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Sammanfattning    
 
I den rättspsykiatriska vården vårdas patienter som har begått ett allvarligt brott under 
inverkan av psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskorna som arbetar med dessa 
patienter skall både vårda dem men samtidigt ansvara för ett förvar av patienterna efter 
ett juridiskt domslut. Arbetet inom rättspsykiatrin kan medföra risker att medarbetarna 
blir utsatta för hot och våldssituationer vilket kan inverka på hur 
psykiatrisjuksköterskorna upplever arbetet inom rättspsykiatrin. Vad innebär då arbetet 
inom den rättspsykiatriska vården, för psykiatrisjuksköterskorna, hur är det att vårda 
patienter under dessa förhållanden och villkor? Syftet med denna studie var att 
undersöka psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom 
rättspsykiatrisk vård. Studien utgörs av kvalitativa intervjuer med öppna frågor, 
intervjuerna transkriberades och sedan gjordes en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet 
framkommer att tiden är en betydande faktor i vårdandet inom rättspsykiatrisk vård. 
Psykiatrisjuksköterskor beskriver de långa vårdtiderna som bra då de inte behöver 
stressa patienterna till välmående samtidigt som alltför långa vårdtider kan resultera i att 
patienterna hospitaliseras och har svårt att komma ut i samhället. En annan del som 
psykiatrisjuksköterskorna reflekterade kring var att vårda patienter som är under 
tvångsvård. De beskriver en balansgång mellan vårdandet där fokus är på patientens 
bästa men även riskerna som finns för att gå över en gräns där personalens omtanke kan 
bli till en maktutövning. I diskussionen reflekterar författarna kring studiens utförande 
och urval av informanter. Tidiga åtgärder, redan i skolåldern, och utökade resurser är 
andra delar som författarna reflekterat kring i diskussionen.  
 
 
Nyckelord: Psykiatrisjuksköterska, rättspsykiatrisk vård, hot och våld, psykisk ohälsa, 
makt, upplevelse. 
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INLEDNING 
I det dagliga arbetet inom öppen psykiatrisk vård träffar författarna till studien en del 
patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Dessa patienter tillhör 
rättspsykiatrin på grund av att de är dömda till vård av en domstol då de har begått ett 
brott under inverkan av psykisk sjukdom. Våra erfarenheter av dessa möten är att 
patienterna känner sig uppgivna och saknar den trygghet de erfor inom den slutna 
rättspsykiatriska vården. Men hur är det att vårda någon som är dömd och vårdas under 
tvång? Vad innebär det för psykiatrisjuksköterskorna i praktiken att vårda dessa 
patienter och samtidigt ta hänsyn till struktur, säkerhet och risker? Detta ämne har valts 
att studeras i denna studie, psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
inom rättspsykiatrisk vård. 
 
BAKGRUND 

Den rättspsykiatriska vården i Sverige 
I Sverige finns det två olika lagstiftningar gällande tvångsvård, Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT (SFS 1991:1128) och Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (SFS 
1991:1129). Det är en domstol som beslutar om en person som begått brott, skall dömas 
till rättspsykiatrisk vård eller till fängelse (SFS 1991:1129). Domstolen skall ta ställning 
till om personen begick brottet under en allvarlig psykisk störning eller inte 
(Rättsmedicinalverket 2018). Med allvarlig psykisk störning menas exempelvis svårare 
personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär, starkt 
tvångsmässiga beteenden såsom pyromani, kleptomani och sexuella avvikelser (Lidberg 
& Wiklund 2004, s. 121). Missbruksproblem eller demens utan psykotiska symtom 
bedöms inte som allvarlig psykisk störning. Själva allvarlighetsgraden av en psykisk 
störning bedöms utifrån störningens art och grad (Lidberg & Wiklund, 2004 s. 120). 
Enligt Hedlund, Kristiansson och Forslund (2013) är den dominerande diagnosen hos 
patienter inom rättspsykiatriskvård schizofreni. Samsjuklighet i form av missbruk är 
vanligt och förekommer hos över hälften av patienterna. Vanliga brott som lett till att 
patienterna överlämnats till rättspsykiatrisk vård är misshandel, mord, dråp, olaga hot 
och mordbrand.  
 
För att domstolen skall kunna avgöra om personen begick brottet under en samtidig 
allvarlig psykisk störning, begärs en rättspsykiatrisk undersökning (RPU). Innan en 
sådan undersökning genomförs, utförs oftast en så kallad paragraf 7-undersökning, 
enligt § 7, i den rättspsykiatriska lagen (Rättsmedicinalverket 2018). Paragraf 7-
undersökningen är en läkarundersökning och görs av en psykiater och har till uppgift att 
bedöma om det finns ett behov av att gå vidare med en RPU (Rättsmedicinalverket 
2018). 
 
Det är rättsmedicinalverket som på uppdrag av domstolen utför den rättspsykiatriska 
undersökningen. Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter finns i Göteborg och 
Stockholm. Den rättspsykiatriska undersökningen tar ca fyra veckor och utförs av ett 
team bestående av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Det 
är teamets uppgift att svara på om personen hade en allvarlig psykisk störning när 
brottet begicks samt om personen behöver vård. Under tiden som undersökningen 
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genomförs kan personen vara inlagd på rättsmedicinalverkets undersökningsenhet, 
vistas i sitt hem, på sjukhus eller behandlingshem. Om den misstänkte är häktad 
genomförs alltid utredningen på någon av rättsmedicinalverkets utredningsenheter. När 
den rättspsykiatriska undersökningen är klar fattar domstolen beslut om personen skall 
dömas till rättspsykiatrisk vård eller inte (Rättsmedicinalverket 2018). 
 
Den rättspsykiatriska vården kan ske med eller utan särskild utskrivningsprövning, 
SUP, (SFS 1991:1129). När vården ges med särskild utskrivningsprövning är det 
förvaltningsrätten som avgör om patienten får skrivas ut, men vårdas patienten utan 
särskild utskrivningsprövning är det chefsläkare som avgör när patienten kan skrivas ut. 
Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning får pågå i högst fyra månader, 
därefter måste en ny ansökan lämnas in av chefsöverläkaren, varefter förlängning av 
vårdtiden kan pågå i högst sex månader åt gången (SFS 1991:1129). Vården skall, enligt 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128), så långt det är möjligt genomföras 
så att patienten frivilligt medverkar och tar emot den vård och det stöd som hen 
behöver. Sjukvården får endast använda tvångsåtgärder om det anses nödvändigt för 
patienten (SFS 1991:1128). 
 
Antalet personer som dömts till rättspsykiatrisk vård i Sverige, uppgår till omkring 1600 
personer (Socialstyrelsen 2015: Sverigs kommuner och landsting, SKL 2017). Antalet 
som vårdas enligt LRV är förhållandevis liten sett till totala antalet patienter i den 
psykiatriska vården men de rättspsykiatriska patienterna står för ett högt antal vårddagar 
i tvångsvård (SKL 2017). Majoriteten av alla som döms och vårdas enligt LRV är män. 
Männen utgör ca 83 % av alla som döms till rättspsykiatrisk vård. Åldersfördelningen 
sett till antalet dömda är lika för män och kvinnor och de flesta som döms är mellan 25 
och 34 år (SBU 2017). 
 
I Sverige är det landstingen som ansvarar för att utföra den rättspsykiatriska vården. 
Totalt har de rättspsykiatriska klinikerna i landet 1157 platser för den slutna 
rättspsykiatriska vården. Det ingår i vårdens ansvar att bedöma risk för återfall i 
allvarlig brottslighet och om det finns risker för brottsoffer (SKL 2017).  
Enligt Socialstyrelsen (2018) är målsättningen för den rättspsykiatriska vården att 
patienten skall kunna återgå till ett normalt och självständigt liv och samtidigt minska 
risken för återfall i brott. 
 

Det rättspsykiatriska vårdandet 
 
Hörberg (2015) menar att vårdande utgår från patientens perspektiv vilket betyder att 
patientens behov är i fokus och att patienten skall förstås som expert på sig själv. I den 
rättspsykiatriska vården kan det främst vara viktigt för psykiatrisjuksköterskan att 
fokusera på att skapa välbefinnande. Detta för att hjälpa patienterna att öka sin egen 
förmåga att klara av saker i vardagen som ett steg mot ökad hälsa. Olsson (2013, s. 49) 
beskriver patienters upplevelser av återhämtning och vändpunkter som faser av kaos 
och överväldigande känslor. En vändpunkt för patienterna är ett känsligt skede som 
präglas av att tvingas hitta en ny väg i livet och för att klara det behövs omgivningens 
stöd och erkännande. Faktorer som bidrar till patienters återhämtning är förtroendefulla 
relationer med andra människor och möjligheter att få vistas i en trygg miljö. Jacob 
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(2014) menar att vårdande handlar om en människa till människa relation och att en 
sådan relation förutsätter ett emotionellt åtagande för att ge vårdandet ett syfte och en 
mening. Rask och Brunt (2007) ser en nära koppling mellan ärlighet, respekt och tillit 
och menar att dessa begrepp är hörnstenar i en vårdande sjuksköterska-patientrelation i 
den rättspsykiatriska vården. 
 
För psykiatrisjuksköterskor som arbetar i den rättspsykiatriska vården handlar det, 
förutom att ge en god vård, om att möta patienter som tvingats till att ta emot vård mot 
sin vilja. Patienterna har dessutom begått ett allvarligt brott, lider av en psykisk sjukdom 
och befinner sig ofta i en både psykisk och social utsatthet. Enligt Hedlund, 
Kristiansson och Forslund (2013) har de flesta patienter tidigare erfarenhet från annan 
psykiatrisk tvångsvård. Även Askola et. al. (2018) beskriver att merparten av 
patienterna som vårdas i rättspsykiatrisk vård har erfarenheter från tvångsvårdande 
åtgärder så som fastspänning, tvångsmedicinering och avskiljning. Inte sällan upplever 
patienterna en bristfällig information om vad som ska hända dem och ovissheten skapar 
en känsla av att för alltid tvingas vara fast i den rättspsykiatriska vården. Askola et. al. 
(2015) ser att patienter kan känna starka känslor av ånger, skuld, skam och sorg kopplat 
till det brott de begått. Självanklagelser, självhat och tankar på döden är vanligt 
förekommande i början av vårdtiden.  
 
Hörberg (2015) menar också att psykiatrisjuksköterskor som vårdar patienter i 
rättspsykiatrin står inför en komplex, motsägelsefull och ofta tudelad uppgift eftersom 
det handlar om att vårda enligt vårdande värderingar och samtidigt ansvara för ett förvar 
av patienterna enligt den juridiska domen. Holmes (2005) beskriver att vården försvåras 
när patienterna måste hållas i ett fängelselikt förvar. Patienterna omgärdas av regler och 
rutiner på den slutna rättspsykiatriska avdelningen och sjuksköterskorna måste utforma 
vården efter reglerna. Vården och sjuksköterskan blir på så vis representanter för den 
juridiska maktutövningen. Hörberg (2015) ser att ett vårdande som ges i en sådan 
disciplinerande och kontrollerande kultur påverkas negativt. Gildberg, Elverdam och 
Hounsgaard (2010) konstaterar att samspelet mellan patient och sjuksköterska i den 
rättspsykiatriska vården består av kontroll, observation, gränssättning och att 
upprätthålla regler istället för tillit och respekt som förordats av bland andra Rask och 
Brunt (2007). Att stå för kontroll och upprätthållande av regler skapar problem och 
svårigheter i vårdandet vilket belyser psykiatrisjuksköterskans tudelade roll i den 
rättspsykiatriska vården. Jacob (2014) menar att när sjuksköterskor måste utföra 
säkerhetsrutiner och kontroller kan det stå i konflikt med den professionella bilden som 
sjuksköterskor har av sig själva som relationsskapande. Samtidigt beskriver Gildberg, 
Elverdam och Hounsgaard (2010) att sjuksköterskorna ser regler och gränssättning som 
en nödvändig del av vården, dels för att förhindra våld men också för att ha kontroll 
över patienterna. 
 

