatrisjuksköterskor från tre olika kommuner. De informerades muntligen om syftet 

med studien samt att deras medverkan är frivillig. De psykiatrisjuksköterskor som inte 

inkluderades i urvalet svarade inte an på studiens syfte då de inte hade patienter 

inskrivna utifrån tvångsvårdslagstiftningen. 

Samtliga intervjuer har genomförts på respektive informants arbetsplats. 

Psykiatrisjuksköterskorna informerades återigen muntligt om syftet med studien samt 

att deltagandet är frivilligt. Informanterna har också fått skriftlig information om 

studiens syfte, frivillighet att delta, skydd av anonymitet, samt kontaktinformation till 

ansvarig för studien (bilaga 1). Studien har genomförts med utifrån en semistrukturerad 

fråga (bilaga 2). Intervjuerna har spelats in med diktafon och därefter ordagrant skrivits 

ner inför analysarbetet. 

 

 
Dataanalys 

 

Analysen grundades på Lundmans och Granheim Hällgrens (2008) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. För att få en helhetsbild av textmaterialet lästes det igenom 

upprepade gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter som sedan 

kondenserades för att göra texten kompakt. De kondenserade enheterna kodades 
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därefter och det viktbärande innehållet från intervjuerna lyftes fram. Resultatet 

redovisas utifrån fyra kategorier. (se tabell 1) 

 

Tabell 1: Utdrag ur intervjuerna: 

 

Meningsbärande 

enhet: 

Kod: Underkategori: Kategori: 

Varje 

injektionstillfälle 

för en patient blev 

som ett hotande 

kunde jag känna. 

Jag fick förklara 

om och om igen att 

om hon inte tog 

emot sin injektion 

så skulle hon bli 

inlagd på sjukhus. 

Hon var ibland så 

ledsen och grät, det 

kändes som ett 

övergrepp ibland. 

 

 

Känslan av 

övergrepp, ledsen 

patient, hotar, 

upprepad 

information, 

medicinering 

Övergrepp, hot, 

information 

Gränsen mellan 

frivillighet och 

tvång 

Som patient och 

vårdare är man 

kanske aldrig helt 

jämspelta i 

relationen. Men i 

en sådan här 

relation så blir det 

ännu tydligare 

utifrån att jag också 

står för tvånget och 

då blir relationen 

ännu mer 

ojämnbördig. 

 

 

Aldrig jämspelta, 

sjuksköterskan i 

kommunen står för 

tvånget, ännu mer 

ojämnbördig 

relation 

Ojämnbördig 

relation, tvångets 

påverkan på 

relationen 

Relationens 

betydelse 

Man tolkar 

villkoren olika ex 

när är det dags att 

ingripa. Känns som 

att läkare tolkar 

villkoren på olika 

sätt. Var är 

rättssäkerheten för 

patienten i detta? 

Tolkar villkoren 

olika, var finns 

rättssäkerheten för 

patienten? 

Villkoren och 

rättsäkerheten 

Lagstiftningens 

olika villkor. 
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Det läggs mycket 

på oss 

sjuksköterskor att 

villkoren ska 

utföras och 

förklaras för 

patienten. Där 

tänker jag att 

samarbetet med 

psykiatrin skulle se 

annorlunda ut. 

Uppföljningar görs 

men det är flera 

månader 

däremellan. Med 

tätare möten där 

patienten fick 

upprepad 

information och 

möjlighet att själv 

ställa frågor hade 

kanske minskat 

känslan av 

kränkning. 

Eftersöker 

samverkan med 

psykiatrin. Mycket 

ansvar på 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan är 

ensam i 

vårdrelationen, 

möjlighet för 

patienten att få svar 

på sina frågor. 

Minska känslan av 

kränkning. 

Eftersöker ökad 

samverkan med 

psykiatrin 

Behov av 

samverkan 

  

 

Etiska överväganden 

 

Informanterna har informerats muntligt och skriftligt genom ett informationsbrev om 

samtycke att delta i undersökningen samt om anonymiteten i deltagandet och 

möjligheten att avbryta deltagandet när som helst. De har också informerats om att 

intervjumaterialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga som inte är delaktiga i 

studien (Helsingforsdeklarationen 2008). Utifrån att studien riktar sig till 

psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter samt genomförts utifrån en frivillighet har inga 

etiska dilemman visat sig som kunnat påverka data eller datainsamlingen.  

