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Sammanfattning    

 

Människor som har dömts till fängelse och förlorat sin frihet har samma rättigheter som 

den övriga befolkningen att få sjukvård av bra kvalité. Kriminalvårdens sjukvård är 

betydelsefull genom att internerna har stora hälso- och vårdbehov. På grund av 

bristande forskning inom kriminalvården ville författarna genomföra en studie som 

belyser distriktssköterskors upplevelser av att främja hälsa inom kriminalvården. Det 

genomfördes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och analysen av 

intervjumaterialet gjordes genom en innehållsanalys som resulterade i fem 

huvudkategorier, 23 underkategorier och ett tema. Analysen av intervjuerna visade på 

att kriminalvårdsköterskans arbete med att  främja hälsa påverkas av många 

hälsoproblem, den stora säkerhetsaspekten och mycket ensamt arbete som upplevdes 

som begränsningar i det hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskans breda kompetens 

visade sig komma till stor nytta och passa bra in i kriminalvårdens sjukvård. I rollen 

som kriminalvårdssköterska handlar det mycket om mötet med patienten för att bland 

annat kunna skapa förtroende och förutsättningar för en bättre hälsa. Samarbetet med 

andra vårdprofessioner och vårdinstitutioner är av stor betydelse i kriminalvården för att 

ha möjlighet att erbjuda en vård som är individuellt anpassad för den enskilde individen. 

Mycket av det hälsofrämjande arbetet för kriminalvårdssköterskan är att ta prover, 

hälsokontroller, vaccinationer för att arbeta förebyggande. I kliniska implikationer 

belyses det att behovet av fler kriminalvårdssköterskor är stort på grund av det stora 

hälso- och vårdbehovet som finns hos internerna och för att minska känslan av att känna 

sig ensam i sin profession och för att öka möjligheterna för att främja hälsa.  

 

Nyckelord: Kriminalvården, Kriminalvårdssköterska, Sjuksköterska, Främja hälsa, 

Ohälsa, Säkerhet 
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INLEDNING 

Fängelserna ses oftast som platser för straff och mer sällan som platser där människor 

får sina behov av omsorg, hälsa och sjukvård tillgodosedda. Individer som dömts till 

fängelse har fråntagits sin rätt till frihet men har kvar sin rätt till adekvat sjukvård på 

samma villkor som den övriga befolkningen. Eftersom de intagna har större hälsobehov 

än det övriga samhället är efterfrågan på vård och hälsofrämjande insatser hög. 

Kriminalvårdssköterskor är en av yrkesgrupperna inom kriminalvården som utgör 

socialt skyddsnät närmast internerna och ses som nyckelpersoner när det gäller hälsa- 

och sjukvård samt hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskor som rekryterats till 

kriminalvården har olika bakgrund, oftast inom psykiatrin, slutenvården eller 

primärvården (Norman & Parrish 1999). Det finns tidigare forskning kring 

hälsofrämjandet inom kriminalvården, men främst utifrån psykiatrisjuksköterskornas 

kontext och oftast i Storbritannien, Australien eller USA. Studier som handlar om 

distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete inom kriminalvården i Sverige, är däremot 

sällsynta. I vår uppsats har vi valt att belysa upplevelsen av att främja hälsa bland 

kriminalvårdssköterskor med distriktssköterskeutbildningen. Tidigare forskning visar 

tydligt att sjuksköterskor inom kriminalvården måste ta hänsyn till organisationens 

specifika omständigheter som: strikta säkerhetsrutiner, restriktioner, våldsamma 

patienter, frihetsberövandets negativa påföljder. Författarna upplever att 

distriktssköterskornas arbete inom kriminalvården i Sverige är ett outforskat område 

som behöver uppmärksammas och att mer forskning inom området behövs. Författarnas 

förhoppning är att denna uppsats kan bidra till större kunskap om distriktssköterskornas 

insatser samt fördjupa kunskapen kring hur de intagnas hälso- och vårdbehov kan mötas 

på ett effektivt och tryggt sätt. 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskor inom kriminalvården 

Historiska källor uppger att sjukvården i någon form alltid funnits på fängelser eller 

platser där fångarna avtjänade sina straff. Från början var det fångarna själva som 

vårdade varandra. Med anledning att fångarna saknade rättigheter till sjukvård var de 

tvungna att utveckla egna metoder för att ta hand om sina sjuka och skadade. I andra fall 

var det fängelse väktarna som hade uppgiften att ta hand om vårdbehövande fångar. 

Väktarna utförde uppgiften med mycket varierande grad av kunskaper och engagemang. 

En stor del av litteraturen om sjukvård inom kriminalvården bygger på amerikanska 

källor. År 1929 gjordes i USA en utredning av sjukvård på fängelser. Utredningens 

rapport visade på att fängelserna led stora brister gällande sjukhusanläggningar, 

sjukvårdsresurser, sjukvårdsutrustning med mera, men större förbättring skedde först på 

1970-talet efter att Attika State Prison i New York upplevde ett uppror som ledde till 

döden för 43 fångar och vakter (Dumpel 2005). Även i Sverige har avgörande 

förändringar inom kriminalvården skett under 1970-talet. År 1974 hade strejker och oro 

ägts rum på landets anstalter. Samma år inledde riksdagen kriminalvårdsreform vilket 

stabiliserade situationen i svensk kriminalvård.  Kriminalvårdsreformen innebar att de 

intagnas rättigheter till nära kontakt med samhället reglerades och att deras rätt till 

samhällets resurser fastslogs. Det inrättades även en rad nya tjänster bland annat 

sjuksköterskortjänster (Carlsson 2010, s. 32). 
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Kriminalvården - Organisation 

Kriminalvården är en förvaltningsmyndighet som läggs tillsammans med andra 

rättsaktörer som: polis, åklagare och domstolar under Justitiedepartementet. 

Verksamhetsledningen utgörs av generaldirektören och överdirektören. Vid 

myndigheten finns även en personalansvarsnämnd. Kriminalvårdens huvudkontor finns 

i Norrköping och sedan 2008 är kriminalvården geografiskt indelad i sex regioner: Syd, 

Väst, Öst, Mitt, Stockholm och Nord. Varje region har egen regionschef och omfattar 

ett eller flera län. Regionerna består av lokala verksamhetsområden med ett eller flera 

verksamhetsställen. Ett verksamhetsställe är antingen ett häkte, en anstalt eller ett 

frivårdskontor. Totalt har kriminalvården 54 anstalter med cirka 5200 platser, 31 häkten 

med cirka 1900 platser och 34 frivårdskontor med gemensamt cirka 13000 klienter. 

Kriminalvården finns på 134 platser i landet och det är cirka 11 000 människor som 

arbetar där (Carlsson 2010, s.16). Anstalter är indelade i tre säkerhetsklasser: 1 - 3. 

Klass 1 är högsäkerhets anstalter. Klass 2 är slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå. 

Klass 3 är anstalterna med lägsta säkerhetsnivå. Förmågan att motstå rymningar och 

fritagningsförsök avgör vilken säkerhetsklass en anstalt har. Varje intagen bedöms 

individuellt för att den ska hamna på rätt anstalt (Kriminalvården 2014c). 

Verksamhetens åtgärder riktas in på att påverka den dömde att inte återfalla i brott. Att 

värna om en human människosyn är också något som verksamheten skall stå för. Det 

präglas genom respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Straffen skall 

avtjänas på ett säkert sätt och det ska inte vara möjligt att begå brott under tiden. Redan 

när första dagen på straffet inleds skall förberedelserna för frigivningen påbörjas. För 

kriminalvården är det viktigaste målet att återfallet i antal brott skall minska. Genom ett 

aktivt påverkansarbete skall detta uppnås och det genom behandlingsprogram, 

sysselsättning och att de intagna har en möjlighet att förbättra bristande skolgång. 

Kriminalvården har ett uttryck som kallas för ”bättre ut”. Det uttrycket betyder att de 

dömda skall vara bättre rustade att kunna klara av ett liv utan droger och kriminalitet än 

vad de var tidigare (Kriminalvården 2008). 

 

Hälso- och sjukvård inom kriminalvården 

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kriminalvården att bedriva hälso- och 

sjukvård. Via normaliseringsprincipen har kriminalvården rätt till samma stöd och hjälp 

i samhället som andra medborgare i samhället. Att intagna eller häktade genomgår 

hälsoundersökningar är de formella krav som sjukvården skall leva upp till. Vården 

skall vid sjukdom bedrivas enligt anvisningar som ges av läkare och att den allmänna 

sjukvården anlitas vid behov. Om alla intagna eller häktade som har behov av 

läkarbedömningar skulle transporteras till vårdcentral eller sjukhus skulle medföra 

betydande säkerhetsrisker och vara resurskrävande. På grund av detta bedriver 

kriminalvården som är under samma regelverk som den övriga sjukvården i riket en viss 

öppen hälso- och sjukvård. Vilket innebär att den skall vara trygg, säker, av god kvalité 

samt kostnadseffektiv (Kriminalvården 2012:9, s. 4) Enligt §3 i kriminalvårdslagen 

(1974:203) anses det att om hälso- och sjukvård behövs för en intagen så skall han/hon 

vårdas efter en läkares anvisningar. Vid behov kan en intern föras till ett allmänt 

sjukhus och det krävs en behandling eller undersökning som inte är lämpligt att 

genomföra på anstalten. Om det blir känt i kriminalvården att en intern har en smittsam 

sjukdom som utgör allmänfarlig sjukdom och utgör en risk att spridas så skall hälso och 

sjukvården se till att kriminalvårdens chef för anstalten underrättas. Principen för 



 3 

mänskliga rättigheter är att hälsa skall tillgodoses på samma villkor även om individen 

är en intern eller inte. Det finns fortfarande många fängelser som har lång väg kvar till 

denna princip. Speciellt östra och sydöstra Europa, Asien och Afrika där vården för 

psykisk ohälsa hos interner är långt ifrån vården av psykisk ohälsa i resten av världen. I 

vissa av dessa länder är fängelse till för mer som förvaring och framförallt att det skall 

vara ett straff, snarare än vård (Gojkovic 2009).  