Hot och våld inom rättspsykiatrisk vård 
Hörberg (2015) menar att sjuksköterskors sårbarhet kopplat till att vårda patienter i 
rättspsykiatrisk vård kan relateras till den egna rädslan och den potentiella risken för 
vålds- och aggressionsutbrott. Berring, Pedersen och Buus (2015) beskriver att 
aggression och våld i den psykiatriska slutna vården är en viktig och utmanande uppgift 
att hantera eftersom våld kan leda till fysiska skador på både personal och patienter. 
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Enligt Gildberg, Elverdam och Hounsgaard (2010) kan ett empatiskt förhållningssätt 
gentemot patienterna minska patienters aggressioner samtidigt som det motsatta bidrar 
till en risk för våld och vedergällning från patientens sida. Berring, Pedersen och Buus 
(2015) menar att utlösande faktorer, eller ”triggers” till aggression hos patienter, är olika 
typer av restriktioner eller begränsningar, till exempel förbud att röka. I studiens analys 
av hur personalen dokumenterar våldsamma händelser ses hur sjuksköterskor 
presenterar sig själva som problemlösare genom att vara den som ingriper genom en 
aktiv handling. En patient kan till exempel ha mist kontrollen över sina känslor och 
agerar aggressivt. Sjuksköterskan beskriver i dokumentationen att patienten hjälps till 
att återta kontroll över sig själv genom tvångsåtgärder så som medicinering under 
fasthållning. Sjuksköterskor framställer i sin dokumentation, sina handlingar som 
direkta svar på patientens beteenden, vilket ger en bild av patienten som opålitlig och 
oförutsägbar. Berring, Pedersen och Buus (2015) ser att sjuksköterskors språkbruk på så 
vis formar en stereotypi av den rättspsykiatriske patienten som opålitlig, oförutsägbar 
och farlig. Definitionen av den rättspsykiatriske patienten som en riskgrupp ger enligt 
Jacob och Holmes (2011) återverkan på de metoder som används i rättspsykiatrisk vård. 
Medvetenheten om att hantera en riskgrupp och bilden av patienten som en ständig risk, 
ingår på så vis i sjuksköterskors dagliga vårdande. Den dagliga bedömningen påverkas 
av behovet av att alltid se patienten som potentiellt farlig vilket gör att sjuksköterskor 
blir vana vid ett sådant synsätt och inte ifrågasätter möjligheten att agera eller vårda 
patienter på andra sätt. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
I den rättspsykiatriska vården möter psykiatrisjuksköterskor patienter som begått brott, 
är drabbade av psykisk sjukdom och dömda till att vårdas mot sin vilja. Vårdtiderna 
pågår oftast under flera år och sker i en miljö som präglas av regler och säkerhetsrutiner. 
Forskning visar att psykiatrisjuksköterskor som arbetar i den rättspsykiatriska vården 
ofta ställs inför svårigheter och utmaningar i form av en ständig balansgång mellan att 
vårda och samtidigt ansvara för att upprätthålla ordning och säkerhet. 
Psykiatrisjuksköterskors arbete med att vårda patienter inom rättspsykiatrin kan också 
medföra risker för att utsättas för hot och våld vilket kan tänkas påverka hur 
sjuksköterskorna upplever arbetet med att vårda patienter, även hur vårdandet utformas. 
Forskning pekar också på ett fortsatt behov av stöd och verktyg för att omsätta 
vårdvetenskaplig värdegrund och kunskap i praktiken inom den slutna rättspsykiatrin. 
Psykiatrisjuksköterskor är i sin roll satta att ansvara för att utforma vården för 
patienterna som dömts till sluten rättspsykiatrisk vård. Frågor som uppkommer då är 
vad innebär det i praktiken? Vad handlar den slutna rättspsykiatriska vården om, utifrån 
ett psykiatrisjuksköterskeperspektiv och vad innebär det att vårda under de villkor som 
beskrivits? 
 
Föreliggande studie hoppas kunna ge förståelse till vårdandet i den slutna 
rättspsykiatrin, kanske främst i det patientnära vårdandet och kliniska situationen.  
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SYFTE 
Syftet är att undersöka psykiatrisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 
vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård. 
 
METOD 

Ansats 
Eftersom syftet med studien var att undersöka psykiatrisjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av att vårda patienter i rättspsykiatrisk vård, ansågs metoden kvalitativ 
innehållsanalys lämpa sig väl. Metoden innebär att öppet tolka och granska 
intervjumaterialet för att på så vis kunna beskriva informanters erfarenheter och 
upplevelser. Då datamaterialet i denna studie avsågs att analyseras öppet och utan 
förutbestämda antaganden, valdes en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att en 
tolkning av texter, baserade på informanternas upplevelser sker objektivt och 
förutsättningslöst. Den induktiva ansatsen kännetecknas av att hitta mönster i materialet 
som därefter sorteras i likheter och skillnader (Graneheim & Lundman 2004). 
Kondracki, Wellman och Amundson (2002) beskriver att med en induktiv ansats skall 
forskaren studera materialet fördomsfritt med en öppen inställning, under instuderingen 
gör forskaren noteringar i kanten av texten. Vidare beskriver de att innehållsanalysen 
fortgår genom att underkategorier och kategorier identifieras utifrån noteringar som 
gjorts under instudering av materialet. 
 

Urval 
Informanterna utgjordes av sju psykiatrisjuksköterskor och en grundutbildad 
sjuksköterska. De tillfrågade rättspsykiatriska enheterna som godkände medverkan i 
studien bemannades av få psykiatriutbildade sjuksköterskor. Detta medförde att 
författarna valde att även inkludera en grundutbildad sjuksköterska och gick därför efter 
ett bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2018, ss71-72) väljer forskaren som gör ett 
bekvämlighetsurval att inkludera de deltagare som är mest tillgängliga för intervjuer.   
 
Graneheim och Lundman (2004) skriver att det i urvalet till den kvalitativa 
innehållsanalysen är av vikt att få variation och bredd hos informanterna för att fånga så 
många olika erfarenheter och upplevelser som möjligt. Informanter med en spridning i 
ålder och erfarenhet inom området för studien ökar därför möjligheterna att få 
forskningsfrågan belyst från så skilda perspektiv som möjligt (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
Informanterna som valdes ut hade arbetat olika länge inom rättspsykiatrisk vård och 
hade alla erfarenhet av psykiatrisk vård från andra sammanhang. En av 
psykiatrisjuksköterskorna hade arbetat med patienter i öppen rättspsykiatrisk vård. I 
studien inkluderades en psykiatrisjuksköterska med enbart ett års erfarenhet av arbete 
inom rättspsykiatrisk vård. Därutöver hade de övriga informanterna mellan tre till 
femton års erfarenhet från rättspsykiatrisk vård samt tre till fyrtio års erfarenhet av att 
arbeta som sjuksköterska. Deltagarna utgjordes av fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 
30 till 67 år varav merparten var över 45 år. 
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Datainsamling 
Förfrågningar kring intervjustudien mejlades ut till enhetschefer på sex olika 
rättspsykiatriska enheter. Cheferna kontaktade sedan psykiatrisjuksköterskorna på sina 
enheter med förfrågan om de ville medverka i studien. För att få en så bred målgrupp 
som möjligt kontaktade författarna även psykiatrisjuksköterskor som arbetat och arbetar 
inom öppen rättspsykiatrisk vård. Denna kontakt togs via telefon efter det att författarna 
fått deras kontaktuppgifter från deras tidigare enhetschefer. Cheferna hade innan 
kontakten togs fått sjuksköterskornas godkännande att lämna kontaktuppgifterna till 
författarna. De fyra enhetschefer som avböjde medverkan av deras personal angav att de 
inte hade psykiatriutbildade sjuksköterskor på sina enheter. 
 
Informationsbrev (bilaga 1) mejlades därefter ut till cheferna så att informanterna kunde 
ta del av detta innan intervjun. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på enheten där 
informanterna arbetade, informanterna valde plats och tid för intervjuerna och de fick 
även möjlighet att välja en mötestid utanför deras arbete men alla avböjde detta. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 30 till 70 minuter. Trost (2010, ss. 81-83) 
skriver att intervjuer inte skall pågå för länge och menar att det är viktigt att klargöra 
tidsramen innan intervjun startar. Den tid som anges innan intervjun inleds är viktigt att 
intervjuaren håller sig till för att inte framstå som respektlös (Trost, 2010 ss. 81-83). 
 
Författarna valde att utföra öppna intervjuer med enbart en förberedd öppningsfråga för 
att försöka öka öppenheten i svaren hos informanterna. Öppningsfrågan som ställdes var 
”Kan du berätta om hur det är för dig att vårda patienter i rättspsykiatrisk vård?” 
Följdfrågorna bestämdes inte i förväg men försökte formuleras för att rikta informanten 
mot syftet för att erhålla fördjupade och varierade svar på ursprungsfrågan. Öppna 
frågor ökar möjligheten att informanten lämnar utförliga svar och när följdfrågor ställs 
får informanten tillfälle att utveckla svaret ytterligare vilket ger ett ökat djup i intervjun. 
Även Trost (2010, ss. 71-74) beskriver att intervjuaren inte bör använda sig av färdiga 
frågeformulär då meningen är att informanten bestämmer ordningsföljden och 
utförligare svar framkommer. Följdfrågorna försökte författarna därför formulera öppet, 
exempelvis ”hur tänker du då?” eller ”kan du berätta mer om…” osv. Frågorna avsåg att 
ge en så varierad bild av informantens egen upplevelse som möjligt. Informanterna 
uppmuntrades att svara i ”jag”-form och att inte lämna svar av mer allmän karaktär. 
 

Dataanalys 
Författarna valde att utföra en kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterialet, i enlighet 
med Graneheim och Lundman (2004). De inspelade intervjuerna transkriberades 
ordagrant, inkluderat skratt, pauser och liknande. Datamaterialet lästes därefter igenom 
upprepade gånger för att skapa en bekantskap med innehållet (Graneheim & Lundman, 
2004). Därefter gjordes noteringar i kanterna, som påminnelser under inläsningen. 
Dessa anteckningar utgjorde sedan grunden för att urskilja meningsenheter, meningar 
eller stycken som svarade an på studiens syfte. Denna process genomfördes innan 
bearbetningen med att skapa koder och kategorier inleddes. Enligt Lundman och 
Graneheim (2017, s. 222) bör författarna när de utför kodningen av textmaterialet vara 
öppna för nya tolkningar än enbart på det som är det mest uppenbara. De skriver även 
att tolkning av materialet ökar möjligheterna för att se mönster vilket underlättar 
kategoriseringen (Lundman & Graneheim 2017, s. 222). Meningsenheterna 
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kondenserades sedan till mer lätthanterliga enheter. Därefter kodade författarna dessa 
kondenserade meningsenheter genom att abstrahera texten till en högre nivå. Koder som 
liknade varandra fördes sedan samman och utgjorde materialet i de kommande 
underkategorierna. Dessa underkategorier skapades utefter innehållet i koderna. 
Underkategorierna utgjorde sedan grunden för de kategorier som slutligen sattes. Detta 
förfarande beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Kategorierna i denna studie har 
skapats gemensamt av författarna och har justerats, ju längre fram i analysprocessen vi 
har kommit, till dess att de slutgiltiga kategorierna utsågs. Justeringar genomfördes 
under handledning och syftade till att höja abstraktionsnivån. Graneheim och Lundman 
(2004) menar att det finns risker med en analys som håller sig alltför textnära, eftersom 
helheten då kan gå förlorad. Eftersom de inledande kategorierna ansågs för textnära och 
därför inte svarade på studiens syfte, ändrades de med avsikten att höja 
abstraktionsnivån för att få en ökad förståelse till resultatet.  
 