 

RESULTAT 

I analysen av intervjuerna så framkommer det fyra kategorier som resultatet redovisas 

utifrån: Gränsen mellan frivillighet och tvång, relationens betydelse, behov av 

samverkan samt lagstiftningens olika villkor. 
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Gränsen mellan frivillighet och tvång:  
 

Informanterna beskriver att de arbetar utifrån en frivillighet men det är svårt att utföra 

ÖPT villkor som oftast handlar om medicinering och då främst injektionsgivning. 

Svårigheten handlar främst om att de patienter som vårdas enligt ÖPT gör det utifrån en 

bristande förmåga att acceptera sitt behov av medicinering och blir då tvungna enligt lag 

att ta emot vården. Det framkommer att det ibland känns motsägelsefullt då det ändå 

krävs samtycke ifrån patienten för att villkoren ska kunna fungera i kommunal hälso-

och sjukvård. Funderingar framkommer om vad ÖPT lagen egentligen tjänar till.  

 

Det finns svårigheter i att definiera var gränsen går för tvång. Att handgripligheter är 

uteslutet betonas tydligt men var gränsen går för tvång i ett vanligt förekommande 

motiveringsarbete till vård är otydligt. Det framkommer att det ofta är den egna känslan 

som avgör var gränsen går och att gränsen sätts på olika ställen. Motiveringsarbetet som 

det främst handlar om vid ÖPT blir ofta att negativa konsekvenser beskrivs för patienten 

om inte villkoret att acceptera medicinering följdes. Några beskriver att det ibland 

upplevs som att psykiatrisjuksköterskan hotar patienten med inläggning i slutenvård om 

injektionen inte tas emot. Det framkommer att patienterna som accepterar sin injektion 

ofta gör det på grund av ett hot om inläggning som en konsekvens. Någon beskriver att 

vid minsta motstånd från patienten med att ta emot sin injektion så avslutas 

motiveringsarbetet. Någon annan menar att psykiatrisjuksköterskan som arbetar i 

kommunen ofta har en erfarenhet av arbete i psykiatrisk slutenvården sedan tidigare där 

tvångsvård är vanligt förekommande. Det kan därför finnas en risk att 

psykiatrisjuksköterskan tar ett större ansvar och går längre i sitt motivationsarbete än 

vad man borde göra och detta blir ett moraliskt dilemma i relation till patienten.  

 

 

Vid motstånd går jag inte vidare, det är inte min uppgift och jag kan inte göra något 

heller. Jag kontaktar öppenvård och kommer överens om hur vi går vidare. 

 

 

Hon förstod inte alls varför hon skulle ha injektionen, ifrågasatte jättemycket och hade 

ingen sjukdomsinsikt och var jättenegativ till injektionen. Vid varje tillfälle blev det ett 

jättestort motivationsarbete. Varje tillfälle blev som ett hot kunde jag känna då, jag fick 

ju förklara för henne att tog hon inte injektionen så blev hon inlagd på sjukhus och fick 

den ändå. Hon var så ledsen och grät, kändes som ett övergrepp faktiskt ibland. 

 

 

Det upplevdes som en fara att tvångsbegreppet är så tolkningsbart från person till person 

och rättssäkerheten är svårkontrollerad då psykiatrisjuksköterskans arbete oftast utförs 

ensamt i patienternas egna hem. Det framkom också en otydlighet i den kommunala 

verksamheten för var gränsen för tvång egentligen går. Lagen ÖPT är relativt ny och 

tvångsvård har sedan tidigare enbart bedrivits i landstingets regi. Även om det enbart är 

frivilliga insatser (HSL) som kommunen fortfarande får bedriva så uppfattas det finnas 

ett behov av att tydliggöra begreppet. 
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Relationens betydelse 
 

Byggandet av en hållbar och långvarig vårdrelation anses av informanterna som mycket 

viktigt. Vård enligt ÖPT pågår ofta under längre perioder, ibland flera år och det är 

viktigt att vårdrelationen fungerar. Många gånger är relationen till 

psykiatrisjuksköterskan den enda mellanmänskliga relation patienten har. Därför 

betonas vikten av att det inte bara kan handla om medicinering utan 

psykiatrisjuksköterskan har en bred roll utöver det.  

 

Jag försöker bygga en god relation först och främst, jag måste då tänka bort den där 

injektionen annars blir inte kontakten bra om jag hela tiden har den i bakhuvudet. 