 

Enligt Watson, Stimpson & Hostic (2004) finns sjuksköterskor inom kriminalvården till 

för att ombesörja hälsovård för interner, men fängelsemiljön kan innebära både 

dilemman och problem för både sjuksköterskor och för de som avtjänar sin dom. 

Watson et al. (2004) skriver också att sjuksköterskor har en klart avgörande roll i 

fängelse hälsovården, men bara om de har förmågan att förstå internernas speciella 

problem relaterad till deras hälsa. Norman & Parrish (1999) skriver att sjuksköterskor 

som rekryterats till kriminalvården har olika bakgrund vilket innebär att de ofta har med 

sig breda kunskaper från primärvården, psykiatrin och slutenvården och är snabba på att 

anpassa sig i den nya miljön. Det har visat sig att sjuksköterskor inom kriminalvården 

har stor inverkan på sjukvårdsarbetet när det gäller psykisk ohälsa, förebyggande av 

sjukdom och hälsofrämjande arbete. Alla individer har rätt till samma standard av 

hälsovård oberoende på hudfärg, religion, socioekonomisk bakgrund och straffregister. 

Enligt Powell, Harris, Condon & Kemple (2010) är fängelset en utmanande miljö att 

leverera en rättvis hälsovård. Både infrastrukturen i fängelset och säkerheten har en 

direkt påverkan av hur hälsovårdstjänster kan ges till interner. Hälsovård i fängelse är 

viktigt för alla människor i fängelse med de är individuella och består av olika typer av 

särskilda behov. Dessa olika behov behöver speciella behandlingar beroende på 

problem. Kan vara drog eller alkoholproblematik, våldsbrott, människor med hög risk 

eller som redan är smittade med HIV - AIDS, människor med psykisk ohälsa eller 

kroppsliga sjukdomar (Hughes 2000). Watson et al. (2004) hävdar att det i flera studier 

från olika länder i Europa psykisk ohälsa är vanligare bland interner än vad det är bland 

befolkningen på utsidan. 

 

I Kriminalvårdens hälso- och sjukvård finns ett stort moraliskt och etiskt problem att 

deras patienter inte kan gå någon annanstans om de inte är nöjda med vården. Intagna 

saknar valmöjlighet jämfört med samhällets andra medborgare som har möjlighet till 

aktiva vårdval och listningar. Detta gör att det ställs stora krav på personalen som möter 

dessa patienter. För de som är i behov av sjukvård och befinner sig på anstalter eller 

häkten gäller det självklart även där de grundläggande värdena att göra gott, autonomi, 

rättvisa och inte skada (Kriminalvården 2013-2015, s. 10). 

 

De intagnas hälsa 

De intagna i Sverige skiljer sig på flera sätt från normalpopulationen, 93% är 

övervägande manlig, har grundskoleutbildning högst 60%, livnär sig på stöd från 

socialtjänst eller försäkringskassan 35%, återkommer efter en första dom till fängelse 

40% och kriminella som har brottsligheten som de huvudsakliga inkomstkällan 25%. 

Av beroendeframkallande medel är det 7% som använder alkohol och droger, 83% 

nikotin och hälften har injicerat narkotika. Vid psykisk ohälsa har 25-40% någon typ av 

funktionsnedsättning som ADHD, tre av fyra är alkohol eller narkotika beroende och 

lika många lider av personlighetsstörning (Levader, Svalenius & Jansen 1997).  
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Likväl internationell forskning tyder på hög sjuklighet bland interner, i synnerhet när 

det gäller psykiatriska sjukdomar och blodburna sjukdomar.  WHO uppskattar att 65-

70% av interner lider av psykiska hälsoproblem och/eller drogberoende samt att 8% 

lider av schizofreni eller andra bestående psykiatriska sjukdomar (WHO 2007 ss. 133-

134). En studie på hälsa bland 23000 interner i Europa fann att cirka 4% av de manliga 

och kvinnliga interner har psykotiska sjukdomar, 10% av männen och 12%  av 

kvinnorna har depression,  42%  av kvinnorna och 65% männen har en 

personlighetsstörning inklusive 21%  av kvinnorna och 47% av männen har en 

antisocial personlighet störning. Även förekomsten av blodburna virus anses extremt 

hög bland de intagna (Rutherford & Duggan 2009). 

Enligt den brittiska regeringens utredning om internernas hälsa från 2002 rapporterades 

att andelen hiv infekterade var 15 gånger högre i fängelse än idet övriga samhället. 

Hepatit C-infektioner var 20 gånger högre i fängelse vilket innebär att nästan var 10:e 

intagne visade sig vara smittad med hepatit C, jämfört med en av 200 i det övriga 

samhället. Dessutom visar studier på tydligt samband mellan mentala sjukdomar och 

blodburna virus, vilket innebär att personer med psykisk sjukdom löper högre risk att 

smittas av blodburna virus. Ovanstående visar komplexiteten i internernas hälso- och 

sjukvårdsbehov samt utmaningen som ställs inför personer som försöker förstå och 

möta dessa behov (Social Exclusion Unit 2002, ss. 1-3).  

Hot och våld har hög prevalens. Våldfenomenet på anstalt har flera orsaker till exempel: 

att fängelser är de fysiska platser med en specifik historia som är utformade för att vara 

platser för straff. Fängelserna befolkas av oroliga människor, ofta med en lång historia 

av våld som offer eller förövare, i trånga utrymmen och mot sin vilja. Dessa individer 

bringas sedan i nära kontakt med varandra och personal som i hög grad är färre än 

interner och som dagligen måste anstränga sig för att skapa ordning och trivsamhet på 

avdelningar. Med denna bakgrund är det inte svårt att förstå att hot och våld kan 

förekomma (Homel & Thomson 2005). Våld mot sjuksköterskor är sällsynt, men 

sjuksköterskor måste vara beredda (Stevens 2010). Kriminalvården bedriver vården 

efter beslut av kommittén för kriminalvårdsmedicin för att garantera en god kvalité. 

Denna kommitté består av läkare, sjuksköterskor och kriminalvårdschefer som bedriver 

en kontinuerlig inspektionsverksamhet av verksamheternas sjukvårdsmottagningar. Där 

bedöms till exempel parametrar som utbildning, rutiner och processer (Kriminalvården 

2013 - 2015, s. 6). Anstalter och häktens sjukvårdsmottagningar kan ses som 

vårdcentraler. Arbetet med hälso- och sjukvård är väl integrerat med den övriga 

kriminalvårdsarbetet som att kriminalvården vet att de har ansvar för de intagnas 

egenvård och att de har ansvar för att det hanteras på ett säkert sätt. (Kriminalvården 

2013-2015, s. 9). 

Negativa påföljder av fängelsestraff 

Det är nödvändigt att förstå effekterna av fängelsestraff eftersom interner kommer en 

dag att släppas och återlämnas till samhället. Tidigare studier visar att tiden i fängslande 

påverkar individer på olika sätt. Det verkar som långa perioder av fängelse har särskilt 

kraftiga effekter. En del interner lämnar anstalten som rehabiliterade individer, medan 

andra går ut i det fria som drogberoende eller bittra och fyllda av hämnd (Howard 1999, 

s. 3).  
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Litteraturen radar upp olika problemområden som skapas genom fängelsestraff. Förlust 

av relationer med familj och vänner är det allvarligaste problemet som fångarna själva 

upplever sedan de blev inspärrade. Dömda kan isolera sig själva från nära relationer 

som ett sätt att undvika ångest och förtvivlan som följer med separationen. Kvinnliga 

interner talar om intensiv smärta och ångest som orsakas av separation från sina barn 

och om känslan av maktlöshet när deras barn placerades i fosterhem. Fängelsestraff 

innebär förlust av frihet och autonomi. Brottslingar måste leva i en värld där deras 

rörelsefrihet är starkt begränsad och reglerad. Det flesta vakna timmar spenderas i 

ensamhet, tristess och isolering inom ramarna för sina celler. Längre perioder av 

isolering kan ha negativ inverkan på interner. Extrem isolering resulterar i symtom som 

minnesförlust, svår ångest, hallucinationer och vanföreställningar. Som effekt av att 

autonomin tas bort, förlorar långtidsfångar ofta sin självkänsla. Brottslingar får veta var 

de ska bo och när och vad de ska äta, de är skyldiga att bära speciella kläder, kan 

utsättas för offentlig förnedring, påtvingad respekt och vördnad. Detta kan vara 

irriterande och störande för ett barn, men för vuxna kan visa sig vara ännu mer 

smärtsamt (Howard 1999, ss. 4-5). 

Många interner upplever otrygghet till exempel då de placeras tillsammans med andra 

intagna som i många fall har en lång historia av våldsamt, aggressivt beteende. 