Analysen resulterade i tre slutgiltiga kategorier: ”Den vårdande miljöns förutsättning”, 
”Att skapa trygghet och bibehålla kontroll” och ” En balansgång mellan närhet och 
distans”. Författarna har valt att ta fram relevanta citat ur intervjuerna som kan förstärka 
sjuksköterskornas upplevelser av att vårda inom rättspsykiatrisk vård. Ett exempel från 
analysprocessen ses i tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen 
 

Meningsenhet Kondenserad  
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”…jag är väl en del 
utav makten varje 
gång jag säger ja eller 
nej till olika saker.”  
 

Att styra över 
makten. 

Maktbalans. En oro för att 
gå över 
gränsen. 
 
 

Att skapa 
trygghet 
och 
bibehålla 
kontroll 
 

”För jag tycker 
väldigt mycket om 
patienterna…mm…jag 
tycker att jag månar 
om dem, de skall få ha 
det bra också…” 
 
 
 

Även om det 
vårdas på tvång 
skall de ha god 
vård. 

Vårda och 
göra gott. 

Medkänsla och 
tillit. 

En 
balansgång 
mellan 
närhet och 
distans 
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Etiskt förhållningssätt 
Författarna har inte sökt etisk prövning för denna studie då den faller inom ramen för 
högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS, 2003:460) men detta betyder inte att 
författarna kan utföra studien utan etiska överväganden. 
 
Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om forskningsetiska 
principer, som innefattar att de skall få information om studien, lämna samtycke till 
medverkan, konfidentialitet och nyttjandekravet. Kravet gällande information innebär 
att informanterna skall vara informerade om sin del i studien samt vilka villkor som 
gäller (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna i denna studie informerades, både 
skriftligt och muntligt, av författarna innan intervjun genomfördes om att de deltar 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att redovisa skäl. De 
informerades även om att det ur materialet inte går att identifiera stad, rättspsykiatrisk 
enhet, informant eller patient, vilket ingår i konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet 
(2017) beskriver att informanterna skall avidentifieras inför sammanställningen av 
studien samt att det inte skall gå att knyta till en viss person eller enhet, uppgifterna om 
informanterna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt. Allt insamlat material 
till denna studie har förvarats så att obehöriga inte kunnat få tillgång till det och när 
studien är avslutad kommer materialet att elimineras. Med nyttjandekravet menas att de 
insamlade uppgifterna inte får lämnas vidare till andra studier eller för kommersiellt 
bruk utan får endast användas i avsedd studie (Vetenskapsrådet, 2017). Informanten fick 
innan intervjun påbörjades skriva under en samtyckesblankett (bilaga 2) med sitt 
medgivande om att deltaga i studien. Informationen kring informanterna, såsom ålder, 
arbetsplats och utbildning bandades inte vid intervjutillfällena och har förvarats separat 
från intervjumaterialet. Kravet kring samtycke till medverkan innebär att informanten 
skall ge sitt samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
 
RESULTAT 
Resultatet består av sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av att vårda 
patienter i rättspsykiatrisk vård. Analysen mynnade ut i tre övergripande kategorier och 
sju stycken underkategorier som presenteras nedan i tabell 2.  
 
Tabell 2.  
Underkategori Kategori  

 
 Den vårdande miljöns förutsättning 

 
Samhörighet och att göra det nödvändiga  

En oro för att gå över gränsen  

En gemensam linje 

Att skapa trygghet och bibehålla 
kontroll  
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Att vara en förebild och vägleda 
Att ta ställning  

Medkänsla och tillit  

Att förändras 

En balansgång mellan närhet och 
distans 

 

Den vårdande miljöns förutsättning 
Att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård handlar om att förhålla sig till att vårda 
under tvång. Som en konsekvens av att vården är en del av en juridisk dom och sker 
mot individens vilja, vistas patienterna i en låst och begränsad miljö som utformats med 
hänsyn till en säker miljö och för att minska rymningsrisk. Regler och restriktioner på 
den rättspsykiatriska enheten kan t ex. handla om begränsad utevistelse eller att 
permissioner dras in om patienten tillfälligt försämrats. Vårdandet påverkas av dessa 
restriktioner och regler eftersom sjuksköterskorna blir de som får ansvara för att 
reglerna upprätthålls och genomförs. Sjuksköterskorna beskriver att de oftast ser det 
som ett berättigat beslut när läkaren beslutar om att t ex. dra in en permission för en 
patient men i vissa fall kan det dock väcka frustration även hos sjuksköterskorna att 
behandlingsplaneringen förändras för patienten. Sjuksköterskorna ser det överlag som 
en trygghet för patienten att läkaren kan dra in permissionen om patienten försämrats. I 
dessa situationer blir det sjuksköterskans uppgift att finna förhållningssätt som kan 
bemöta och lugna patients känslor om denne blir besviken över en inställd permission. 
Eftersom sjuksköterskorna inte tar beslut om patienten skall tillåtas att få gå på 
permission beskrivs det i de situationerna som en trygghet att kunna luta sig mot att 
någon annan bestämmer. Sjuksköterskorna försöker också förmedla till patienten att de 
själva, lika lite som patienten, kan fatta beslut om t ex permissioner. Vårdandet i dessa 
situationer handlar om att lugna och kontrollera patientens känslor genom att försöka 
skapa en samhörighet med patienten, en samhörighet som kommer från en gemensam 
känsla av att både sjuksköterskan och patienten måste rätta sig efter det beslut som 
tagits. Regler och restriktioner fungerar därför som ett sätt att skapa kontroll och 
trygghet för patienten men blir också en trygghet i hur vårdandet upplevs av 
sjuksköterskan.     
 
Sjuksköterskorna beskriver att de ser tvångsåtgärder som en sista utväg och som något 
nödvändigt för patientens bästa. Vetskapen om att dessa åtgärder finns att tillgå fungerar 
som en trygghet för sjuksköterskan i vårdandet. Att se tvångsåtgärder som något 
nödvändigt handlar om att kunna ta kontroll över patienten för att upprätthålla en trygg 
och säker miljö och det beskrivs av sjuksköterskorna som uppenbart och tydligt när en 
sådan åtgärd behövs. I andra situationer upplever sjuksköterskorna att orsaken till vissa 
vårdande handlingar inte är lika tydlig. Sjuksköterskorna reflekterar över att de upplever 
att det i dessa situationer finns en gräns mellan vårdande och maktutövning och att det 
rör situationer i mer vardagliga sammanhang. Det kan t ex handla om att kontrollera 
patientens intag av godis eller onyttig mat. Vårdandet handlar även i dessa situationer 
om att ha en kontroll över patienten och motiveras av att det sker för dennes bästa.   
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Att skapa trygghet och bibehålla kontroll  
 
Att vårda patienter i rättspsykiatrin kan ses som att skapa trygghet och kontroll men 
tryggheten och kontrollen medför på samma gång en risk att gå över en gräns där 
vårdande förvandlas till maktutövning.   
 
Ett kollegialt samarbete beskrivs som en trygghet både för patienterna och för 
sjuksköterskorna själva. Det kollegiala samarbetet bygger på att alla förhåller sig lika 
till patienterna. Om den gemensamma linjen bryts ses detta som en risk för 
vredesutbrott hos patienterna vilket kan förstås som kontrollförlust och minskad 
trygghet. 
 
Att vara en förebild kan ses som en annan form av kontroll över att patienten. 
Kontrollen består av att se till så att patienten klarar att uppföra sig på ett passande sätt i 
samhället efter vårdtiden. Här handlar kontrollen om att förmedla både en kulturell och 
social norm till patienten som gör att denne förändras och inte begår nya brott. 
 

Samhörighet och att göra det nödvändiga  
Sjuksköterskorna upplever att de i vårdandet försöker hitta olika sätt att bemöta 
patienterna och samtidigt hantera egna känslor. De uttrycker att vårdandet på den 
rättspsykiatriska enheten försvåras i en miljö där dörrarna är låsta och både personal och 
patienter styrs av regler och rutiner i syfte att uppfylla ordning och säkerhet. Det väcker 
en frustration även hos sjuksköterskan att det finns regler och beslut som skall 
efterföljas. Samtidigt ger det en trygghet för sjuksköterskan att det finns regler som 
någon annan beslutat. Att luta sig mot någon annans beslut blir också ett sätt att skapa 
samhörighet i relationen med patienten.   

”…kan jag inte få göra det här, du som är så schysst men då brukar jag försöka luta 
mig tillbaka lite grann mot den bedömningen som finns och de regler som finns och ja, 
hade det varit upp till mig och faktiskt, slutligen fatta det här beslutet så absolut men nu 
ser den här situationen ut så här så tyvärr det går inte.”  

Att skapa en samhörighet med patienten handlar om att överbrygga egna negativa 
känslorna som vårdande under tvång kan väcka hos sjuksköterskorna, som t ex att 
behöva informera patienten om ett beslut som väcker patientens besvikelse. Det blir 
också ett sätt för sjuksköterskorna att försöka skapa förtroende i relationen med 
patienten trots att vården sker under tvång. Genom att skapa en samhörighet med 
patienten försöker sjuksköterskorna förmedla till patienten att vården under tvång kan 
leda till något bra och de försöker få patienten att se den rättspsykiatriska domen som 
något nödvändigt som kan ge nya möjligheter.   
 
Att vårda under tvång i den rättspsykiatriska vården innebär också att det uppstår 
situationer med bältesläggningar och fysiskt tvång. Sjuksköterskorna beskriver att de ser 
detta som en nödvändig del av vårdandet. Det är den sista åtgärden de tar till men det 
beskrivs av sjuksköterskorna som det enda rätta att göra för patienten, då denne inte är 
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herre över sig själv och i sin sjukdom riskerar att skada sig själv eller andra. Att göra det 
enda rätta fast det sker mot patientens vilja, ses i detta sammanhang som att göra det 
nödvändiga för patientens bästa. 

”...för mig är det ju att man skall skydda patienten och man skall skydda personalen.” 

En oro för att gå över gränsen  

Sjuksköterskorna upplever att vårdande handlingar som utförs för att skapa trygghet och 
kontroll, lätt kan övergå i något som upplevs kränkande för patienten.  Att vårda 
patienter inom rättspsykiatri uttrycks som en oro för att gå över en gräns. Gränsen, är en 
upplevelse hos sjuksköterskorna av att vårdande övergår till maktutövning. 
Sjuksköterskorna menar att detta sker därför att de redan är i en maktposition gentemot 
patienten och att de utövar makt genom att äga tillgång till vissa utrymmen och att bära 
på passerkort och nycklar. Detta ses dock inte i sig som en maktutövning utan en 
nödvändig del av att vårda patienter i rättspsykiatrin.  

”Det är vi som sitter på passerkorten, som öppnar alla dörrar, vi har nycklarna som 
öppnar de dörrarna om korten inte öppnar, vi bestämmer när patienten får lämna 
enheten, om patienten får lämna enheten om de har de möjligheterna. Så att vi har 
alltid ett maktövertag.”   