 

 

I relationen mellan patienter som vårdas utifrån en frivillighet (HSL) jämfört med de 

som vårdas enligt ÖPT skiljer sig upplevelserna något. Någon beskriver att de inte 

upplever sig ha någon sämre relation med de patienter som vårdas oavsett vårdform. Det 

upplevs däremot som lättare att åka hem till de patienter som psykiatrisjuksköterskan 

känner väl och har en etablerad relation med. Någon annan beskriver att skillnad i 

relationen finns mellan ÖPT och HSL- patienten utifrån att den förra är villkorad och 

detta försämrar kommunikationen och öppenheten mellan vårdare och patient. 

 

När det är frivillig vård så kan jag vara mer tydlig med att patienten har ett eget 

ansvar. Det finns ett större utrymme till att motivera, låta patienten komma fram med 

sina tankar och tvivel och kunna diskutera dem än vid ÖPT. 

 

 

Behov av samverkan 

 

I samarbetet mellan psykiatri och kommun framkommer det svårigheter. Informanterna 

upplever att stödet från öppenvårdsmottagningarna många gånger är bristfälligt då de 

bett om hjälp. Någon uttrycker att samarbetet är mycket dåligt, 

psykiatrisjuksköterskorna är inte alltid med på vårdplaneringarna inför ÖPT, det 

framkommer även att det inte finns några samordnade vårdplaner. Utifrån att 

gemensamma vårdplaner inte finns blir det oklart om varthän psykiatrisjuksköterskan 

ska vända sig när behov av hjälp uppstår. Informanterna upplever också att de vid 

kontakt med öppenvården många gånger möts av oförståelse för situationen. En annan 

beskriver att det pågår ständiga diskussioner med öppenvården om vem som ska åka 

hem till patienten när han/hon inte uppfyller villkoren. Ansvaret för utförandet av 

vården och villkoren läggs tillbaka på kommunens psykiatrisjuksköterskor till att 

fortsätta åka hem till patienten och motivera att ta emot vård. 

 

Man tänkte ju från början att om patienten inte uppfyller villkoren så finns det vissa 

åtgärder som ska göras men att det inte var vi i kommunen som skulle göra dem. 

Öppenvård och slutenvård ska ju ibland enligt villkor agera efter exempel två dagar om 

patienten inte följer villkoren. Men det händer ju inget ändå, patienten är inte 

tillräckligt dålig då för att bli inlagd. Syftet med lagen faller tycker jag. Öppenvården 

brukar skicka ett brev till patienten och sen ska vi fortsätta att motivera. 
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Hur samarbetet fungerar skilde sig något i uppfattning mellan informanterna. Någon 

beskriver att samarbetet med öppenvårdspsykiatrin kan vara både bra och ibland fyllt av 

hinder. Det framkommer ett behov av tydlighet i ansvarsfördelning till öppenvård och 

slutenvårdspsykiatrin om hur kommunens ansvar ser ut. Det finns en uppfattning att 

psykiatrin har bristande kunskap om att kommunens hälso- och sjukvård är baserad på 

frivillighet.  

 

De tror ibland att kommunens psykiatrisjuksköterskor kan utföra villkoren mot 

patientens vilja även i hemmet.  

 

Informanterna upplever ofta en känsla av ensamhet som psykiatrisjuksköterska i 

kommunen och med dessa patienter kunde det kännas svårt. En närmare relation och 

samverkan efterfrågas mellan patient, patientens nätverk, kommun, socialtjänst, 

psykiatri och ibland även primärvård för att få vården att fungera på ett bättre sätt och 

inte bli ensam ansvarig för patientkontakten. En ökad samsyn eftersträvas för att 

tydliggöra hur ansvaret ser ut och hur lagstiftning och villkor ska tolkas för att motverka 

otydligheten för både patient och vårdansvariga. 

 

 

Lagstiftningens olika villkor 

 

Informanterna beskriver att de tycker att syftet med ÖPT är god men att den inte 

fungerar riktigt som de trott från början. Otydlighet upplevs vad gäller villkoren för 

patienten och hur detta kan kontrolleras i det egna hemmet. Alla informanterna har både 

goda och dåliga exempel på hur lagen fungerar och att det är individuellt från patient till 

patient.  

 

Hon vill ju ha denna vårdform, hon tycker den är bra för henne med att få den här 

strukturen och så. Hon litar inte på sig själv och skulle man släppa på lagen så skulle 

hon förmodligen sluta ta sina mediciner. 