Våldsamma aggressionshandlingar och utnyttjande kan ske. Denna situation har visat 

sig vara ångestväckande även för de hårdaste av återfallsförbrytare. Intagna hotas av att 

bli smittade med HIV eller annan smitta som kan ske genom sexuell 

aktivitet/utnyttjande, delning av sprutor eller ohälsosamma tatueringsmetoder (Howard 

1999, s. 6). Fängelsestraff berövar på heterosexuella relationer. Kombination av sexuell 

frustration och behov av att upprätthålla sin maskulina bild leder många manliga fångar 

att skaffa sig sexuell tillfredsställelse från andra män genom övertalning, mutor, tvång 

eller våld. De flesta kvinnliga intagna anser sig inte lesbiska, men i situationen vänder 

sig till andra kvinnor för att få känslomässiga och fysiska behov tillfredsställda. Detta 

kan leda till förvirring och ångest när de återvänder till omvärlden där män finns 

tillgängliga för dem (Howard 1999, s. 3). Fängelsestraff kan även innebära att individen 

institutions anpassas, ”prisonization” som de engelskspråkiga källorna benämner det. 

Det innebär att ju längre de intagna är inspärrade, desto mer kriminaliserade och 

distanserade blir de till de värderingar och beteenden som gäller i det övriga samhället. 

Fenomenet är en process i vilken individen alltmer förvärvar de värderingar, normer och 

beteendemönster som delas av de andra intagna (Howard 1999, ss. 9-10). 

 

Hälsa 

Hälsa inom Världshälsoorganisationen definierades 1946 som: ” Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller funktionshinder ” (WHO 1946). Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 2 

(1982:763) är hälso- och sjukvårdens mål att en god hälsa och vård på lika villkor skall 

eftersträvas för all befolkning. Hälsa anses som en process som skapas av människan 

själv och som upplevs i det dagliga livet. Dahlberg & Segesten (2010, ss. 48-49) anser 

att begreppet hälsa är ett komplext begrepp som för olika personer har olika innebörd 

beroende på situation. Det är även något som inte är bestående utan att det varierar med 

tiden.  
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Inom hälso- och folkhälsoarbete används ofta begreppet hälsans bestämningsfaktorer 

(Ewles & Simnett 2013, ss. 20-25). Bestämningsfaktorerna kan påverka hälsan negativt 

eller positivt. Det finns en lång rad bestämningsfaktorer som inverkar på hälsa till 

exempel miljö, miljöföroreningar, ekonomi,  boende, arbetslöshet, hälso- och sjukvård, 

utbildning , bruk av tobak, alkohol, narkotika, motion , sömnvanor, socialt stöd, familj 

etc. Individen själv bär de opåverkbara faktorerna som ålder, kön och arv (Karolinska 

Institutets folkhälsoakademi 2011, s. 17). Även frihet, oberoende ,demokrati, politiska 

rättigheter och medborgerliga friheter är variabler som verkar vara förknippade med 

hälsa. Människorna i fria och demokratiska länder visar högsta nivåer av hälsa än de 

som måste uthärda kontroll och förtryck (Franco 2004). Sjuksköterskan har en viktig 

roll för att stärka patientens potential för hälsa, kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt 

och för att få kontroll över sina situationer. Det är viktigt med en fungerande dialog med 

patienten för att skapa tillit och förtroende för att kunna ha ett samtal som gör att 

patienten kan känna välbefinnande. I vissa fall är människan hindrad eller är inte 

kapabel till att fatta beslut kring sina hälsa och då måste andra engageras som personens 

språkrör (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 14-15).  

 

Hälsofrämjande  

Hälsofrämjande arbete kan innefatta samtliga insatser med syfte att främja hälsa och 

hantera och/eller förebygga sjukdom. Begreppet uppmärksammar dessutom behovet att 

ha sin utgångspunkt i de grundläggande orsakerna till ohälsa samt behovet att 

hälsofrämjandet skall förankras och stödjas på politiska nivåer. Hälsofrämjande arbete 

behöver inte bedrivas enbart av hälso- och sjukvård utan även av olika samhällsaktörer. 

Det kan riktas till hela samhället, grupper eller individer. Fokus ligger på olika 

friskfaktorer och skyddsfaktorer som håller människorna friska och främjar livskvalitet 

och välbefinnande. Riskfaktorer är de bestämningsfaktorer som ökar risken för ohälsa 

eller riskbeteenden. Skyddsfaktorer är de faktorer som ökar individens möjligheter att 

bibehålla en positiv hälsa. Om arbetet bidrar till att stärka en skyddsfaktor kallas den för 

hälsofrämjande. Ett sätt att påverka hälsan är att arbeta med riskfaktorerna och genom 

att stärka skyddsfaktorerna runt individer kan riskfaktorernas betydelse minskas 

(Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011, s. 17). 

 

WHO uttrycker följande: ”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor 

möjligheter att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. För att nå ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen bli medveten om 

sina strävanden, kunna tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. 

Hälsa skall därför ses som en resurs i det dagliga livet och inte som målet i tillvaron” 

Vidare menas att det hälsofrämjande arbetets grund är jämlikhet, självbestämmande, 

delaktighet, delaktig i samhället, ömsesidigt hjälpande och delat ansvar (WHO 1986). 

Hälsofrämjande är ett begrepp som används i riktlinjer och dokument samt inom 

forskning och vård inom hälso- och sjukvården (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, ss. 

5, 11).  

Enligt Folkhälsomyndigheten är det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig betydelsefull förutsättning för att nå 

detta mål. Med hälsofrämjande hälso- och sjukvård menas sjukvård som utöver 

sjukvårdens traditionella roll att behandla sjukdom och skada, har en vidare roll genom 
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förebyggande arbete samt i främjande av hälsa (Folkhälsomyndigheten 2014). 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en sjukvård som vill sammanföra skilda insatser 

till en hälsofrämjande process. Processen startas och upprätthålls genom gemenskap och 

möjlighet att påverka, liksom upplevelsen av att ha ett eget värde i ett socialt 

sammanhang (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, ss. 14-15). 

 

Hälsofrämjande inom kriminalvården 

Hälsan hos intagna skall arbetas med och bedöms då bidra med till förbättrad 

vardagsfunktion, bättre hälsa och en stödjande miljö. Fysisk, psykisk hälsa, missbruk 

och tobaksvanor skall belysas hos klienten. Hälsobefrämjande arbetet (HBA) är ett 

projekt som startar i höst i region Stockholm och dess tydliga mål är att anstalt och 

häkte skall ha hälsoinspiratörer som är en utsedd medarbetare för hälsobefrämjande 

arbete. Ökat hälsobefrämjande arbete, på programtid och fritid sker aktiviteter som gör 

att sysselsättningen förväntas öka totalt. Påverkan på vårdklimat och stödjande miljö är 

gynnsam av hälsobefrämjande arbete. Lokal sjukvård och hälsoinspiratörer skall öka sin 

samverkan, intagna som får genomgå hälsobedömning skall öka och yoga i grupp eller 

enskilt skall erbjudas mer till medverkan för intagna. Tobaksavvänjning genom samtal i 

grupp eller enskilt skall erbjudas till intagna. Målet för intagna är att de skall få en ökad 

medvetenhet om stressreducering, avslappning, kunskaper om vardagsmotion och 

träningslära, förbättrad vardagsfunktion, kostvanor, provtagning, hälsodata som 

blodtryck, vikt, ankomstsamtal, tobakens hälsorisker, förbättrad hälsa och att 

upprätthålla goda hälsovanor efter villkorlig frigivning (Kriminalvården 2014b, ss. 2-3) 

Kriminalvården region Stockholm har även tidigare arbetat med hälsofrämjande 

satsningar. Som exempel kan nämnas ADHD- projekt mellan Stockholms läns 

sjukvårdsområde och Norrtäljeanstalten. Projektet var en framgång och 2010 tilldelades 

kriminalvården av Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för 

människor med neuropsykiatriska funktionshinder pris för sitt arbete med personer med 

ADHD (Carlsson 2010, s. 49.) 

 

För att ge bra bakgrundsinformation kring distriktssköterskors hälsofrämjande arbete 

måste ankomstsamtal nämnas. När klienterna anländer till anstalt eller häkte gör 

sjuksköterskor ett särskilt samtal som gå ut på att kartlägga patientens hälsoresurser och 

hälsobehov. Samtalet anses viktig eftersom det kommer ligga som grund för 

patienternas fortsatta vård. Kriminalvårdens Handbok och ledningssystem för Hälso- 

och sjukvården inom Kriminalvården 2012:9, säger att vid häkten och anstalter ska 

sjuksköterskan söka upp alla nyinskrivna och genomföra samtalet snarast efter ankomst 

eller senast nästkommande vardag. Klienten får i förväg en blankett med olika frågor 

kring hälsa. Ankomstsamtalet ger möjlighet till gedigen kartläggning av internernas 

hälsa och hälsobehov (Kriminalvården 2012:9). 

 

Distriktssköterskans kompetensområde 

Grunden för att förbättra vården är enligt Nordström & Wilde (2012, s. 185) att 

yrkeskåren vet vilka metoder som fungerar och som höjer hälsan och livskvaliteten hos 

patienterna. Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är tydlig och uppger att 

distriktssköterskans arbete skall bygga på vetenskap, beprövad erfarenhet samt etiskt 

och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt. Det etiska förhållningssättet hos 
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distriktssköterskan sägs betyda särskilt mycket och innebär respekt för patientens 

unikhet, integritet och autonomi i skiftande situationer och miljöer. Uppdraget som 

distriktssjuksköterskan har anknyts till beskrivningen i WHO:s mål i folkhälsan som är 

att skydda och främja hälsan hos människor under hela livet och att förekomsten av de 

vanligaste sjukdomarna och personskadorna skall minskas och även att lidandet skall 

lindras av dessa sjukdomar och skador (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 

8).  