Det rättspsykiatriska vårdandet som kontrollerande, beskrivs av sjuksköterskorna som 
nödvändigt med tanke på säkerhetsaspekten. Kontrollen utövas därför med patientens 
bästa i fokus men sjuksköterskorna beskriver att det samtidigt finns en risk att 
kontrollen går ifrån att vara vårdande till något som innebär att patienten behandlas 
kränkande. Att vårda patienter inom rättspsykiatri är själva kärnan och den innebär 
exempelvis en tydlig maktposition som medför en risk för att gå över en gräns. 
Sjuksköterskorna uttrycker att de upplever att maktpositionen innebär att de själva eller 
skötarna kan gå för långt i vad som kontrolleras även om det görs med omtanken om 
patientens bästa och motiveras som en nödvändig del av vårdandet.   

” Jo, ungefär så här att eftersom du väger hundratjugo kilo och du behöver…du skulle 
behöva äta si och så och så beställer du pizza och…det gör du flera gånger i veckan, då 
bestämmer jag att du får inte det. Så kan man ju göra med ett barn men så kan man ju 
inte göra med en vuxen människa…”  

Att värna om patientens självbestämmande ses annars som betydelsefullt och 
sjuksköterskorna beskriver att de är medvetna om att patientens delaktighet är viktigt 
och de uppfattar att det är en viktig del av vårdandet för att patienten skall förbättras. 
Svårigheten och oron handlar om att bli medveten om när vårdandet övergår i en 
maktutövning eller att se när kollegor eller omvårdnadspersonal går för långt. 
Underförstått finns en oro hos sjuksköterskorna att patienterna utsätts för en kontroll 
som inte är vårdande.   

En gemensam linje  
I vårdandet av svåra och krävande patienter beskriver sjuksköterskorna att samarbete 
med kollegor upplevs som ovärderligt. Sjuksköterskorna beskriver att det kan kännas 
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tungt när en patient mår dåligt eller när behandlingsplaneringen inte går framåt. 
Samarbetet med kollegor innebär då att få eller ge stöd till varandra. Det kan också 
handla om att utbyta erfarenheter och att ta hjälp av varandras samlade kunskap om den 
egna inte räcker till.  
 
Samarbete med kollegor innebär också att inte behöva stå ensam i svåra beslut som 
gäller patientens vård. Här beskriver sjuksköterskorna även samarbetet med kollegor i 
andra yrkeskategorier som betydelsefulla. Det upplevs som en trygghet att inte behöva 
stå ensam i svåra beslut. Svåra beslut kan handla om att patienten får indragen 
permission eller utevistelse vid försämring. I den vårdnära situationen beskrivs det 
också som en säkerhet att inte stå ensam i mötet med patienten.  

”…så det viktigaste i en personalgrupp här är att man vet det att jag är inte ensam i 
besluten, jag står inte ensam inför en hot- och våldsituation, jag har mina kollegor med 
mig, jag har mina kollegor i ryggen…jag har läkaren i ryggen, jag har 
verksamheten…alltså det…vi…att inte stå ensam…”  

Samtidigt som samarbete med kollegor beskrivs som positivt kan det också innebära 
svårigheter och vara en källa till konflikt, både mellan personal och patienter. Konflikter 
beskrivs uppstå när det råder oenighet i personalgruppen om hur en patient skall 
bemötas.   

”Ja och kommer det då en personal som tycker den kan väl dricka ur en röd kopp, det 
är inte viktigt, som bara inte bryr sig, fast vi andra säger det är viktigt för den 
patienten. Vad tramsigt, vad är det för skillnad på kopp. Och det handlar ju om att den 
personen har inte kunskap. Men det…det ger ju konflikter. Och det är småsaker men det 
är ett exempel på hur det kan vara.”  

Att stå enade som personalgrupp är också en viktig del av att upprätthålla ordning och 
kontroll på avdelningen.   

”… ju liksom svagare personalgrupp man har så är det ju även de mindre manipulativa 
patienterna börjar manipulera mer och till slut så förlorar vi ändå så den kontrollen 
som vi ska ha på enheten och då faller ju även vårat arbete med regler, rutiner, tider..”  

Att kunna förhålla sig till en gemensam policy i vårdandet av patienterna beskrivs av 
sjuksköterskorna som en trygghet för sig själv och om någon i personalgruppen bryter 
policyn kring ett beslut upplevs detta äventyra behandlingsplanering såväl som risk för 
patienters aggressionsutbrott.   
 
En sjuksköterska beskriver att samarbetet kollegor emellan innebär att skapa kännedom 
om och en relation till patienten där flera kollegor kan fylla en roll för patienten, att 
någon alltid finns till även när sjuksköterskan själv, inte är i tjänst. Det skapar en 
trygghet för sjuksköterskan att veta att patienten kan få det den behöver oavsett om 
sjuksköterskan finns där eller ej.  

”…vi jobbar så att vi aldrig är ensamma om en patient…så att jag blir den viktiga 
personen för patienten…utan då är vi två som känner patienten väl vilket betyder att om 
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jag är borta eller om jag är på semester eller om det skulle hända mig någonting eller 
så, så finns fortfarande den tryggheten och den rollen kvar…”  

Att vara en förebild och vägleda 

Sjuksköterskorna upplever att de har ett ansvar för att patienterna skall klara ett liv i 
samhället efter vårdtiden inom rättspsykiatrin. Detta ansvar visar sig som att vilja vara 
en förebild för patienten. Detta kan vara på ett moraliskt plan lika väl som i den 
professionella rollen som sjuksköterska. Förutom att rent moraliskt visa på rätt eller fel, 
beskriver sjuksköterskorna att de genom klädval eller musikstil får visa patienten hur 
samhället utanför rättspsykiatrin ser ut.   

”Man vet ju ingenting om mode, kläder, musik eller nåt sånt så att vi, det som vi är, vi 
representerar ju samhället och hur det ser ut.”  

Om patienten har haft en svår uppväxt med exempelvis missbrukande föräldrar, 
beskriver sjuksköterskorna en önskan om att de vill visa patienten att det finns en annan 
värld. Det kan också handla om att visa patienten en annan värld, än den 
rättspsykiatriska slutna vården. Sjuksköterskorna beskriver att de önskar att patienterna 
skall få med sig något bra från vårdtiden vilket ses som en del i ansvaret för att 
förbereda patienten för ett liv i samhället samtidigt som det också blir till en kontroll 
över patienten så att denne tar till sig nya värderingar och samhällsnormer så att de inte 
begår någon ny brottslig handling igen.  Att vara en förebild handlar också om att lära 
patienten uppföra sig i sociala sammanhang. Sjuksköterskorna beskriver att patienterna 
ibland saknar bordsskick eller grundläggande kunskaper om samhället. 
Sjuksköterskorna anser därför att vårdandet har som uppgift att ge ge patienten 
grundläggande kunskaper om hur man klarar sig i samhället.  

”…många verkar ju liksom aldrig...de har helt enkelt inte fått en uppfostran…en del 
kan ju ha väldigt dåligt bordsskick och kan ju liksom inte ens fylla i den enklaste 
blankett eller läsa en busstidtabell eller nånting va…”  

Att överföra samhällsnormer blir på så sätt en del av vårdandet och sjuksköterskorna 
använder sig själva för att förmedla mode och musikstil till patienten vilket liknas vid 
att vara en förebild och undervisning och kan förstås som en kontroll över hur patienten 
beter sig.  

En balansgång mellan närhet och distans  

Att vårda patienter inom rättspsykiatrin väcker känslor av avsky och rädsla för 
patienterna och de brott de begått. Sjuksköterskorna beskriver att det kan vara 
påfrestande att möta patienter som begått handlingar som rent känslomässigt kan väcka 
avsky och rädsla. För att klara detta hittar sjuksköterskorna olika sätt att förhålla sig till 
patienten. Att ta ställning till att inte låta sig påverkas av det brott patienten begått blir 
ett sätt att skydda sig från att bli illa berörd av det patienten gjort. Det blir också ett sätt 
att klara av att skapa en god relation med patienten vilket beskrivs som en viktig del i att 
vara sjuksköterska.   
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De långa vårdtiderna upplevs ge möjlighet att lära känna patienten och handlar om att 
det ger en närhet till patienten. Samtidigt medför närheten en känsla av att bli för 
betydelsefull för patienten. De långa vårdtiderna gör att personalen blir patientens 
närmaste nätverk och sjuksköterskorna upplever att patienten blir för beroende av 
personalen. Sjuksköterskorna försöker då skapa distans i relationen vilket görs genom 
att uppmuntra patienten till att bli självständig. Distansen visar sig också som att inte 
delge patienten egna negativa känslor såsom att sjuksköterskorna ibland blir trötta på 
patienterna. Att känna medkänsla med patienten handlar om att vara som en mormor 
eller en vän för patienten men att samtidigt, på ett personligt plan distansera sig.   

Att ta ställning  

Att ta ställning handlar om att både finna en moralisk och känslomässig väg som gör det 
möjligt att vara tillräckligt nära patienten för att klara av att ha en relation med 
patienten. För att känslomässigt klara av att bemöta patienterna med vetskapen om att 
patienten har begått ett allvarligt brott, beskriver sjuksköterskorna hur de hittar sätt att 
förhålla sig till den vetskapen och till patienten. Sjuksköterskorna gör 
ställningstaganden där de i sin professionella roll som sjuksköterska, tar avstånd från att 
etiskt och moraliskt döma patienten för det brott hen begått. De beskriver hur de väljer 
att inte lägga fokus på att patienten begått ett allvarligt brott, utan väljer istället ett 
förhållningssätt som grundar sig i ett förstående för patienten som människa, den 
psykiska sjukdomen och till patientens livshistoria. Med detta förhållningssätt klargör 
sjuksköterskorna att de kan se förbi det faktum att patienten har begått ett allvarligt brott 
vilket gör det möjligt att visa patienten värdighet och medkänsla så som den 
professionella rollen kräver. Det moraliska ställningstagandet handlar om att på ett 
emotionellt plan skydda sig från egna negativa känslor inför de brott patienten begått.  

”…att vi ser människan…när du träffar någon som har begått brott, ett brott, och det 
kan ju vara så allvarligt att man har dödat någon. Så är det inte det du ser… du är 
medveten om det men du ser människan…”   

Sjuksköterskorna ser också sin roll som sjuksköterska som oberoende och skild från de 
juridiska processerna som föregått att patienten till slut dömts till rättspsykiatrisk vård. 
Sjuksköterskorna beskriver att de också uttrycker detta till patienterna vilket upplevs 
som ett sätt att skapa tillit och närhet mellan sig och patienten, då patienterna oftast 
beskrivs som negativt inställda till rättsväsendet och till sjuksköterskorna som är satta 
att vårda patienterna.  

”…jag försöker vara rätt öppen med att jag bryr mig inte särskilt mycket om varför du 
har blivit dömd till rättspsykiatrisk vård. Det har inte med mina arbetsuppgifter att 
göra.”   

Sjuksköterskorna beskriver att de långa vårdtiderna inom rättspsykiatrin påverkar 
arbetet som sjuksköterska. Vårdtiden beskrivs både ge fördelar i det egna arbetet och 
hur det upplevs samtidigt som det ger utmaningar och svårigheter i vårdandet. De långa 
vårdtiderna medför långvariga relationer med patienterna och sjuksköterskorna behöver 
ta ställning till närheten i relationen med patienten både på ett professionellt och 
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personligt plan. Att ha tid beskrivs samtidigt ge möjligheter att som sjuksköterska hinna 
lära känna patienten och skapa närhet i relationen. 
  
Att förmedla närhet till patienten innebär att sjuksköterskorna ibland använder sig av sig 
själva och sina egna erfarenheter samtidigt som ett viktigt professionellt 
ställningstagande för att upprätthålla distans, är att skilja på sig själv som privat och 
som professionell.  Att balansera närhet och distans i relationen handlar också om att 
vårda patienterna så att de skall klara ett självständigt liv i samhället efter utskrivning. 
Sjuksköterskorna beskriver att de kan se att patienten påverkas negativt av att vara 
instängd under lång tid och den låsta miljön beskrivs som onaturlig. Sjuksköterskorna 
beskriver att de upplever att patienterna blir allt för beroende av relationen med 
sjuksköterskan eller annan omvårdnadspersonal. 
 