 

En känsla av frustration framkommer över att inte kunna agera tidigare när patienten 

inte uppfyller sina villkor. Därefter måste patienten försämras ytterligare innan åtgärd 

kan vidtas. Någon beskriver att det känns som en kränkning mot patienten att inte agera 

tidigare för att kunna förhindra inläggning eller att denne blir försämrad och på så sätt 

förhindra patientens återhämtning från psykisk sjukdom. 

 

Frustration framkommer över att lagen tolkas på olika sätt av läkarna i psykiatrin. Det 

skapar en otydlighet om vad för villkor som egentligen gäller. Det kan vara samma 

situation kring en patient som från gång till gång hanteras på olika sätt utifrån vilken 

läkare som just då ansvarar. Det upplevs som svårt för den ansvariga 

psykiatrisjuksköterskan att göra bedömningar kring patientens försämrade hälsotillstånd 

utifrån att tolkningsutrymmet vid en försämring skiljer sig åt från gång till gång. Det 

skapar även en otydlighet för patienten vad gäller deras rättigheter och när en eventuell 

återinläggning i slutenvård är aktuell. Det upplevs också finnas en medveten aspekt i att 

vara otydlig emot patienten om vad som gäller om villkoren inte uppfylls. Detta för att 

kunna få patienterna att bättre medverka om de tror att de annars kan bli inlagda i 

slutenvård.  
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Jag kan ibland känna att det spelas på att vården är under tvång och att patienten då 

inte har något att säga till om. Man behöver vara tydlig med vad man som patient 

faktiskt får säga till och tycka till om. Att man ändå strävar efter att ha en dialog. 

 

Det framkommer en känsla av att rättssäkerheten för dessa patienter ibland känns 

tvivelaktig. Det är ofta psykiatrisjuksköterskan i kommunen som får informera och 

förklara för patienten vad ÖPT innebär och vilka villkor de har. Informanterna 

efterfrågar ett ökat samarbete med psykiatrin för att tydliggöra information och villkor i 

lagstiftningen. Psykiatrisjuksköterskan i kommunen blir lätt den person som ”står” för 

villkoren i patientens ögon idag, när det är hon som hela tiden får informera. Detta 

innebär en stor negativt påverkan på förtroendet och relationen mellan 

psykiatrisjuksköterska och patient. Behovet av att öppenvårdspsykiatrin tar större 

ansvar för dessa patienter efterfrågas utifrån att ÖPT är psykiatrins ansvar och inte 

psykiatrisjuksköterskornas i den kommunala hemsjukvården.   

 

 

DISKUSSION 
 

Metod diskussion 

 

Studien genomfördes enligt kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Utifrån 

att det är psykiatrisjuksköterskans upplevelse som eftersöks så valdes denna metod. Det 

skulle så långt som möjligt vara specialistsjuksköterska inom psykiatri som medverkade 

för att få så stor likhet som möjligt mellan informanterna av kunskapsområdet samt för 

resultatets signifikans. Informanterna eftersöktes till studien genom telefonkontakt. 

Detta ökade möjligheten att direkt kunna avgöra om det var en informant som var 

lämplig till studiens syfte och urval. Sedan tidigare fanns en kunskap om två av 

kommunerna att det både var psykiatrisjuksköterskor som arbetade där samt att de har 

eller hade vårdat ÖPT patienter. Kontakt togs först med dessa psykiatrisjuksköterskor 

för att sedan utöka eftersökandet till andra kommuner. Kommunerna har varit likvärdiga 

i storlek och uppdelning av hälso- och sjukvårdsansvaret mellan landsting och kommun 

har varit reglerat på samma sätt. Detta gör att informanterna i studien har liknande 

erfarenheter med samverkanspartners. Av de som fick frågan att medverka i studien 

svarade alla ja. Genom en direkt personlig kontakt via telefon med informanterna, kan 

det ha funnits en risk att medgivande om medverkan i studien varit svårare för 

informanterna att säga nej till. Utifrån att författaren har samma yrkesroll som 

informanterna kan det också funnits ett kollegialt ansvarstagande till att medverka i 

studien. Ansvara för patienter i kommunal hemsjukvård utifrån ÖPT villkor är en 

relativt ny funktion som många gånger är komplex för psykiatrisjuksköterskan enligt 

resultatet. Att alla tillfrågade tackade ja till att medverka i studien kan bero på behovet 

från psykiatrisjuksköterskan att få belysa denna roll närmare.  