 

Distriktssköterskor arbetar inom många olika verksamhetsområden där vårdformer och 

arbetsuppgifter är mycket skiftande. Enligt kompetensbeskrivningen är patientcentrerat 

arbetssätt nödvändigt för att kunna integrera hälsofrämjande, omvårdnads och 

medicinska ställningstaganden, samt kunna stödja och stärka individen och gruppen. 

Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och hälso- 

och sjukvårdstillstånd. Det ingår i distriktssköterskans förmåga att stärka patienten till 

god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

2008, s. 7). Enligt kompetensbeskrivningen skall distriktssköterskan kunna stödja 

patienten med nedsatt hälsa i dennes dagliga liv med respekt för individens val och 

livsvärld. Även vidare förstå och agera på psykosociala förhållanden som påverkar på 

hälsa och förstå den sociala kontextens betydelse. Samtidigt besitta kunskaper om 

folkhälsans bestämningsfaktorer och om vad som påverkar människors hälsa med 

hänsyn till närmiljö på nationell och internationell nivå. Vara förtrogen med att bedriva 

ett hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå för människor i alla 

åldrar. Besitta kunskap om de vanligaste sjukdomarnas uppkomst, fysiologi, 

patofysiologi och behandling. Vidare självständigt kunna bedöma behov och förskriva 

vissa läkemedel, uppmärksamma behovet samt initiera träning och aktivitet. Använda 

tekniker som stärker patientens beslutsfattande och makt. (Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige 2008, ss. 10-12). Sammanfattningsvis kan sägas att distriktssköterskans 

kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt med syftet att möta, hjälpa, stödja, 

förebygga, vårda, råda, och behandla en person samt dennes familj i livets alla skeenden 

utifrån, psykisk, fysisk, kulturell, social och existentiell hälsa och sjukdom. 
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PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

En av distriktssköterskans viktigaste uppgifter är att främja hälsa bland hela 

befolkningen. Enligt definitionen är hälsa inte förenlig med frihetsberövandet. 

Patienterna inom kriminalvården är inte där frivilligt, de har blivit berövade sin frihet 

och avtjänar ett straff. Forskningsresultat har visat att frihetsberövandet som en påföljd 

eller straff för ett brott, ofta orsakar andra problem som sänker individens psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande. Distriktssköterskan måste således hitta ett sätt att 

arbeta hälsofrämjande i ett sammanhang som i teorin inte främjar hälsa.  

Distriktssköterskan kan också känna sig bakbunden eftersom bestämmelserna inom 

kriminalvården inte tillåter vissa behandlingar och mediciner. Dessutom möter 

distriktssköterskan en patientgrupp med hög somatiskt och psykisk sjuklighet. En 

distriktssköterska skall kunna främja hälsa bland interner, men många faktorer kan 

hindra distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet. Vi vill med föreliggande arbete 

undersöka hur distriktssköterskor upplever sina förutsättningar för att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande i fängelse och häktesmiljö. Vi vill undersöka 

distriktssjuksköterskans erfarenheter av att främja hälsa hos patienter inom 

kriminalvården. Vi anser att undersökningen är intressant eftersom det behandlar ett 

relativt outforskat område som faller inom distriktssjuksköterskans kompetens. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans upplevelser och förutsättningar 

att främja hälsa bland frihetsberövade inom kriminalvården. 

 

METOD 

Ansats 

Denna studie har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Vilket betyder att texternas analys har gjorts förutsättningslöst och är baserad på 

berättelser av människors upplevelser som i detta fall är hälsofrämjande inom 

kriminalvården (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 189) Genom detta 

förhållningssätt tilläts författarna att ta del av informanternas olika unika berättelser och 

även ha möjligheten att se verkligheten ur deras perspektiv. En kvalitativ 

forskningsintervju är ett samtal som har ett syfte, en struktur och utgår ifrån ett 

omsorgsfullt utfrågande och lyssnande. Målet är att grundligt erhålla prövad kunskap 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 358). Den kvalitativa intervjun söker mening ur 

undersökningspersonernas synvinkel, erfarenheter och deras levda värld (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 17). En kvalitativ innehållsanalys är en metod som används vid 

identifiering av variationer som likheter och skillnader i som till exempel i en text ( 

Granskär & Höglund- Nielsen 2013, s. 164). Kvalitativ innehållsanalys har sitt fokus på 

texttolkning och används mycket inom vård och vetenskap (Lundman & Hällgren 

Granheim 2012, s.187) 

 



 10 

Deltagare 

Enligt Kvale & Brinkman (2009, s. 130) är det bland intervjustudier vanligt med ett 

antal på cirka 15 +/- 10 informanter. Antalet kan skifta utifrån resurser och tid. Tanken 

med studien var att intervjua åtta stycken distriktssköterskor men på grund av 

svårigheter att hitta distriktssköterskor inom kriminalvården så bedömde författarna att 

utfallet av undersökningspersoner som blev sju stycken, varav en var provintervjun 

skulle fungera för att genomföra studien. För att få mer nyansering i informanternas 

upplevelser och erfarenheter, strävades efter spridning såväl geografisk som ålders- och 

erfarenhetsmässigt. Detta gjordes utifrån tanken att förutsättningar för 

distriktssköterskor kan se olika ut beroende på olikheter i deras tidigare utbildningar, 

längden av arbetslivserfarenheten inom kriminalvården samt olika geografiska regioner. 

Dessa skillnader kan innebära att erfarenheterna på området i fråga upplevs annorlunda. 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys går ut på att beskriva variationer inkluderades både 

kvinnor och män, för att öka möjligheterna att få området belyst utifrån olika 

erfarenheter och eventuellt ett genusperspektiv.  

 

Intervjugruppen utgörs av distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kriminalvården 

runt om i landet. I denna studie intervjuades fem distriktssköterskor och två 

sjuksköterskor varav sex kvinnor och en man. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

hade en distriktssköterskeexamen men i undantagsfall sjuksköterskeexamen om det var 

svårt att få tag i distriktssköterskor. Författarna fann fem distriktssköterskor och 

kompletterade med två sjuksköterskor med lång erfarenhet inom kriminalvården. Kravet 

var att de skulle jobba på en anstalt eller ett häkte någonstans i Sverige. Informanterna 

kommer ifrån södra till mellersta Sverige och arbetade på fem häkten och två anstalter. 

För att komma i kontakt med informanterna skickades ett brev via e-post från 

författarna till sjukvårdsamordnarna och i vissa fall till chefer i respektive geografiskt 

område. Brevet innehöll förfrågan samt presentation och information om den blivande 

uppsatsen. Förfrågan och informationen skickades vidare till distriktssköterskor och 

sjuksköterskor på anstalter och häkten. Distriktssköterskor och sjuksköterskor som var 

intresserade att delta i projektet tog kontakt med författarna. Till de blivande 

intervjupersonerna skickades e-post innehållande information om studiens bakgrund, 

studiens genomförande, hantering av data och sekretess. (bilaga 1.). 

 

Datainsamling 

Informanterna intervjuades på sina arbetsplatser men på en plats som var vid sidan av på 

grund av den säkerheten som är runt häkten och anstalter. Det eftersträvades att 

intervjusituationen skulle vara lugn och utan störningsmoment. Författarna gav förslag 

på dagar för en intervju på grund av att de gjordes runt om i södra och mellersta Sverige 

medan tid och plats bestämdes av informanterna själva. För att se om frågorna var 

förståeliga och relevanta och att syftet besvarades gjordes en provintervju. Denna 

intervju svarade bra på syftet och användes därför i materialet som analyserades. 

 

Distriktssköterskorna/Sjuksköterskorna hade inför intervjun informerats både skriftligen 

(bilaga 1.) och muntligt angående studiens syfte och att det är frivilligt deltagande samt 

möjligheten att dra sig ur. Varje intervju började med allmänna frågor om 

informanternas bakgrund som; hur länge de har varit färdiga sjuksköterskor, 

distriktssköterskor, hur länge de har jobbat inom kriminalvården, hur många 
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platser/intagna de har ansvar för och eventuellt ytterligare utbildningar. Ett exempel på 

en fråga angående främja hälsa som var studiens syfte var; vad tycker du att det finns 

för utmaningar och möjligheter för att främja hälsa? Det fanns tillfällen då 

distriktssköterskan/sjuksköterskan själva kom in på de frågeområden vi ville beröra, 

andra tillfällen ställdes följdfrågor av författarna såsom kan du berätta mer, hur menar 

du då och som till exempel. Alla intervjuer genomfördes separat av de båda författarna 

förutom provintervjun. Som stöd vid intervjuerna användes en frågemall (bilaga 2.) av 

författarna om olika frågeområden som skulle besvaras. Författarnas uppföljningsfrågor 

varierade beroende på variation av svar och författarnas olika sätt att se på svaret. En 

förutsättning för att kunna formulera lämpliga följdfrågor är att lyssna ingående på vad 

informanterna sade (Polit & Beck 2012, s. 543). Det eftersträvades att informanterna 

skulle känna sig avslappnade och genom att få ett bra intryck av intervjuaren och på så 

sätt lättare dela med sig av sina upplevelser och öppna sig och även att författarna skulle 

vara följsamma och öppna under intervjun. (Kvale & Brinkman 2009, ss. 144, 188). 