”…utmaningen med så här långa vårdtider, som är sex sju år det är ju att det kan bli, vi 
betyder för mycket för patienterna, man blir, det blir så långa vårdtider så ibland blir 
det svårt att hålla isär eller det är inte svårt att hålla isär men alltså…ehh..det blir lite 
för mycket beroende…”  

Den långa vårdtiden ses därför som en utmaning och sjuksköterskorna beskriver att en 
del av vårdandet är att motverka hospitalisering.  Att motverka hospitalisering blir ett 
sätt att skapa distans mellan sig och patienten. Distansen fungerar både som ett sätt att 
värja sig för att ingå en för nära relation med patienten samtidigt som det uttalade syftet 
är att göra patienten mer självständig och oberoende. 

Medkänsla och tillit  

Sjuksköterskorna beskriver hur de på ett personligt plan påverkas av att vårda 
patienterna och att det väcker en värme och en vilja att göra gott för patienterna när de 
ser att patienterna har det svårt. Att låta sig blir berörd kan förstås som en medkänsla 
hos sjuksköterskorna. Medkänslan blir en drivkraft till att vilja etablera en 
förtroendefull och nära relation med patienten och utgår från att sjuksköterskorna ser 
patienten och patientens lidande.     

”För jag tycker väldigt mycket om patienterna…mm…jag tycker att jag månar om dem, 
de skall få ha det bra också…”  

Sjuksköterskorna beskriver det som att patienterna hamnar i en dubbelt utsatt position 
när de dels blir dömda av rättsväsendet och samtidigt saknar brist på insikt på grund av 
sin psykiska sjukdom. Detta väcker en medkänsla med patienten som gör att 
sjuksköterskorna vill visa patienten närhet och medkänsla i vårdandet.  

” …så är det ju extra utsatt när du kommer i rättsklammeri helt enkelt, för då ska du 
också ha…i den här depressionen eller missbruket, också stå upp för det du har gjort. 
Du ska ju också stå där och säga ja men jag gjorde det för jag har missbrukat i x antal 
år men det kanske man inte tycker själv. Man kanske tycker att man kanske 
självmedicinerar och då blir det ju en helt annan grej när du ska upp i rätten och säga 
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varför. Hade du varit en normal människa så hade du ju oftast kunna…då hade du 
kunnat förklara sig.”  

Att komma patienten nära innebär också för sjuksköterskorna att känna en medkänsla 
med patienten vilket ger upphov till frustration och otillräcklighet. Eftersom den slutna 
rättspsykiatriska enheten blir den enda platsen som patienten får vistas inom, beskriver 
sjuksköterskorna att de upplever miljön och tillvaron för patienterna, som enahanda och 
ibland uttråkande för patientens skull. Sjuksköterskorna beskriver att de önskar att de 
kunde göra livet lite roligare för patienterna. Rollen som sjuksköterska ses som en 
möjlighet till att ge bra vård vilket innebär att se till så att patienten mår så bra som 
möjligt. Sjuksköterskorna beskriver att det även väcker känslor av sorg och frustration 
när patienter återinsjuknar och måste återintas i den slutna rättspsykiatrin. Att möta 
unga patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård beskrivs som extra jobbigt. Att vara 
nära patienten innebär att sjuksköterskorna relaterar till sig själva vilket gör att det 
känns svårt att förstå att patienterna inte är mer ledsna eller förtvivlade än de är inför att 
vistas i rättspsykiatrin. Sjuksköterskorna själva uppfattar tillvaron i den slutna 
rättspsykiatriska vården som begränsad och skild från det vanliga livet vilket väcker 
medkänsla.  

”…ja, det är ju så, en helt annan värld emot vad jag lever privat så där liksom att de 
ja...de..att de är så, att de inte är mer förtvivlade över sin situation än vad de är liksom, 
de bara tycker att liksom “Ah..det är så här livet skall levas” ungefär va... det är svårt 
att sätta sig in i det…”   

Sjuksköterskorna beskriver att de vill skapa och bibehålla en tillitsfull relation med 
patienterna. Att ha en tillitsfull relation med patienten ses som betydelsefullt för att ge 
patienten en närhet till personer som patienten inte har tillgång till i rättspsykiatrin t ex 
en mormor eller en bror, som de normalt skulle ha haft om de inte hade dömts till 
rättspsykiatrisk vård. Sjuksköterskorna beskriver att närhet i relationen kan göra 
patienten delaktig i vården, vilket i sin tur upplevs öka sjuksköterskornas känslan av att 
vården blir lyckad för patienten.  Sjuksköterskorna beskriver att det också lättar upp och 
skapar närhet till patienten att få skratta tillsammans och göra vardagliga saker ihop. En 
god relation handlar om att dela gemensamma upplevelser i vardagen med patienten 
vilket skapar tillit.   

”…just det här när man sitter och diskuterar och man får goa skratt och när det blir 
den här normala känslan någonstans, att det inte behöver vara så sjukt allting och galet 
allting…”  

Att vara uppriktig och ärlig ses av sjuksköterskorna som viktigt då det upplevs som att 
patienterna annars genomskådar en fasad. Sjuksköterskorna beskriver det som att en 
överdriven vänlighet lika mycket som en överdriven rigid hållning genomskådas av 
patienten vilket skapar misstro och gör att patienterna tar ett känslomässigt avstånd från 
sjuksköterskan. Att vara ärlig och rak och att samtidigt våga visa sig själv som den 
person man är bottnar i en vilja hos sjuksköterskorna att skapa tillit och närhet till 
patienten.  



 20 

”…hon (talar om sig själv) är jävligt besvärlig sa han men jag tycker om henne för hon 
är bestämd så jag vet var jag har henne. Och det tycker jag…det är så jag vill vara. Jag 
är ju jag, att gå omkring här och vara gulleprofessionell det är bara larvigt…” 

Sjuksköterskorna beskriver också att en tillitsfull relation till patienten ibland kan göra 
att risken för hot och våld minskar och de ser en tillitsfull relation som en säkerhet. Att 
ha en nära relation med patienten beskrivs samtidigt som en påfrestning. 
Sjuksköterskorna beskriver de kan bli trötta på patienterna men är samtidigt måna om 
att inte låta egna negativa känslor gå ut över patienten. Att inte visa sig trött på patienten 
bottnar i en medkänsla med patienten men också i en personlig distans mot patienten 
där närheten i en professionell relation inte tillåter egna negativa känslor.  
 

Att förändras   

Att erfara hur det är att vårda patienter som vårdas i rättspsykiatrin beskrivs av 
sjuksköterskorna som ett lärande. Lärandet består av värdefulla erfarenheter som blir 
användbara både professionellt och privat. Sjuksköterskorna beskriver att vårdandet av 
patienter därför ger upphov till en personlig förändras. Att förändra sig själv i mötet 
med patienter som begått brott under påverkan av en psykisk sjukdom handlar om att 
låta sig beröras och kan ses som att sjuksköterskorna vågar och tillåter upplevelsen 
komma tillräckligt nära för att förändras. På ett professionellt plan handlar det om att ta 
avstånd från fördomar mot patienter med psykisk ohälsa, i synnerhet fördomar som 
omger den rättspsykiatriske patienten som samhällsfarlig och våldsam.   

”…media bidrar ju också förstås till att göra ”ohh, innanför de väggarna, där händer 
väl allt liksom”, så är det, ahh men den kommentaren får man ju från folk att ”herregud 
hur vågar du gå där inne?!”   

Att stå upp för en utsatt patientgrupp handlar på så vis om att våga förändra sina 
värderingar. Att ta avstånd från fördomar handlar också om att stå upp för den 
rättspsykiatriska vården som viktig och betydelsefull. Sjuksköterskorna upplever att 
fördomarna även kommer från andra vårdande verksamheter. Fördomarna minskar den 
rättspsykiatriska vårdens status gentemot exempelvis den somatiska vården som 
beskrivs som mer prestigefylld inom sjuksköterskeyrket.  

Att vårda patienter i rättspsykiatrin innebär också ett möte med en annan värld. Mötet 
med en vård som präglas av säkerhet och regler blir en process där sjuksköterskorna 
vänjer sig vid den rättspsykiatriska miljön. Förändringen handlar om att 
sjuksköterskorna från början upplever den rättspsykiatriska vården som annorlunda och 
konstig till att den så småningom känns bekant och invand. Att förstå varför vissa regler 
och säkerhetsrutiner finns är en viktig del av att göra denna förändring.  

”…först i början tyckte jag det var lite konstigt men man vande sig helt enkelt och 
förstod varför det var så också efter ett tag.” 

Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter i rättspsykiatrin är som en  
förändringsprocess, det är som en personlig och professionell färd från något som på 
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avstånd är konstigt och stigmatiserat till att vid ett närmande, bli en upplevelse av 
vårdandet som något välkänt och tryggt.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats och analysmetoden är 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) detta då syftet är att undersöka 
psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatri. Det fanns 
andra analysmetoder att välja mellan men den kvalitativa innehållsanalysen ansågs vara 
den som bäst kunde besvara syftet med studien. Graneheim och Lundman (2004) 
beskriver att innehållsanalys innebär att forskaren syftar till att förstå det som 
informanten beskriver. I en innehållsanalys beskriver forskaren det som framkommit i 
intervjun men väljer sedan att inte analysera djupare kring innebörden i svaren 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Till denna studie valdes psykiatrisjuksköterskor ut som arbetar eller har arbetat inom 
rättspsykiatrisk vård, antingen slutenvård eller öppenvård. Inför detta urval har inga 
vidare inklusions- eller exklusionskriterier gjorts då författarna önskade en stor 
variation hos informanter gällande erfarenheter och spridning i ålder och antal 
verksamma år inom rättspsykiatrisk vård. Gällande könsfördelningen är författarna 
nöjda med utfallet då hälften var kvinnor och hälften män vilket ger en bra variation. 
Även Trost (2010, ss. 137-146) beskriver att en stor variation i urvalet vid kvalitativa 
studier är att föredra. Författarna valde att ta med en grundutbildad sjuksköterska i 
studien, detta även om syftet var att studera psykiatrisjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter. Denna sjuksköterska hade lång erfarenhet av att vårda patienter inom 
rättspsykiatrisk vård, hen hade längre erfarenhet än andra informanter som hade 
psykiatriutbildning, därför ansåg författarna att hens upplevelser var betydelsefulla för 
resultatet och kunde bidra med ökad bredd.  
 
Till studien genomfördes åtta intervjuer vilket författarna ansåg vara ett lämpligt antal 
att analysera inom tidsramen för denna magisteruppsats. Graneheim och Lundman 
(2004) menar att det inte går att fastslå ett visst antal intervjuer eller informanter som 
lämpligt för en kvalitativ innehållsanalys som metod. Det är istället studiens syfte och 
kvalitén på det insamlade materialet som styr antalet informanter. Ett för stort antal 
informanter behöver inte öka datakvalitén menar Graneheim och Lundman (2004). Det 
är istället viktigt att det insamlade datamaterialet innehåller en så stor mängd variationer 
som möjligt och att dessa är betydelsefulla nog för att svara på studiens syfte.  
 