 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med att intervjuaren ställde en öppen fråga 

till informanterna som de sedan fick utveckla. Detta sätt valdes för att inte låta den egna 

förförståelsen på något sätt påverka informanterna. Författaren fick vid några tillfällen 

vid alla intervjuerna be informanterna att utveckla vidare eller be dem beskriva mer om 
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områdena som framkom. Författaren var hela tiden medveten om att förhålla sig neutral 

för att inte påverka informanterna med den egna förförståelsen även vid dessa tillfällen.  

 

Vid eftersökning av tidigare studier inom området hittades inga som undersökte 

psykiatrisjuksköterskans upplevelse. Närmast var en artikel som undersökte 

psykiatrisjuksköterskans upplevelse av att vårda psykiskt sjuka i hemsjukvård. Denna 

artikel innehöll inget om vårdrelationen till patienter som vårdades enligt ÖPT villkor. 

Artikeln togs med till bakgrunden för att ge en bild av hur vårdrelationen kan se ut 

mellan vårdare och psykiskt sjuka patienter i hemsjukvård, men belyser området utifrån 

en frivillighet. ( , Severinsson, 2004).  
 

Lagstiftningen ÖPT är relativt ny och forskningsresultat är begränsat för området. Detta 

var också en av anledningarna till att undersökningen genomfördes utifrån en kvalitativ 

metod. Det fanns några studier som var gjorda utifrån patienters upplevelser av ÖPT. 

Dessa valdes att inte tas med i resultatet utifrån att det är psykiatrisjuksköterskans 

upplevelse studien syftar till att undersöka inte patientens. 

 

 

Resultat diskussion  

 

Resultatet visar att det är svårt och komplext att bedriva en frivillig vård utifrån ÖPT 

villkor i kommunal hälso-och sjukvård. Även om behovet finns för vård så blir det 

ibland motsägelsefullt utifrån att patienten måste gå med på vården frivilligt och vad 

lagen då egentligen tjänar till.  När patienter går med på villkor för att få bli utskriven 

från slutenvård är det inte frivillig vård som den kommunala hälso- och sjukvårdens 

psykiatrisjuksköterska blir utövare av. Psykiatrisjuksköterskorna beskriver att det är den 

egna känslan som får avgöra var gränsen går för tvång utifrån att det inte finns något 

annat definierat. När vi tänker människan som en helhet så är det inte bara kroppen som 

vi menar inom vårdvetenskapen. Människan har andra dimensioner och Katie Eriksson 

beskriver ”människan är en odelbar enhet som ger sig till känna genom kropp, själ och 

ande” (Eriksson, K 2004 sid 24,48). Behovet finns av att synliggöra bristen på hur ÖPT 

villkor inte tar hänsyn till helheten kring människan och som skapar ett stort 

vårdlidande för patienten. Har tvångsvårdsbegreppet vid vård av psykiskt sjuka hamnat 

där vi bara tänker kropp och vårdandet av själ och ande kommer bort. Det psykiska 

tvångets påverkan och effekt tar ÖPT lagstiftningen inte hänsyn till. Hur minskar vården 

vårdlidandet för de patienter som under flera års tid, en del för resten av livet lever med 

ett överhängande hot om villkoren inte uppfylls. I Dahlberg (2002) visar resultatet att 

det är just bristen på att vara delaktig i sin vård som ger en upplevelse av maktlöshet 

och resulterar i vårdlidande. Att inte bli sedd eller hörd av sina vårdgivare ansågs också 

vara ett vårdlidande. Psykiatrisjuksköterskan har en komplex uppgift med att stödja 

patienterna till delaktighet i sin vård och samtidigt vårda utifrån ÖPT villkoren.  