Intervjuerna spelades in och varade mellan 35 minuter och 56 minuter och genomfördes 

under de två sista veckorna i augusti. Transkriptionen skrevs ner ordagrant och 

genomfördes av författarna inom några dagar efter att intervjuerna hade genomförts. 

 

Dataanalys 

För att studera distriktssköterskornas/sjuksköterskornas upplevelser av att främja hälsa 

inom kriminalvården valdes metoden kvalitativ innehållsanalys. Författarna valde att 

följa tolkningen av Lundman och Hällgren Graneheims analysprocess. Det var öppna 

intervjuer som genomfördes och de skrevs ned ordagrant och lästes igenom av båda 

författarna flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Därefter togs 

meningsenheter ut ur analysenheten och detta genomfördes av båda författarna 

tillsammans i två intervjuer. Meningsenheter är enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012, s. 190) en del av texten som är meningsbärande och kan vara stycken, meningar 

eller ord som hör ihop med sitt sammanhang och innehåll. Nästa steg som gjordes 

tillsammans av författarna var att meningsenheterna kondenserades och detta innebär att 

texten görs mer lätthanterlig genom att den görs kortare samtidigt som innehållet som är 

centralt bevaras. Den kondenserade texten abstraherades genom att förses med koder. 

Att abstrahera betyder att innehållet lyfts till en logisk nivå. En kod är etiketten på 

meningsenheten som beskriver kort dess innehåll. (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, s. 190). Resterande intervjuer delades upp och gjordes var för sig för att sedan 

kontrolleras av den andre författaren som kompletterade om det var något som hade 

missats. Det var en ständig jämförelse mellan koder och textens innebörd för att det 

centrala i texten inte skulle gå förlorad. När alla koder hade arbetats fram så arbetade 

var och en med koderna och placerade dem i olika grupper genom att se på olikheter 

och likheter (Lundman & Hällgren Graneheim  2012, ss. 189-190). Författarna jämförde 

sedan sitt resultat med varandra vilket visade sig var nästan likvärdigt, det som skiljde 

sig diskuterades fram till ett enande. Sedan grupperades koderna tillsammans. Dessa 

grupper kom att utgöra underkategorier. De underkategorier som berörde ett gemensamt 

område samlades under en kategori. Vidare växte ett tema fram under analysprocessen; 

se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Sen är det 

många som 

mår dåligt, 

var och 

varannan som 

mår dåligt. 

Mycket 

psykiska 

bekymmer 

utav 

varierande 

grad då så 

klart och sen 

drog -

problematik 

och abstinens 

på häktet. 

Många som mår 

dåligt. Mycket 

psykiska 

bekymmer utav 

varierande grad, 

drogproblematik 

och abstinens. 

Psykisk 

problematik, 

drog- 

beroende 

och 

abstinens 

Många olika 

häsloproblem. 

Sjukvårdens 

begränsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förena 

säkerhet 

och  

omvårdnad 

Sen har vi 

hjälp som 

med en 

psykolog två 

dagar i 

veckan blir 

20 timmar i 

veckan, 

psykiatriker 

två dagar som 

är 10 – 12 

timmar i 

veckan 

tisdagar och 

fredagar och 

en somatisk 

läkare som är 

sju timmar i 

veckan. 

Hjälp av en 

psykolog 20 

timmar i 

veckan, 

psykiatriker 10 

– 12 timmar i 

veckan och en 

somatisk läkare 

sju timmar i 

veckan. 

Stöttning 

och 

samarbete 

Samarbete 

mellan 

vårdprofessioner 

Samarbete 

underlättar 

hälsoarbetet 
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Forskningsetiska överväganden 

Arbetet har inte genomgått någon etiks prövning på grund av lagen som styr etiks 

prövning vid forskning på människor (SFS 2003:460) visar att författarnas sätt att 

genomföra studien inte behöver en etisk prövning. Författarna har följt Codex (2013) 

när det gäller information, samtycke, frivillighet och konfidentialitet. Detta innebär att  

deltagarna i studien fick information om hur studien skulle genomföras och syftet med 

studien. Informationen gavs både muntligt och via mejl i form av ett informationsbrev 

(bilaga 1) som mejlades ut till alla deltagare och intresserade verksamhetschefer. I 

informationsbrevet upplystes det även om att deltagandet var frivilligt och har rätt att 

dra sig ur när som helst. Samtycket till deltagande i studien gavs via telefon eller mail. 

Under arbetets gång har materialet förvarats oåtkomligt för obehöriga och inspelningar 

utskrifters innehåll raderades när det inte fanns något behov av dem längre (Kvale & 

Brinkman 2009, ss. 203-204). Författarna har varit noga med att inte ta med något citat 

som kan avslöja identiteten på informanterna. Av det som har beskrivits ovan gällande 

information, samtycke, frivillighet och konfidentialitet i studiens genomförande har 

författarna bedömt att informanterna inte riskerar att komma till skada. 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på en analys av intervjuer från sju informanter som arbetade på sex  

inrättningar, fyra anstalter i säkerhetsklasser 2-3 och två häkten. Samtliga informanter 

hade en längre erfarenhet av arbete inom sjukvården. Tre informanter hade flerårig 

erfarenhet av arbete inom primärvården. De flesta hade mångårig erfarenhet av arbete 

som kriminalvårdssköterska. Åldersspridningen i informantgruppen varierade mellan 

30-60 år. Utifrån dataanalysen framträder fem kategorier och 23 underkategorier som 

beskriver distriktssköterskans erfarenheter av att främja hälsa inom kriminalvården, se 

tabell 2. Redovisning av underkategoriernas innehåll är med citat från informanterna 

och tre punkter… visar att texten är avkortad. Temat i resultatet är det som presenteras i 

slutet. I studiens resultat används konsekvent begreppet kriminalvårdssköterska som 

benämning av distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar inom kriminalvården. 

 

Tabell 2. Presentation av underkategorier, kategorier och tema. 

 

Underkategori Kategori Tema 

Bedömer och prioriterar 

Främja hälsa 

Hälso- och sjukvårdande uppgifter 

och medicinska insatser 

Samverkar med andra 

Använder hela 

kompetensen 

 

Patienternas företrädare 

Skapar förtroende 

Hälsofrämjande bemötande 

Är professionell i bemötandet 

Bygger på patientens resurser 

Erbjuda kontinuerlig kontakt 

Möte skapar 

förutsättningar 

 

Verkar för regelbunden fysisk 

aktivitet 

Hälsa genom motivation 

Främjar egenvård 

Främjar hälsa genom förebyggande 

arbete 

Stödjer i social hälsa 

Hälsobefrämjande hälso-

och sjukvård 

Förena säkerhet 

och omvårdnad 

Samarbete mellan vårdprofessioner 

Samarbete med präst, NAV 

Tätt samarbete med kriminalvården 

Samarbete underlättar 

hälsoarbetet 

 

Många olika hälsoproblem 

Stelbent organisation 

Samhällets rädsla 

Ensam i sin profession 

Säkerheten påverkar sjukvården och 

dess hälsobefrämjande arbete 

Sjukvårdens 

begränsningar 
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Använder hela kompetensen 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar som kriminalsköterskor har en bred 

utbildning och de har kunskaper inom många olika områden. Dessa kunskaper kommer 

till nytta genom att sjukvården i kriminalvården har patienter med stora variationer av 

vård och behov. I kategorin beskrivs arbetet handla om att främja hälsa genom samtal, 

hälso- och sjukvårdande insatser. Kriminalvårdssköterskan bedömer och prioriterar 

varje patients behov av vård och samverkar med andra grupper av professionella inom 

anstaltsvården. Kategorin består av underkategorierna Bedömer och prioriterar, Främja 

hälsa, Hälso- och sjukvårdande uppgifter och medicinska insatser. 

 

Bedömer och prioriterar 

Ett viktigt och återkommande moment i det hälsofrämjande arbetet är att prioritera och 

sortera bland patienter och deras behov. Arbetsbelastningen är ofta hög och 

kriminalvårdssköterskorna måste klara sig utan ständig närvaro av läkare, psykiatriker 

eller andra sjuksköterskekollegor. Efterfrågan på sjukvård bland patienterna beskrivs 

vara stor vilket ställer höga krav på att kriminalvårdssköterskorna bedömer behoven rätt 

så att patienternas hälsa inte blir lidande. Informanterna beskriver att de har den 

avgörande rollen i sina bedömningar att avgöra om en patient behöver komma in till 

sjukhus för att få mer specialiserad vård som inte kriminalvården kan erbjuda. 

 

...och då gör du bedömningar? Ja, precis både när det gäller 

psykiatrik och somatik. Det är jag som får prioritera och sen 

är det liksom akut så skickar jag in dem. 

 

Den medicinska bedömningen väger tungt och kriminalvårdarna är tillmötesgående trots 

att sjuktransporter innebär extra arbetsbelastning. 
 

Främja hälsa 

De hälso- och sjukvårdande insatser höjer patienternas egenupplevelse av hälsa. 