För att få informanter till studien så kontaktade författarna chefer på olika 
rättspsykiatriska enheter. Detta för att få ett godkännande att personal fick medverka i 
studien samt för att författarna inte hade någon direktkontakt med 
psykiatrisjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård. Författarna reflekterade över 
riskerna kring att låta cheferna vara behjälpliga i urvalet av informanter. Risken som 
sågs som möjlig var att hen då kan påverka vilka informanter som väljs ut, de som hen 
upplever som mest intressanta eller kunniga. Trost (2010, ss.137-146) beskriver även 
han att denna risk föreligger då den som skall hjälpa till vill vara vänlig och styra 
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urvalet. Vi ansåg inte att denna risk förelåg då det var så få psykiatriutbildade 
sjuksköterskor som arbetade inom de rättspsykiatriska enheterna.  
 
Till denna studie valdes att enbart använda en öppningsfråga och sedan ställa öppna 
frågor utefter informanternas svar. Detta anser vi vara en styrka i studien då intervjuerna 
får en ökad bredd och djup när frågor kan riktas mot syftet och få informanten att 
beskriva djupare kring upplevelser och tankar. Lantz (2013, ss. 63-82) beskriver att i 
intervjuer med öppna frågor är det intervjuaren som avgör vad i intervjun som skall 
belysas. Vidare skriver hon att meningen är att rikta informanten mot syftet och att på så 
vis öka förståelsen i relation till informanten (Lantz, 2013 ss. 63-82). Riskerna som 
framkom med enbart en öppningsfråga förberedd var att det ställdes högre krav på 
intervjuaren att få informanten att rikta svaren mot syftet. Vissa informanter hade 
mycket lätt för att sväva ut och svara runt omkring frågorna som ställdes och svarade 
inte direkt på syftet. Om valet hade blivit att utföra en semistrukturerad eller 
strukturerad intervju så hade detta kunnat resultera i att informanterna svarat mer direkt 
på frågorna men risken med detta är att mycket av informationen som framkommer när 
informanten får berätta fritt inte kommer fram och djupet i svaren försvinner. Detta 
bekräftar Dahlberg (2014, s. 88) som beskriver att då syftet är att undersöka 
informantens upplevelser så kan förberedda frågor vara opraktiska då de kan ta fokus 
från informantens berättelse och intervjuaren kan gå miste om fördjupad information. 
 
Intervjuerna skedde på informantens arbetsplats i ett avskilt rum för att informanten 
skulle vara avslappnad i en för hen känd miljö. Detta bekräftar även Trost (2010, ss. 65-
66) som beskriver att intervjun bör ske i en ostörd miljö och att informanten skall kunna 
känna sig trygg. Valet av intervjuplats kan dock ha påverkat informanterna så de känt 
sig stressade då de kan ha upplevt sig behövda på sin enhet, då flera informanter 
påpekade vikten av att vara tillräckligt bemannade på enheterna. Detta är något som kan 
ha påverkat datainsamlingen negativt dock upplevdes inte informanterna stressade att 
lämna intervju tillfället.  
 
Författarna har under processen fått handledning då vi saknar erfarenhet av att utföra 
kvalitativa intervjuer. Handledningen ökade kvaliteten på intervjuerna och författarnas 
förmåga att ställa öppna följdfrågor. Efter den första intervjun var transkriberad i sin 
helhet läste handledaren denna och gav konstruktiv kritik till författarna som sedan 
använde detta i kommande intervjuer för att få ökad relevans i informanternas svar. 
Validitet är ett begrepp som avser giltigheten i en studies resultat. Lundman och 
Graneheim (2017, ss. 230-232) skriver att forskare kan använda sig utav specialister för 
att öka studiens giltighet, de bedömer då resultatet angående dess giltighet för att 
säkerställa att de kategorier som framkommit stämmer med deras känsla för vad som 
beskrivits. I denna studie har författarna fått handledning av handledare för att 
säkerställa giltigheten i resultatet. Inga vidare specialister har kontrollerat resultatet då 
detta inte ansågs möjligt inom tidsramen för studien. Resultatet i denna studie har 
författarna valt att förstärka med citat från de olika informanterna för att bättre 
tydliggöra tolkningarna. Citat är något som Lundman och Graneheim (2017, ss. 230-
232) menar att forskaren kan använda sig av för att ge läsarna en möjlighet att bedöma 
giltigheten i resultatet.  
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Författarna har lite erfarenhet av att vårda patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård 
men ingen alls inom den slutna rättspsykiatriska vården. Då denna erfarenhet saknas 
anses det ha ökat öppenheten för informanternas svar. Å andra sidan har medias 
framställning av den rättspsykiatriska patienten inte alltid varit till favör för denne vilket 
kan ha påverkat vår förförståelse. Detta har vi reflekterat över och fått tygla under 
intervjuerna och analysprocessen exempelvis genom att låta det ta tid och tänka igenom 
följdfrågorna innan de ställdes för att se till att frågeställningen inte var riktad åt något 
håll på grund av förförståelse. Dahlberg (2014, ss. 69-70) beskriver att alla människor 
har en förförståelse och att det är dubbelbottnad. Å ena sidan är det viktigt med 
erfarenheter som skapar förförståelse då de kan bidra till en säkerhet kring exempelvis 
hur en sjukdom skall behandlas. Å andra sidan menar Dahlberg (2014, ss. 69-70) att 
denna förförståelse kan hindra ifrågasättandet och motarbeta utveckling. 
 
Det var ibland svårt att gå långsamt fram i analysprocessen och formandet av kategorier 
då vissa likheter och olikheter i intervjumaterialet kunde ses tidigt i processen. Enligt 
Lundman och Graneheim (2017, s. 225) är det viktigt att stanna upp och reflektera kring 
materialet för att inte fortskrida för snabbt i processen och då missa viktiga 
infallsvinklar. Författarna fick påminna varandra när det gick för fort och det 
diskuterades då både kring materialet och om förförståelsen för att se till att den inte 
styrde analysprocessen. Detta reflekterande resulterade i att nya infallsvinklar framkom. 
Reliabilitet avser tillförlitligheten i studiens resultat. Lundman och Graneheim (2017, 
ss. 230-232) skriver att det inte bara finns en sanning och de menar att forskare behöver 
tänka på vissa moment för att påvisa tillförlitligheten i resultatet, det handlar exempelvis 
om hur förförståelsen påverkat analysen. Att båda författarna noggrant har läst igenom 
de transkriberade intervjuerna flertalet gånger och analyserat materialet tillsammans 
menar vi stärker studiens tillförlitlighet. Det som kan påverka resultatet är att författarna 
har intervjuat informanterna enskilt vilket resulterat i att de följdfrågor som ställts 
skiljer sig. Detta kan ses som något positivt då det kan ha bidragit till ett mer nyanserat 
material. Vilket bekräftas av Lundman och Graneheim (2017, ss. 230-232).  
 
En av studiens styrkor anser författarna vara att alla informanter, oberoende av 
varandra, uttryckte liknande erfarenheter och upplevelser gällande studiens syfte, trots 
att det finns skillnader i arbetslivserfarenhet, kön och ålder. Detta tillsammans med ett 
varierat urval av informanter från olika rättspsykiatriska enheter samt öppenvård bidrar 
till att författarna anser resultatet som överförbart till andra liknande kontext. Enligt 
Graneheim och Lundman (2017, s. 232) handlar överförbarhet om huruvida resultatet 
kan tillämpas i andra kontext. Vidare skriver de att författaren kan underlätta 
bedömningen om överförbarhet genom en noggrann beskrivning från urval till analys. 
(Lundman & Graneheim, 2017 s. 232).  
 

Resultatdiskussion 
Att vårda patienter i rättspsykiatrin innebar att regler och restriktioner på den 
rättspsykiatriska enheten upplevdes skapa trygghet och kontroll. Att vårda patienter i 
rättspsykiatrin beskrevs som att vara i en maktposition och medförde en oro för att gå 
över en gräns mellan vårdande handlingar och maktutövning. Ett kollegialt samarbete 
kunde förstås som en trygghet i vårdandet men också som en källa till konflikter både 
mellan personal och patienter. Konflikterna innebar en kontrollförlust över patienten. 
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Att vårda patienter i rättspsykiatrin handlade om att balansera närhet och distans. 
Närheten i ett professionellt bemötande krävde att sjuksköterskorna gjorde ett etiskt och 
moraliskt ställningstagande där de aktivt valde att bortse från brottet som patienten 
begått och istället såg patienten som en människa. En närhet i relationen med patienten 
var viktig för sjuksköterskans vårdande för att öka patientens delaktighet men också 
som en säkerhet vid hot -och våldssituationer.  
 
Att känna medlidande fungerade som en drivkraft till att skapa närhet och tillit i 
relationen med patienten. De långa vårdtiderna i rättspsykiatrin skapade möjlighet till 
närhet i relationen men också ett behov för sjuksköterskorna att hålla ett avstånd. 
Avståndet handlade både om att skydda sig själv känslomässigt men också om att 
behålla en professionell distans till patienten. Att vårda patienter i rättspsykiatrin 
innebar för sjuksköterskorna, att själva förändras, både personligen och professionellt. 
Förändringen tolkades som en process av att ta avstånd från fördomar och att våga 
närma sig den rättspsykiatriska världen. En värld som först föreföll främmande och 
okänd, till att bli bekant och invand. 
 
Att skapa trygghet och bibehålla kontroll 
Tyngdpunkten i underkategorin ”Samhörighet och att göra det nödvändiga” pekade på 
att sjuksköterskornas vårdande handlade om att skapa trygghet och kontroll. 
Sjuksköterskorna upplevde att det kändes svårt att ge vård och samtidigt ta hänsyn till 
regler och säkerhetsrutiner som följde med tvångsvården. Svårigheterna bestod av att 
behöva bemöta patientens besvikelse om patienten nekats något hon eller han önskat, 
kopplat till villkor i den rättspsykiatriska domen. Dels upplevde sjuksköterskorna att de 
själva kände sig ledsna över att göra patienten besviken men också att tilliten 
påverkades i relationen med patienten.  
Sjuksköterskorna beskrev hur de då uttryckte till patienten att de själva inte var 
ansvariga för de restriktioner som t ex beslutats och när de kommunicerade detta med 
patienten lutade de sig mot de beslut som tagits och försökte på så vis även upprätthålla 
en förtroendefull relation med patienten. Hörberg (2008, s. 124) beskriver att vårdare 
ser beslut som tagits av t ex länsrätten som en trygghet eftersom de kan luta sig mot 
länsrättens beslut. Det är inte deras eget personliga beslut i de fall patienten får ett nej 
till något som denne önskat. Enligt Hörberg (2008, s. 124) kan det samtidigt skapa en 
maktlöshet hos vårdarna när de upplever att rättens beslut inte tar hänsyn till deras 
åsikter eller bedömningar av patienterna. Kumpula och Ekstrand (2012) beskriver att 
regler och rutiner gör att personalen känner sig styrda och kontrollerade. Regler och 
rutiner gör också att personalen upplever arbetsdagarna som enformiga.   
 
De svårigheter som framkom i underkategorin ”Samhörighet och att göra det 
nödvändiga” handlar som vi ser det, om att hantera regler kopplat till den 
rättspsykiatriska tvångsvården och samtidigt bibehålla en god relation med patienten 
enligt vårdande värderingar. Denna del av resultatet återspeglar en känd problematik i 
det rättspsykiatriska vårdandet, där sjuksköterskan ställs inför att både vårda och 
upprätthålla regler och säkerhet (Hörberg 2015; Jacob 2014, Holmes 2005).  
 