 

I Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna står det: ”Var och en 

har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen ska behöva utsättas för 

godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt hem” (Allmän förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, sid 4-5). De villkor som ställs är givetvis inte godtyckliga eller olagliga 

utan syftet med lagen är att patienten ska kunna vara hemma och få nödvändig vård 

samt inte behöva vara inlagd i sluten vård. Men hur fungerar villkoren praktiskt? Kan vi 
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garantera att psykisk sjuka människor i Sverige idag inte på något sätt utsätts för brister 

i de mänskliga rättigheterna utifrån ÖPT lagen? Villkor kan ställas till patienten om 

insatser i hemmet annars blir det ingen utskriven. Eller blir det utskrivning i alla fall 

men patienten blir inte informerad om detta. För inte kan man väl ha en patient 

inskriven i slutenvård som inte har behov av vård bara för att han eller hon nekar till 

villkoren?  I resultatet framkommer det tveksamheter om rättsäkerheten fungerar för 

dessa patienter. Patienter som vårdas utifrån LPT och ÖPT gör ju det utifrån en psykisk 

sjukdom och inte utifrån att de begått något brott. När en brottsling avtjänat sitt straff så 

är han eller hon fri. En ÖPT patient kan vara dömd till vård för att upprätthålla hälsa och 

förebygga sjukdom under långa tider av livet. 

 

Men om dessa patienter inte skulle ha sina ÖPT villkor hur skulle deras liv se ut då? 

ÖPT villkoren syftar ju till att försöka stödja patienten till att inte återfalla i sjukdom 

och lidande. Sjukdom är ett lidande och för många med allvarlig psykisk sjukdom så 

brister insikten om sjukdom. Har vården och samhället då inget ansvar att hjälpa de 

människor som inte har förmågan eller insikten om behovet av vård? Psykiatri 

sjuksköterskorna beskriver att det finns både bra och dåliga exempel på hur villkoren 

har fungerat. För några har patienternas livskvalité ökat utifrån att sjukdomslidandet har 

minskat och för andra har ÖPT villkoren upplevts som övergrepp utifrån patientens 

negativa inställning till insatserna.  

 

Vad tänker då patienterna själva om ÖPT villkor. I en nyligen gjord studie från 

Socialstyrelsen styrker den resultatet genom att visa att det finns patienter som är 

positiva till ÖPT villkoren och kan se sina behov tillgodosedda av dem, medan andra 

var negativa och upplevde sig styrda och kränkta av att inte få bestämma själva över sitt 

liv. Studien visade också att några var likgiltiga inför sina villkor och tyckte inte att det 

var någon större mening med dem (Det diffusa tvånget, 2012). 

 

Kan psykiatrisjuksköterskan i kommunens hälso-och sjukvård vårda med ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt utifrån denna lagstiftning? Enligt författarens 

uppfattning bedrivs idag denna vård så gott det går enligt den vårdvetenskapliga grund 

som psykiatrisjuksköterskan ska vårda utifrån hos majoriteten av patienterna i hemmen. 

Men detta räcker inte, om så bara en psykiatrisjuksköterska brister i detta, går längre i 

sitt motiveringsarbete än vad han eller hon borde, så har vi tvångsvård även i 

kommunens hälso-och sjukvård och i patientens egna hem. Resultatet visar att ÖPT är 

en lagstiftning som inte fungerar i kommunal hälso-och sjukvård. 

 

Informationen från psykiatrin till patienten är inte så tydlig och frekvent om vad som 

gäller för vård enligt ÖPT som den borde vara enligt resultatet. Patienterna kan ha en 

kognitiv funktionsnedsättning utifrån sin psykiska sjukdom och behovet av kontinuerlig 

information föreligger då ofta. Det framkommer i studien att det ibland känns som 

psykiatrin medvetet är otydlig emot patienten om vad som gäller vid ÖPT, utifrån att 

patienten ska tro att om de inte uppfyller villkoren blir det inläggning i slutenvård. Att 

det krävs en försämring som uppfyller LPT krav för att bli inlagd i slutenvård tydliggörs 

oftast inte. Varför görs då inte detta? Kan det vara så att psykiatrin låter patienterna tro 

att de blir inlagda i slutenvård om de bryter sina villkor för att de ska bli mer 

följsamma? I det motiveringsarbetet som psykiatrisjuksköterskan bedriver handlar det 

ofta om att en konsekvens beskrivs för patienten om han eller hon nekar till att uppfylla 



 13 

villkoren. Detta motiveringsarbete blir ett undanhållande av sanning som även den 

kommunala psykiatrisjuksköterskan gör sig ansvarig till. Resultatet styrks i Sjöström 

(2012) där den visar att patienterna har dålig kunskap och kännedom om regelverket.  