Informanterna beskriver att de stöttar processer som möjliggör för patienterna att 

förbättra och öka kontrollen över sin egen hälsa och detta är ett viktigt led i det 

hälsofrämjande arbetet. Vid ankomstsamtalet får de fram viktig information för att 

kunna hjälpa den intagne på bästa sätt och sträva efter en bättre hälsa. Även om platsen 

är en anstalt eller ett häkte så är alla intagna lika mycket olika individer som de som är 

på utsidan. Mycket av vården som ges här kan jämföras med primärvård fast med en 

annan problematik. Att befinna sig på en anstalt eller i ett häkte är en stressad och 

pressad situation och som kriminalvårdssköterska är det viktigt att visa sig medmänsklig 

för de intagnas hälsa. 

 

Är vi korrekta och medmänskliga så kan vi hindra och lindra 

lidandet 

 

Det beskrivs som viktigt att som hälsofrämjare inte utsätta patienten för några missar 

eller uteblivna behandlingar. Kriminalvårdssköterskan måste ofta avgöra ifall patienten 
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är i verkligt behov av sjukhusvård eller inte. Bedömningar berör inte enbart själva 

patienten utan även kriminalvårdarna eftersom de måste följa med patienten till 

sjukhuset. Ifall patienten friskförklaras och skickas tillbaka, kan 

kriminalvårdssköterskan uppleva missnöje och att "pratet går" bland kriminalvårdarna.  

På så sätt står patientens hälsa, säkerhet och informantens rykte på spel. 

 

Hälso- och sjukvårdande uppgifter och medicinska insatser 

Informanterna beskriver att utbildningen som distriktssköterska passar bra in i 

kriminalvårdens sjukvård, just för bredden av sjukdomar och problem som de möter 

bland de intagna. Skottskador är inte helt ovanliga på häkten och anstalter, 

kriminalvårdssköterskan bär huvudansvaret när det gäller behandling av kirurgiska 

skador och såromläggningar. De följer upp kroniska sjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar, KOL, astma och diabetes med mera. Många av kriminalvårdens 

patienter har en missbruksproblematik. Av den anledningen blir 

kriminalvårdssköterskan inblandande i missbruksvård och vård av missbruksrelaterade 

sjukdomar, abstinens, alkoholproblematik med mera. 

 

... sedan de som dricker alkohol… kan det bli risk att de kan 

få dille och då är vi väldigt inblandade i det här med 

medicinering och följa upp, prover puls blodtryck, 

läkarkontakter… 

 

Beskrivs att kriminalvårdssköterskan arbetar även med andra besvär som hudproblem, 

könssjukdomar, blodsmitta, magproblem, ADHD med mera. Samtidigt behöver de sätta 

gränser för vad de ska bli engagerad i och vad som skall betraktas som hälso- och 

sjukvårdsarbete och som ligger inom distriktssköterskans arbetsområde. 
 

Samverkar med andra 

Informanterna menar att patienternas behov måste komma främst, men som i den övriga 

sjukvården är resurserna begränsade även inom kriminalvården. 

Kriminalvårdssköterskan utgör det första ledet i bedömningar, utredningar och 

behandlingar. Många av kriminalvårdens patienter är i stora behov av olika insatser och 

samverkan med andra instanser är nödvändigt. Kriminalvårdssköterskan ses som expert 

inom hälsans område. Eftersom hälsan är ett brett begrepp och invävd i livets olika 

moment, blir likväl kriminalvårdssköterskorna involverade i många situationer i 

patientens vardag som kan vara i behov av samverkan med andra professioner. Ett 

exempel kan vara behovet av en psykolog för att bearbeta tragiska händelser i sitt liv. 

 

Och då är det jag som blir spindeln i nätet med deras hälsa 

osv, att bedöma... Ja, det är ett väldigt stort område man har 

ansvar för. 

 

Samarbetet med kriminalvårdarna beskrivs som viktigt då de är de som först kan fånga 

upp de som mår dåligt eller behöver vård av något slag och rapportera vidare till 

kriminalvårdssköterskan. 
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Möte skapar förutsättningar 

Informanterna upplever att de främjar patienternas hälsa genom rätt bemötande. Ett 

hälsofrämjande bemötande är ett respektfullt bemötande, ett bemötande som handlar om 

att inte döma, utan att se personen bakom brottet. Att inte döma ses som förutsättning 

för att främja hälsa. Det framgår att kriminalvårdssköterskorna står för att vara de 

intagnas beskyddare och företrädare för deras vård och hälsa. Att förbättra hälsa anses 

bygga på frivillighet liksom sjukvården är frivillig. Kriminalvårdssköterskorna stöttar 

patienternas hälsa genom kontinuerlig kontakt som oftast sker genom samtal. Olika 

sortens samtal hjälper och får patienterna att må bättre. Mötet kan öppna möjligheten för 

att bygga upp de intagnas egna resurser för att bättre kunna hantera det som väntar ute i 

friheten. Att hamna på en anstalt eller häkte kan vara positivt utifrån att dåliga 

beteenden kan brytas och längre straff ger mer möjligheter till förändring hos den 

intagne. Informanterna kan känna sig bakbundna eftersom de inte har lösningar på alla 

problem, men genom att lyssna kan de möta patienten i lidandet. De intervjuade beskrev 

även att det behövs ett stort tålamod med de intagna. Kategorin består av följande 

underkategorier: Patienternas företrädare, Hälsofrämjande bemötande, Är professionell i 

bemötandet, Bygger på patientens resurser, Erbjuda kontinuerlig kontakt och Skapar 

förtroende. 
 

Patienternas företrädare 

Informanterna berättar att de fått en betydande och viktig roll genom att fungera som ett 

vakande öga på patienternas hälsa och hälsoproblem. När det gäller att upptäcka 

behoven och planera för eventuell fortsatt vård är patienterna helt beroende av 

kriminalvårdssköterskans bedömningar och förståelsen för den enskilda individens 

hälsa. 

 

… Det är ju vi som bokar de tiderna för läkaren. Så sätter vi 

upp på väntelistan tidbok för att där är de helt beroende av 

våra bedömningar för att de inte kan göra det för att det är 

vi som skall göra det och upptäcka också behoven… så det 

är ganska stort ansvar att man inte bara går och missar 

någonting... 

 

Det framkommer att kriminalvårdssköterskor beskyddar patienterna i vissa speciella 

situationer, till exempel att patienterna inte blir pressade på sina mediciner av andra 

interner. Då beroendet är stort och driften är stark till att göra vad som helst för att få en 

kick, är steget inte långt bort att plocka andra intagna på mediciner. 

Kriminalvårdssköterskor ordnar istället så att patienterna kan gå till befälhavande och 

där få mediciner under övervakning. Att komma in på anstalt eller häkte är inte frivilligt 

men sjukvården där är det. Framkommer att de flesta intagna vill ta prover, 

vaccinationer, med mera men det finns de som inte vill och då kan inte 

kriminalvårdssköterskan tvinga dem. Likaså gäller det vid kontakt med externa 

vårdgivare om det skulle behövas. Intagna måste godkänna det för att det skall ske 

någon kontakt. 
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Skapar förtroende                                                                                                             

Informanterna berättar att de försöker nå sina patienter genom att skapa förtroende. 

Förtroende styrker allians mellan vårdare och patient. Utan förtroende är det svårt att 

motivera, undervisa och främja hälsa. Kriminalvårdssköterskor arbetar aktivt på att 

vinna patienternas tillit. Genom förtroende känner sig patienterna trygga i relationen och 

vågar därmed öppna sig. 

 

... de måste lita på att det man säger, det gör man.. det är 

viktigt om man säger så här: jag återkommer till dig 

imorgon. Man gör det. För de har ett misstroende som är, 

ligger djuprotad… 

 

Informanterna uppger att även vissa arbetsrutiner bidrar till att förtroendet stärks, till 

exempel att de inte tar emot viktig information i korridoren, eftersom då riskeras 

sekretessen och att viktig information går förlorad. Som sjukvårdsrepresentant upplever 

informanterna att de har fördel framför andra yrkesgrupper när det gäller att få 

förtroende. Kriminalvårdssköterskorna är ofta klädda i vitt, medan kriminalvårdarna i 

mörkblå uniformer. Informanterna berättar att de inte representerar kriminalvården på 

samma sätt som kriminalvårdarna och uppfattas därför som mer neutral i sin roll. 

Patienterna är medvetna om att kriminalvårdssköterskan har sin sekretess och ses 

liksom prästen som mera god. Informanterna erfar att när de fått förtroende blir de ofta 

mellanhänder för viktig information. Till exempel när patienterna inte vågar berätta för 

prästen eller kriminalvårdarna, berättar de för kriminalvårdssköterskan.  
 

Hälsofrämjande bemötande 

Det framkommer att hälsan kan främjas i mötet genom rätt bemötande. Informanterna 

menar att de tillåter patienterna beskriva händelser och hur dessa händelser har påverkat 

dem, vilket upplevs ger har hälsofrämjande effekter. Kriminalvårdssköterskan är lyhörd 

i möten med sina patienter, läser av olika signaler, reflekterar och försöker se individen 

bakom den tuffa fasaden. Informanterna upplever sjukvården och sig själva som viktiga 

för patienten. Samtidigt att de själva bara utgör en del av kriminalvården och att deras 

resurser och förmåga att lösa patientens problem är begränsade. 