I underkategorin ”En oro för att gå över gränsen” beskrev sjuksköterskorna hur de på 
olika vis såg sig själva som bärare av makt. Sjuksköterskorna beskrev att makten var 
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kopplad till konkreta ting så som att bära på nycklar, passerkort men också som en del i 
att vara den person som gav tillåtelse eller inte till olika saker som patienterna önskade. 
Att vara den som bestämmer över patienten beskrevs av sjuksköterskorna som att vara i 
en maktposition. Holmes (2005) menar att sjuksköterskor blir representanter för olika 
former av makt som styr vårdandet genom informella och formella regler på den 
rättspsykiatriska enheten. Hörberg och Dahlberg (2015) menar att förekomst av makt är 
oundvikligt i sammanhang där det utövas disciplin och beskriver att patienter lär sig att 
anpassa sig till regler för att undvika bestraffning i form av indragningar av 
permissioner eller liknande. Anpassningen innebär inte att patienten givit upp eller 
kapitulerat för vårdpersonalens regler. Istället utvecklar patienterna strategier för att 
undvika vårdpersonalens sanktioner, vilket uppfattas som att patienten förändrat sitt 
beteende och att vården varit framgångsrik. Detta är exempel på en icke-vårdande vård, 
som också pekar på hur svårt det är att identifiera makt i rättspsykiatriskt vårdande. 
(Hörberg & Dahlberg 2015; Hörberg, Sjögren & Dahlberg 2012; Hörberg 2015).  
 
I vår studie ansåg sjuksköterskorna att de var i en maktposition. En oro för att gå över 
gränsen beskrevs inte vara kopplad till tvångsvården och den rättspsykiatriska domen i 
sig utan om möjligheten att säga ja eller nej till patienten i beslut som sjuksköterskor 
och skötare själva hade möjlighet att bestämma över. Sjuksköterskorna beskrev en 
koppling mellan att vara i en maktposition och en risk för att de själva eller personalen 
bestämde för mycket över patienten. De beskrev hur inköp av godis eller pizza 
begränsades eller förbjöds, vilket sjuksköterskorna upplevde att de egentligen inte hade 
rätt att bestämma över, även om det gjordes med omtanke om patienten. 
 
Hörberg (2008, s 97) menar att vårdare hamnar i situationer då de frångår det som de 
själva ser som professionellt. Vårdarna kan själva se när detta händer men har samtidigt 
svårt att säga ifrån när detta händer. Hörberg (2008, s. 97) menar att detta beror på att 
det råder en lojalitet, vårdare emellan och liknar det vid en mörk hemlighet som handlar 
om att det vållar problem av moralisk karaktär i de situationer som kollegor agerar på 
ett ovärdigt eller kränkande sätt mot patienterna. Att dela denna mörka hemlighet, 
beskrivs enligt Hörberg (2208, s. 97) som en sammanhållning och handlar om att ställa 
upp för varandra, och att ha kollegor som en värdefull hjälp i vårdandet. Denna 
beskrivning har likheter med underkategorin ”En oro för att gå över gränsen” och ”Att 
gemensam linje” och vi ser detta som att ”Att hålla en gemensam linje” handlar om att 
kollegial lojalitet går före att förhålla sig till vårdande värderingar, vilket också beskrivs 
som en ”oro att gå över gränsen” av sjuksköterskorna i vår studie.  
 
Att vara en förebild, beskrivs i vår studie, inte ha ett uttalat syfte att kontrollera eller 
fostra patienten men eftersom vården syftar till att kontrollera att patienten inte är en 
samhällsfara får ”att vara en förebild och vägleda” en ytterligare betydelse. Betydelsen 
går ut på att förändra patientens normer och värderingar så att patienten inte begår nya 
brott, vilket blir en slags kontroll i form av fostran. Enligt Hörberg (2008, s. 97) kan 
fenomenet ”att vårda inom den rättspsykiatriska vården” beskrivas som en fostran till 
förändring. Hörberg (2008, s.108) beskriver att vårdare använder sig av regler och 
gränssättning för att försöka fostra patienten. Enligt Hörberg (2008, s.108) anser 
vårdarna att patienterna måste fostras till att klara av att sköta om sig själva, vilket också 
ses som en del av att vårda patienten. Även i en senare studie av Gildberg, Bradley, 
Fristed och Hounsgaard (2012) anser personalen att det ingår i deras ansvar för 
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patienten, att bedöma om patienten är kapabel att ansvara för sig själv, vilket regleras 
genom att antingen neka eller ge tillåtelse till olika saker. Begränsningar och 
tillrättavisningar handlar om att upprätthålla säkerhet men också om att lära patienten att 
uppföra sig så att patienten skall kunna vistas med andra människor i samhället.  
 

En balansgång mellan närhet och distans 
 
Underkategorin ”Att ta ställning” beskrev att vårdandet av patienter i rättspsykiatrin 
handlade om att göra ett moraliskt och etiskt ställningstagande. Sjuksköterskorna 
menade att de aktivt tog ställning till att se patienten som en människa och inte som en 
psykiskt sjuk förbrytare och att de tog avstånd från att vara en del av den juridiska 
processen som patienten varit en del av innan de dömts till vård. De uttryckte även detta 
till patienten för att få patienten mer positivt inställd till vården. ”Att se personen bakom 
brottet” är enligt Hörberg (2018) som en kliché i det rättspsykiatriska vårdandet och 
innebär att skilja personen från brottet han eller hon begått. I ett vårdande perspektiv 
menar Hörberg (2018) att det inte går att separera en människa från hennes 
livserfarenheter. För att kunna förstå och se patienten som en människa måste den som 
vårdar förstå patienten i relation till både det brott patienten begått och till dennes liv 
som en helhet. Hörberg (2018) menar att det därför är viktigt för den som vårdar att 
lyssna till patientens berättelse vilket också innefattar att lyssna till patientens förklaring 
till varför hon eller han begått ett brott. I vårdandet betyder det att hjälpa patienten till 
att få en ökad förståelse till sig själv. 
 
I resultatet framstår vissa delar av kategorin närhet och distans som ett problematiskt 
förhållande mellan att inte komma patienten för nära och att samtidigt skapa tillit i 
relation med patienten.  Hörberg (2018) menar att öppenhet och en villighet att lyssna 
till patienten kräver att patienten ges ett utrymme i vårdandet där patienten blir hörd, 
sedd och lyssnad till. De som vårdar blir då en del av patientens egen förståelse av sig 
själv men kräver enligt Hörberg (2018) att vårdaren eller sjuksköterskan reflekterar över 
hur och varför de förstår saker på ett visst sätt. Att istället se närhet som en möjlighet att 
få förståelse genom att lyssna till patientens hela berättelse kan delvis överbrygga den 
underförstådda betydelsen av att närhet skulle vara problematiskt och erbjuder istället 
en möjlighet till att bidra till patientens hälsa. 
  
Samtliga sjuksköterskor beskrev att de långa vårdtiderna minskade stress och tidspress 
vilket gav möjligheten att etablera en nära och tillitsfull relation med patienten. Att lära 
känna patienten och komma denne nära innebar också att sjuksköterskorna blev berörda 
av att vårda patienterna. Att känna medkänsla med patienten handlade både om att vilja 
komma patienten nära för att ge patienten närhet i relationen men att också om att 
behöva hålla avstånd för att inte blir för känslomässigt involverad i patientens liv.  
Brown, Igoumenou, Mortlock, Gupta och Das (2017) menar att hälso- och 
sjukvårdspersonal är en yrkesgrupp där risken för utbrändhet är stor kopplat till att 
arbetsuppgifterna ofta kräver att sjuksköterskor behöver hantera och gå in i krävande 
mellanmänskliga relationer med patienter och anhöriga.  
Salzmann.Eriksson, Rydlo & Wiklund -Gustin (2016) konstaterar att vårdtiderna som 
ofta pågår i flera år i den rättspsykiatrisk vården ger tidsmässiga förutsättning för 
personalen att skapa en förändring hos patienterna. Enligt Salzmann-Eriksson, Rydlo & 
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Wiklund-Gustin (2016) beskriver vårdarna att vårdandet är kopplat till att få patienten 
att förändra sin livsstil och tänkande. Mot bakgrund av detta kan det rättspsykiatriska 
vårdandet förstås som något som kräver ett känslomässigt engagemang för vårdpersonal 
och sjuksköterskor. I vår studie handlar sjuksköterskornas känslomässiga engagemang 
om att skapa närhet till patienterna. Närheten blir en ersättning för ett naturligt nätverk 
av anhöriga i vardagen åt patienten men också som en del av att skapa samhörighet med 
patienten för att göra denne delaktig i vårdandet. Sjuksköterskorna beskrev samtidigt 
hur de kunde känna att patienterna blev för beroende av relationen med vårdpersonalen 
vilket gjorde det svårt att arbeta för att patienterna så småningom om skulle klara en 
utskrivning. Dutta, Majid och Völlm (2016) menar att patienter som vårdats länge i 
rättspsykiatrisk vård börjar att se sjukhuset eller den rättspsykiatriska enheten som sitt 
hem och personalen blir patienternas närmaste relationer. Kumpula och Ekstrand (2012) 
beskriver i en intervjustudie, hur personalen upplever att ju längre patienten stannar 
kvar på avdelningen desto sämre blir förutsättningarna för att patienten skall förbättra 
sina sociala färdigheter.  
 
Sjuksköterskorna beskrev i vår studie, att de ansåg att de långa vårdtiderna var 
påfrestande för patienterna. Den instängda miljön beskrevs som onaturlig och gav 
upphov till en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskorna när de ändå försökte skapa 
en meningsfull tillvaro för patienterna. Kumpula och Ekstrand (2012) menar att en 
utdragen vårdtid inte leder till utveckling, istället ses ett onödigt ökat vårdlidande för 
patienterna.  
 
Dutta, Majid och Völlm (2016) beskriver, att för patienter som redan har svårigheter att 
etablera tillit och som har bristande copingstrategier för att klara av en separation i en 
nära relation, kan utskrivning eller förflyttning till en annan avdelning skapa stor ångest 
och oro om patienten har vårdats länge på samma enhet. Detta speglar ytterligare 
svårigheten att balansera närhet och distans i vårdandet för sjuksköterskorna. Vi anser 
att det främst pekar på svårigheten att både ge patienten närhet och tillit, samtidigt som 
relationen ingås i ett vårdande sammanhang och ställer krav på att inte ingå en för nära 
relation med patienten. Här menar vi att det rättspsykiatriska sammanhanget så som det 
anges ovan av Kumpula och Ekstrand (2012) och Dutta, Majid och Völlm (2016) är en 
utmaning för sjuksköterskornas vårdande i form av att både ge patienten känslomässig 
närhet och att samtidigt behålla en distans. Att behålla en distans förstås i vår studie 
som att inte involvera sina privata relationer med patienten och att skydda sig från att bli 
för känslomässigt berörd av patienten. Närhet handlade också om att visa patienten 
medkänsla och tillit och beskrevs av sjuksköterskorna som att våga visa sig själv som 
den person man är. Att skratta och ha trevligt tillsammans beskrevs som befriande och 
blev ett sätt att skapa tillit och närhet i relationen. Gustafsson, Wigerblad och Lindwall 
(2012) beskriver att sjuksköterskor anser att värdighet handlar om att mötas som 
mänskliga jämlikar. Att som sjuksköterska våga visa sina svaga sidor beskrivs enligt 
Gustafsson, Wigerblad och Lindwall (2012) som ett sätt att skapa jämlikhet och 
mänskligt brödraskap i relationen till patienten.  
 

Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades av den amerikanske miljövetaren och författaren 
Lester Brown, år 1981. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och 
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stödjer varandra, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (FN-förbundet 2012). 
Författarna har under studiens gång reflekterat över den rättspsykiatriska vården och 
vad som görs för patienter inom rättspsykiatrin, vilket mynnade ut i två perspektiv 
kopplat till hållbar utveckling, frågan om samhällets ansvar och frågan om en etisk 
hållbar vård. 
 