Patienterna har dålig kunskap om vilka villkor som gäller trots att villkoren är det 

centrala för ÖPT. Vården av psykiskt sjuka utifrån ÖPT utgör en mycket liten del av all 

vårdkonsumtion i Sverige. Många av de som varit psykiskt sjuka under en längre tid av 

livet har utifrån sin funktionsnedsättning svårt att göra sig hörda och deras nätverk är 

ofta tunt, ingen finns att föra deras talan. Många har tidigare genom åren bott på 

institution och lever idag utan vetskap om sina rättigheter. Det är vårdgivarna som har 

ett generellt ansvar att informera om de regelverk som gäller för vården. Behovet av att 

öka informationen från psykiatrin till patienterna stärker resultatet i studien. 

 

Psykiatrisjuksköterskan eftersöker en ökad samverkan med de nätverk som finns runt 

omkring patienten. Detta för att inte vara ensam i vården till patienten samt för att 

tydliggöra vem som ansvarar för vad. Författarens egna erfarenheter är att diskussionen 

om ÖPT pågår hos psykiatrisjuksköterskor i flera kommuner idag som har tagit på sig 

detta ansvar. Varför skiljer detta sig åt i de olika kommunerna? Informanterna i studien 

har ingen vetskap om varför det var så att kollegor i grannkommunen inte hade ÖPT 

patienter. Ingen av informanterna hade blivit tillfrågande av högre chefer hur vården av 

ÖPT patienter fungerar i kommunen. Ingen av informanterna hade vetskap om det varit 

en diskussion mellan kommun och landstings ansvariga. Om det varit en diskussion 

borde kommunens psykiatrisjuksköterskor varit med i den. Vilka skulle annars kunna ge 

en sann bild av hur ÖPT villkor fungerar i kommunal hälso-och sjukvård? Kanske är det 

upp till kommunens psykiatrisjuksköterskor att själva välja om de tar ÖPT patienter 

eller inte. 

 

 

SLUTSATSER 

De viktigaste slutsatserna att dra av denna undersökning är att psykiatrisjuksköterskan i 

kommunens hälso- och sjukvård har en otydlig och svår uppgift med att bedriva en 

frivillig vård för patienter som vårdas utifrån ÖPT villkor. Psykiatrisjuksköterskan blir 

ofta ensam som vårdande till dessa patienter och stödet ifrån öppenvårdspsykiatrin är 

bristfälligt. Behovet av att öka samverkan med öppenvårdspsykiatrin, andra 

samverkanspartners som primärvård, socialtjänst och patienternas nätverk framkom för 

att kunna ge patienten en god vård, öka patientens och nätverkets delaktighet. En ökad 

samverkan skulle också kunna öka förståelsen och samsynen kring de olika 

verksamheternas uppdrag och minska tolkningsutrymmet för ÖPT villkoren. 

Psykiatrisjuksköterskan blir bärare av att informera och utöva villkoren och detta kan 

försvåra byggandet av en god vårdrelation och ge patienten ett onödigt vårdlidande. Det 

finns en otydlighet i lagstiftningen och från verksamheterna om vad tvångsvård 

egentligen innebär när den bedrivs utanför psykiatrisk slutenvård. Inga definitioner var 

kända för psykiatrisjuksköterskorna förutom att handgripligheter inte får förekomma. 

Behovet av att belysa tvångsvårdsbegreppet i kommunens verksamhet framkommer för 

att kunna hitta riktlinjer för vårdandet, minska tolkningsutrymmet för 

psykiatrisjuksköterskan samt öka rättsäkerheten för patienterna. 
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Bilaga 1 

 

Information till intervjudeltagare: 

 

Ansvarig för undersökningen är psykiatrisjuksköterska Charlotta Nilsson 

student vid Högskolan Borås. Kursbenämning: Examensarbete 1, 

grundnivå 15 poäng, våren 2012. 

 

Undersökningen som genomförs på kandidatuppsats nivå syftar till att ta 

reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i 

kommunal hälso- och sjukvård som är inskrivna utifrån 

tvångvårdsslagsstiftning. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta att delta i 

undersökningen. 

 

Ditt deltagande är anonymt och intervjumaterialet kommer enbart användas 

av mig som ansvarig för undersökningen.  
 

 

Charlotta Nilsson 
Tel nr 0739- 092286. 

 

Högskolan Borås 
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Bilaga 2 

 

Intervjufråga 

 

Hur upplever du det är att vårda patienter i kommunal hälso-och sjukvård 

som egentligen motsätter sig vård men har det beslutat utifrån en 

tvångsvårdslagstiftning? 