…man kan inte erbjuda något annat än att lyssna, men att 

lyssna det har jag märkt är otroligt viktigt, så mycket det kan 

göra och inte komma med färdiga lösningar, det finns inga, 

jag kan inte lösa det problemet här inne för det är inte bara 

här de har problem. För de har ställ till det på utsidan o det 

är räkningar som de inte kan betala och så vidare så att, att 

bara lyssna och bekräfta det har jag verkligen förstått hur 

viktigt det är… 

 

Även om det inte finns några enkla lösningar upplevs det att patienterna blir styrkta och 

bekräftade genom att någon har tagit sig tid och lyssnat. Att lyssna ses därför som ett 

sätt att styrka individen och främja hälsa.  
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Är professionell i bemötandet 

Mötet är avgörande för hur upplevelsen blir för den som söker vård. Informanterna 

upplever att som sjukvårdsrepresentant är det viktigt att vara professionell i bemötandet. 

Det är lätt att generalisera eller kränka de intagna. Korrekt bemötande upplevs därför 

som extra viktigt. 

 

”Man försöker ju att tolka in signaler och det är oerhört 

viktigt för oss att vara korrekta och tänka efter och känna av. 

Det är väldigt hårfint när man kan sänka någon eller kan 

höja någon rent känslomässigt så att säga. Och man får 

tänka till ibland, det är lätt att bli hemmatam, att alla liksom 

som kommer är vana vid den här miljön. Men det är många 

som är här för första gången liksom som kommer från 

normala förhållanden och livsförhållanden” 

 

Det framgår att kriminalvårdssköterskorna arbetar för att bevara människovärdet genom 

att i bemötande visa att patienten fortfarande är en människa och inte bara en intagen 

som har åkt in för ett brott. Informanterna berättar att de arbetar för att lyfta den biten 

och patienterna märker hur de blir bemötta. Informanterna påminner sig att inte se ner 

på någon oavsett bakgrund; uteliggare, missbrukare etc.  Alla skall bemötas med samma 

respekt. Det framkom att de intagnas upplevelse av att de har ett värde som människor 

oavsett bakgrund, är positivt för hälsan. Som en förutsättning för att kunna arbeta 

hälsobefrämjande anses det viktigt att lämna dömandet till de som har den uppgiften. 

Det framgår att kriminalvårdssköterskorna strävar efter att möta sina patienter som 

enskilda individer, till exempel beskriver de att de inte ser sina patienter som en klunga 

missbrukare som sitter utanför systembolaget utan som en och en. 

 

Bygger på patientens resurser  

I ett hälsofrämjande syfte är det viktigt att uppmana patienterna att ta vara på sina 

rättigheter när det gäller motion och aktiviteter. För att de intagna skall bli informerade 

om vad som händer ute i samhället gav informanterna rådet att de skulle ta kontakt med 

sin advokat för att bli uppdaterade. Det är aldrig bra att bli utesluten från det som händer 

i samhället när de en dag skall ut i frihet igen. Informanterna menar att möjligheten för 

att upprätthålla hälsa finns genom att intagna får en regelbundenhet i sitt liv med 

drogfrihet, mat, sköta sin hygien, eventuella mediciner och sömn på bestämda tider och 

komma ut och träna även om det är begränsat. Det beskrivs som en möjlighet att få 

ordning på sitt liv och skapa en positiv hälsoutveckling och får chansen att tänka över 

sitt liv. 

”Jag måste säga att jag tycker att både den fysiska och den 

psykiska hälsan blir bättre genom att vara här jämfört med 

att vara ute. De får så att säga tänka över sitt liv och sin 

situation.” 

 

Missbruket kan ha många negativa sidor för de intagna genom att det är deras begär 

som styr dem. Noggranna bedömningar görs på vad som finns i de intagnas celler och 

vid kriminalvårdssköterskans besök i cellen är det viktigt att ta med sig allt material ut 

igen för de intagnas fantasi är obegränsad. De intervjuade beskriver att genom 
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uppmärksamhet och tålamod kan missbruket motarbetas. Det upplevs att det är skillnad 

beroende på vad det är för anstalt och hur långt straffet är när det handlar om att främja 

hälsa. Vid långa straff framkom det att kriminalvårdssköterskan kan arbeta i lugn takt 

och ta den tid som den intagne behöver. Något som är påbörjat kan därför tas upp nästa 

gång eftersom att det inte var läge att ta upp det vid förra tillfället.  

 

Att vara frihetsberövad en längre tid är aldrig positivt för den enskilda människan men i 

detta fall så finns det större möjligheter för sjukvården att kunna påverka den intagnes 

livsstil och hälsa. Klientelet är speciellt inom kriminalvården mycket på grund av att de 

inte är där av fri vilja. Informanterna beskriver att det handlar till stor del att ha tålamod 

med patienterna för att ge dem möjligheten att förändra sitt beteende eftersom de 

intagna har trasiga bakgrunder och har ofta ett dåligt skyddsnät utanför. Informanterna 

ser möjligheten att göra framsteg genom att de sår frön hos de intagna och främjar hälsa 

i små steg. För sin egen del upplevde informanterna att stöttning är nödvändigt för att de 

själva skall orka med sitt yrke i alla påfrestande situationer. 
 

Erbjuda kontinuerlig kontakt 

Sjuksköterskan inom kriminalvården möter stora samtalsbehov. Ibland förkläds 

samtalsbehovet till annat, till exempel att patienterna söker för smärta i en tå men 

egentligen söker efter ett samtal. Genom att lyssna och samtala erbjuds patienterna 

kontinuerlig kontakt vilket anses viktig för det hälsofrämjande arbetet.  

Informanterna upplever att de ses som betydelsefulla personer av de intagna när de tar 

sig tid och stannar upp för att lyssna. Samtal upplevs som ett redskap för att skapa 

kontinuitet och främja hälsa. Ett individuellt samtal med patienten ger till exempel 

möjligheter till hälsoundervisning som är anpassad till individen. Det gör att samtal kan 

kännas särskilt meningsfulla. I samtalen kan patienterna utbyta och bolla sina tankar, 

idéer samt berätta om sina farhågor. Det framkommer att genom samtalskontakter kan 

kriminalvårdssköterskan stötta och utrusta patienterna så att de kan göra hälsosamma 

livsstilsval. En del kontakter sker via vardagssamtal och småprat. Vardagssamtal ger 

möjlighet att lära känna nya människor och att utveckla djupare kontakt med andra. 

Informanterna upplever att när patienterna mår dåligt vill de träffa en psykolog, men det 

är svårt att få tider. Erfarenheten är att många också vill träffa en psykiatriker, men inte 

sällan för att få läkemedel utskrivna. Informanterna menar att vid dåligt mående är det 

inte nödvändigt att redan i början träffa en psykolog eller psykiatriker, utan det går att 

samtala med sjuksköterskan eller kontaktpersonen. Detta ges som förslag till den 

intagne att börja i den änden istället för att vänta på en remiss som kan ta tid. 

Kriminalvårdssköterskan gör sig tillgängliga genom att erbjuda samtal vid behov, men 

är medvetna om att de behöver lära känna patienterna innan ett gott samtal kan ske. 

 

….man får ju verkligen användning för sin kunskap och just 

det är att hitta, alla är ju olika individer... det gör man på en 

vårdcentral, jag har också jobbat på en vårdcentral och i 

primärvården… men på ett annat sätt, här är det en annan 

problematik… man måste veta mera innan man hittar den 

här personen och få till ett samtal som är värt namnet… 

 

Det framgår att kontakt genom samtalen kan få mera personlig karaktär. I samtalen 

framkommer det ofta att patienterna själva aldrig fått uppleva kärlek vilket förklarar 
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varför de inte kan ge kärlek till andra. Kriminalvårdssköterskorna är uppriktiga med 

sina patienter vilket kräver mod. Uppriktighet och ärlighet ses som en förutsättning till 

det goda samtalet och till en terapeutisk relation till exempel när informanterna arbetar 

drogförebyggande. Relation utan ärlighet blir alltid lidande på något sätt. Att få prata av 

sig upplevs hjälpa, oavsett om samtalen är vardagliga, professionella eller mer 

personliga. 

 

Hälsobefrämjande hälso- och sjukvård 

Arbete för att förändra till en aktivare och sundare livsstil ingår i 

kriminalvårdssköterskornas vardag. Informanterna är medvetna om att fysisk aktivitet 

gynnar patienternas fysiska och psykiska hälsa, därför blir de involverade i den fysiska 

träningen och följer upp patienterna under tid. Hälsan är komplex och påverkas också av 

sociala förhållanden som sysselsättning, fungerande relationer och utbildning. 

Kriminalvårdssköterskorna är aktiva genom att stötta patienterna även där. Fynden visar 

att hälsofrämjande arbete uppfattas bygga på stöttning i egenvård samt förebyggande 

hälso- och sjukvårdsarbete. Kategorin består av följande underkategorier: Verkar för 

regelbunden fysiskt aktivitet, Hälsa genom motivation, Främjar egenvård, Främjar hälsa 

genom förebyggande arbete och Stöttar i social hälsa. 

 

Verkar för regelbunden fysiskt aktivitet 

Säkerhetstänk och kontroll präglar kriminalvården och olika delar av kriminalvårdens 

verksamhet. Av säkerhetsskäl införs olika restriktioner, till exempel när patienterna är 

häktade får de oftast inte vistas utanför sin cell mer än en timme per dygn. 