Frågan om vilka resurser som skulle kunna sättas in tidigare, redan i skolåldern, så 
många fler av de som riskerar att hamna inom rättspsykiatrin få hjälp, är naturligtvis en 
viktig fråga. Skolsjuksköterskorna behöver bli fler och framförallt få ökad kompetens 
inom psykiatri för att kunna identifiera barn i skolan som mår dåligt eller har svåra 
hemförhållanden, redan på ett tidigt stadium.  De psykiatriska 
öppenvårdsmottagningarna skulle kunna samarbeta med skolorna för att öka förståelsen 
för psykisk sjukdom hos både skolsjuksköterskor, elever och lärare. Samhällets ansvar 
handlar enligt författarna, om att sätta in resurser för att kunna fånga upp fler unga som 
befinner sig i en risk för att utveckla psykisk ohälsa och på så sätt skapa en hållbar 
utveckling i vården för att förebygga psykisk ohälsa. Sannolikt skulle det även minska 
samhällets kostnader på sikt. Frågan om kompetens hos de som arbetar i den 
rättspsykiatriska vården kan också ses som en del av ett samhällsansvar för att skapa en 
hållbar utveckling, för den rättspsykiatriska vården. Om resurser tillsätts i form av 
kompetensutveckling, både vad gäller sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal, så 
skulle vårdtiderna kunna förkortas vilket ger en ekonomisk vinning och inte minst en 
ökad livskvalitet och minskat lidande för patienterna. Enligt SKL (2017) rapporterar 
samtliga rättspsykiatriska kliniker i landet svårigheter med personal- och 
kompetensförsörjning. En del har svårighet att rekrytera mentalskötare, andra har svårt 
med rekrytering av sjuksköterskor och läkare. SKL (2017) menar även att små enheter 
blir sårbara när det finns för få personer av vissa professioner och får därigenom svårt 
att upprätthålla kompetens i metoder i enlighet med de nationella riktlinjerna. 
 
Det andra perspektivet handlar om hållbar utveckling kopplat till 
specialistsjuksköterskans roll för att skapa en etiskt hållbar vård. I denna studie, kunde 
det rättspsykiatriska vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv, bland annat förstås som 
trygghet och kontroll och i underkategorin ”En oro för att gå över gränsen” fanns en oro 
hos sjuksköterskorna, att etiska och moraliskt värderingar frångicks i vårdandet. Enligt 
Rytterström (2011, s. 10) kännetecknas en vårdande kultur av en respekt för människans 
värdighet. Vårdkulturen kan förstås som den tradition som förmedlas mellan människor 
och ger vården ett meningssammanhang. Rytterström (2011, s. 11) beskriver vidare att 
om vårdkulturen består av regler och rutiner kan detta förhindra en god vård sett ur ett 
etiskt perspektiv. Den rättspsykiatriska vårdanden ges, som det tidigare beskrivits, i ett 
sammanhang som omgärdas av en mängd regler och restriktioner.  
 
Frågan om en hållbar utveckling i den rättspsykiatriska vården, skulle kunna handla om 
att skapa en vårdande kultur och att se sjuksköterskan som en viktig del av detta. 
Rytterström (2011, s. 11) menar att ledarskapet har en avgörande roll för att skapa en 
vårdande kultur och att sjuksköterskor som ledare, har ett etiskt ansvar för att skapa 
vårdkulturer som genomsyras av vårdande värden och förtroendefulla relationer. 
Salmela, Koskinen och Eriksson (2016) menar att ledningsansvariga sjuksköterskor har 
en viktig roll när det handlar om att skapa etiskt hållbara och vårdande kulturer i klinisk 
praxis. Enligt Salmela, Koskinen och Eriksson (2016) fungerar sjuksköterskan som en 
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modell i etiskt ledarskap vilket handlar om att göra det rätta och goda i vårdandet. Att 
stå för det rätta och goda i vårdandet kan också förstås som ”the act of good will” eller 
som konsten att vårda.   
 
Slutsats 
Det rättspsykiatriska vårdandet handlade om trygghet och kontroll. Att vårda under 
tvång var som en trygghet och kontroll men också som något som skapade utmaningar. 
Utmaningarna bestod främst i att skapa tillit och delaktighet för patienterna i vårdandet 
och samtidigt upprätthålla regler och restriktioner kopplade till den rättspsykatriska 
enhetens säkerhetsrutiner. Enligt författarna är det viktigt att skapa mer kunskap om hur 
den rättspsykiatriska vården kan förstås och förbättras.  
 
Vårdandet kunde också förstås som en balansgång mellan närhet och distans. Att inte 
fokusera på det brott patienten begått uppfattades som ett sätt att skapa närhet till 
patienten. Det handlade om att göra ett moraliskt och etiskt ställningstagande som 
handlade om att inte se patienten som en ond brottsling utan som en människa. 
Sjuksköterskorna beskrev detta som en viktig del av att skapa en tillitsfull relation. Ett 
sådant ställningstagande kan innebära att patienten inte ges möjlighet att få tala om det 
brott han eller hon begått. Att våga lyssna till patientens brott kan vara viktigt för 
upplevelsen av hälsa för patienter som vårdas i rättspsykiatrin och pekar på vikten av att 
psykiatrisjuksköterskor känner sig trygga med att ha vårdande samtal med patienterna. 
Här kan det vara betydelsefullt att ytterligare studera psykiatrisjuksköterskans roll, 
funktion och kompetens, vilket inte bara skulle ha betydelse för rättspsykiatriskt 
vårdande utan även för psykiatriskt vårdande i andra sammanhang. 
 
Att vårda patienter i rättspsykiatrin beskrevs ge en personlig förändring. Förändringen 
handlade bland annat om att låta upplevelsen av att vårda komma nära den egna 
personen vilket förändrade de egna värderingarna och människosynen till att bli mer 
tolerant och förstående. Mötet med det rättspsykiatriska vårdandet innebar också en 
förändring, från att först se det rättspsykiatriska vårdandet som främmande och konstigt 
till att senare lära känna det som något invant och känt. Att något blir välkänt och invant 
skulle kunna vara en risk för att inte reflektera över hur vårdande värderingar 
upprätthålls i vårdandet.  
 
Studiens resultat hoppas kunna bidra till en reflektion om den rättspsykiatriska vårdens 
innehåll och betydelse i klinisk praxis för sjuksköterskor och vårdpersonal, särskilt en 
reflektion kring hur vårdande värderingar tar sig uttryck i vårdandet. 
 

Kliniska implikationer 
 

- Att vårda patienter i rättspsykiatrisk vård innebär att ibland ge vård mot 
patientens vilja. Vårdtiderna är ofta långa vilket skapar påfrestningar i 
relationerna, både mellan patienter och omvårdnadspersonal men också mellan 
personalen. Här är det betydelsefullt att arbetsgivaren ger tid och möjlighet för 
reflektion och handledning. 
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- Det rättspsykiatriska vårdandet innebär att vårdande värderingar hamnar i 
konflikt med regler och säkerhetsrutiner. Det medför också en risk för att 
patienterna utsätts för kränkningar. Att stärka psykiatrisjuksköterskans roll och 
ledarskap är viktigt för att motverka detta.  

 
- Stigmatisering och en massmedial bild av rättspsykiatriska patienter kan bidra 

till att psykiatrisk vård inte ses som lika prestigefylld som annan specialistvård. 
Att satsa på god löneutveckling och arbetsvillkor för att hålla en hög 
kompetensförsörjning inom den specialiserade rättspsykiatriska vården är en del 
av en viktig hållbar samhällsutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Charlotte Svensson och Ellinor Johansson, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri, vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete.  

Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade till vår studie. Förhoppningen är att 
hitta åtta stycken totalt sett men vi har även sökt informanter på annan ort.  
Vi avser att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur det är att vårda patienter inom 
rättspsykiatrisk vård. Studien utgår från en kvalitativ metod och i vår magisteruppsats 
har vi valt att utgå från ett vårdarperspektiv, med utgångspunkt från 
sjuksköterskors/psykiatrisjuksköterskors erfarenheter. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara baserad på intervjuer med 8 stycken 
sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor. Datainsamling kommer att ske genom bandade 
intervjuer. Vi vänder oss till sjuksköterskor som har minst ett halvt års erfarenhet från 
rättspsykiatrisk omvårdnad. 

Intervjuerna kommer att ske våren 2018 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till cirka 1½ timma.  

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande så snart som möjligt. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven 
adress så snart som möjligt.  
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Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Charlotte Svensson                                                      Ellinor Johansson 
mobil: 0768-711063                                                    mobil: 073-5037282 
charlottesvensson77@hotmail.com                             elli84@live.se 

 
 
 
Handledare: Camilla Eskilsson Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd   
Högskolan i Borås 
camilla.eskilsson@hb.se 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Charlotte Svensson och Ellinor 
Johansson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
Datum / Ort __________________ 
 
 
Namnteckning ________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande_____________________________________ 
 
 
Titel/Verksamhet/Ort___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camilla.eskilsson@hb.se
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Bilaga 2 

 
 
Information till informant för godkännande av deltagande i studie 
 

Vi är två sjuksköterskor som just nu läser vår sista termin på 
specialistsjuksköterskaprogrammet med inriktning mot psykiatri. Vi skriver nu en 
magisteruppsats vid högskolan i Borås. Magisteruppsatsen är en fristående kurs i 
ämnesområdet psykiatrisk omvårdnad. 

Vårt intresse för den rättspsykiatriska slutenvården väcktes när vi i vår egen 
yrkesutövning som sjuksköterskor mötte patienter som just stod i begrepp att lämna den 
slutna vården och övergå till öppen rättspsykiatrisk vård. Patienterna vi mötte gav 
upphov till frågor, funderingar och en önskan om att förstå mer av hur det är att vårda 
patienter som begått grova brott under en samtidig allvarlig psykisk störning. 
Syftet med studien är därför att undersöka sjuksköterkors och psykiatrisjuksköterskors 
upplevelse av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård. Förhoppningen är att 
resultatet ska bidra till kunskaper som kan vara användbara vid kvalitets- och 
utvecklingsarbete men även till hållbarhet ur ett arbetsmiljöperspektiv för sjuksköterkor 
i psykiatrisk vård, i synnerhet den slutna rättspsykiatriska vården men även i andra 
sammanhang där sjuksköterskor vårdar människor med allvarlig psykisk sjukdom.    
 
Uppsatsen kommer vara en kvalitativ studie och bygga på intervjuer ute i verksamheten. 
För att genomföra denna studie behöver vi intervjua dig i din roll som sjuksköterska 
inom rättspsykiatrisk omvårdnad där du får berätta om dina erfarenheter. Om du efter 
information samtyckt till att delta i studien ber vi dig att snarast höra av dig till någon av 
oss via mejl, nedan. Därefter bestäms tid och plats för intervjun efter ditt önskemål, 
förslagsvis på arbetsplatsen. Intervjuerna förväntas att ta 30-40 minuter men avsätt ca 
1,5 timmar. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 
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intervjun utan att redovisa skäl. 
 
Intervjuerna planeras att hållas nu under våren 2018. Alla intervjuer spelas in och 
transkriberas. Resultatet kommer att handhas konfidentiellt för att säkerställa din 
integritet. Studien kommer efter färdigställande att publiceras i databasen DIVA. 
 
 
Charlotte Svensson                                                Ellinor Johansson 
sjuksköterska                                                         sjuksköterska                                                  
charlottesvensson77@hotmail.com                       elli84@live.se 
Handledare: 
Camilla Eskilsson, lektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Sektionen för vårdvetenskap  
 
Genom en underskrift nedan bekräftar du att du har tagit del av ovanstående information 
och vill medverka i vår intervjustudie. 
 
 
       
Ort    Datum 
 
 
 
       
Underskrift     Namnförtydligande 
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