Informanterna upplever att de frihetsberövade drivs in i påtvingad inaktivitet och 

passivitet vilket resulterar i sämre fysisk och psykisk hälsa. Eftersom informanterna 

värnar om patienternas hälsa och vill agera hälsofrämjande, är de innovativa och 

försöker hitta lösningar, utan att för den skull äventyra säkerheten eller de nödvändiga 

restriktionerna. 

… då brukar jag uppmana de att gör övningar inne i cellen, 

hitta på olika saker, lyfta någonting, göra armhävningar och 

olika sakerna situps, och… så det brukar jag liksom tipsa att 

du kan ju göra övningar och inte bara sitta och ligga och 

titta på TV, det är ju inte bra i längden… 

Miljön inbjuder till att många patienter ligger och sitter under större delen av dygnet 

vilket orsakar somatiska problem som förstoppning och ryggproblem. För att motverka 

dessa problem ger kriminalvårdssköterskorna tips på olika passande fysiska pass och 

övningar. Det framgår att informanterna skapar fler aktivitetstillfällen för sina patienter. 

Många av patienterna mår psykiskt dåligt, men istället för psykofarmaka eller 

orosdämpande mediciner kan patienterna erbjudas extra aktiviteter och utevistelse vilket 

anses hjälpa. Utmaningen ligger emellertid i att kriminalvårdssköterskorna måste 

samordna med övriga aktiviteter och anpassa till kriminalvårdarnas arbetsbelastning 

före och tänkbara säkerhetsrisker. Aktiviteterna och utevistelsen begränsas inte enbart 

av påtvingade restriktioner, utan även av patienterna själva. Det framgår att patienterna 

kan fastna i passivitet och isolering. Informanterna uppger att de arbetar för att bryta 
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detta ohälsosamma tillstånd. Patienterna uppmuntras till att gå ut på innegården, ibland 

kallad för tårtbit, för att få lite dagsljus och UV-strålning. Kriminalvårdssköterskan 

främjar hälsa genom att uppmuntra till regelbundenhet och sundhet i tillvaron. De är 

delaktiga i att hjälpa intagna med att få rätt aktivitetsnivå samt sundare kostvanor. 

 

Bland intagna finns de som aldrig har motionerat eller motsatsen, att det är fixering vid 

träning och stora muskler och speciell kost. Gymmen kan inte jämföras med gymmen 

ute i samhället för i kriminalvården finns det inga fria vikter. Tanken med gym är att 

behoven av utevistelse och träning skall uppmärksammas och att få igång de som aldrig 

har rört sig och att dämpa de som är fixerade. 

 

Hälsa genom motivation 

Informanterna beskriver att motivationen sker i mötet med den enskilde. Genom 

motivation finns möjlighet att påverka individen till att göra ansvarstagande val för sin 

hälsa. Patienternas motivation ses som förutsättning för att det hälsofrämjande arbetet 

skall lyckas. I motivationen finns plats för uppmuntran och stöttning.  Det framgår att i 

samtalen stöttas patienterna i beslut som gynnar den kroppsliga och psykiska hälsan, 

men också i den sociala hälsan, det vill säga att patienterna får fungerande relationer 

med människor runt omkring dem.  Till exempel motiveras patienter till att bygger upp 

och upprättar relationer med sina släktingar på utsidan. Eftersom blodsband är starka 

har släktingarna ofta möjlighet att stötta patienterna i ett fungerande liv efter 

utskrivningen. Tuffa säkerhetsrestriktioner kan innebära att patienterna till och med 

fråntas möjligheten till kontakt med sina närmaste vilket får dem att känna sig isolerade 

och avskurna från omvärlden. Det är lätt att tappa modet. Informanterna beskriver att de 

upplever att de inger hopp i dessa situationer.  

 

… många gånger får man vara ett vikarierande hopp så att 

säga.  Det är de små, små positiva bitarna i deras liv… barn 

brukar jag spela på.  Har de barn liksom så kanske klienten 

eller patienten säger: o men jag har inte träffat de på si 

och… Nä, men du är fortfarande pappan och du finns där! 

 Är det kött och blod så brukar man få de o hitta det lilla… 

man får trolla med knäna ibland faktiskt för att försöka hitta 

det här… som kan få de att hålla näsan ovanför vattenytan… 

 

Det framgår att patienterna stöttas mot bättre självförtroende. Informanterna berättar att 

många av patienterna tröttnar på dåligt leverne och vill gå vidare, men att de känner sig 

misslyckade och är präglade av samhällets dömande attityd. Informanterna beskriver att 

de pushar, stöttar och anstränger sig för att bygga upp patienternas självförtroende på 

nytt. Fynden visar att patienterna ofta mår psykiskt dåligt av att vara frihetsberövade. 

Kriminalvårdssköterskorna försöker lyfta patienterna i samtalen för att bygga upp ett 

positivt tankemönster. Till exempel mår de flesta patienter dåligt efter flera dagars 

vistelse i polisarrest. Polisarrest beskrivs som ett ställe som bryter ner människor. När 

patienterna kommer till häktet möts de av kriminalvårdssköterskan som motiverar och 

lyfter patienterna genom att visa på olika fördelar med att vara på häkte, till exempel att 

det värsta är över, att patienterna har nu möjlighet att titta ut genom fönstret, gå ut på 

promenad och så vidare. 
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Främjar egenvård 

Patienterna är under kriminalvårdens övervakning och kontroll, vilket innebär att de i 

hög grad fråntagits sin bestämmanderätt. Det framgår att kriminalvårdssköterskan 

försöker involvera patienterna i sin vård och menar att genom egenvård blir patienterna 

medvetna om att de är egna individer som i alla fall kan påverka och förändra sin egen 

hälsa. Patienterna introduceras i egenvård först genom information och undervisning. 

När patienterna anses kapabla, får de kriminalvårdssköterskans stöd i att själva ta hand 

om olika moment. 

 

… de gör det (lägger om såren) själv sedan, vi gör det i 

början och om det går bra så lämnar vi 

omläggningsmaterial så de gör det själv i samband med 

duschningar… Ja precis, vi lämnar ut salva sedan får de 

smörja… vi har egenvårdspreparat som skall finnas ute på 

husen, som de får be om. 

 

Kriminalvårdssköterskan överlämnar inte helt ansvaret till patienterna, utan behåller ett 

övergripande ansvar med regelbunden uppföljning. Till exempel om patienterna 

använder egenvårdspreparat i mer än fem dagar görs en ny bedömning ifall 

behandlingen skall fortsätta eller inte. 

 

Främjar hälsa genom förebyggande arbete 

Informanterna anser att deras hälsofrämjande arbeta bygger till stor del på olika hälso- 

och sjukvårdsinsatser som hälsokontroller, provtagningar, vaccinationer och liknande. 

Eftersom den psykiska ohälsan är starkt representerat, arbetar kriminalvårdssköterskan 

även förebyggande med dessa problem. Genom hälsokontroll och provtagningar skapas 

en faktabas om patienternas hälsotillstånd. Informanterna beskriver att de utgår från ett 

program och en mall. Alla patienter erbjuds hälsokontroll. Informanterna är nöjda med 

innehållet i mallen och anser att det räcker gått och väl för att möta patienternas behov. 

Genom blodprover och tester kan man fånga upp bärare av blodsmitta, könsöverförda 

sjukdomar med mera. Eftersom patienterna inom kriminalvården ofta är drabbade av 

psykisk ohälsa, rör sig kriminalvårdssköterskan ofta inom psykiatrins område och 

arbetar suicidförebyggande. Det viktiga ankomstsamtalet öppnar upp för den första 

bedömningen. Informanterna berättar att de ställer frågor om historik gällande psykiska 

sjukdomar, depressioner, suicidförsök med mera. Medvetna om att patienterna ofta 

befinner sig under psykisk press till exempel då de väntar på dom vilket förvärrar den 

psykiska ohälsan och risken för suicid. Det framkommer att kriminalvårdssköterskan 

arbetar våldsförebyggande genom att agera lugnande och dämpande i olika situationer. 

Till exempel när patienten är pressad eller känner sig provocerad av kriminalvårdarna 

använder de sin neutrala roll för att lugna patienten eller för att bära upp 

kommunikationen mellan patienten och kriminalvårdarna. 

 

… finns möjlighet o kanske övertala någon, det kanske inte 

handlar om att ge henne mediciner eller honom mediciner 

utan kan kanske är uppvarvad helt enkelt o agiterat o då... 

då kan jag gå in där liksom som lite neutral och dämpa det, 

det leder inget vart, de bara se den blåa provocerande 
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uniformen, där går det liksom inte kommunicera emellan 

utan. Så det, det är en möjlighet i min roll… 

 

En del av förebyggande arbete handlar om att förebygga drogmissbruk. Missbruk och 

missbruksbeteende anses mycket svårt att bryta, men kriminalvårdssköterskor stöttar 

och uppmuntrar patienterna som kämpar mot sitt drogberoende. Informanterna menar 

att de arbetar återfallspreventivt genom samtal. 

 

Stödjer i social hälsa 

Social hälsa är då personen har en grundtrygghet och känner samhörighet tillsammans 

med andra. Det framgår att kriminalvårdssköterskor stöttar patienterna eftersom de 

tycker att det är för patienternas bästa att de lär sig samma sociala regler och koder som 

gäller i det övriga samhället. Till exempel handleds patienterna i hur de ska lösa 

konflikter och samarbete med andra intagna, säga ifrån på rätt sätt eller gå ifrån en 

provokation. På så sätt minskas behovet att flytta runt patienterna till andra avdelningar 

eller anstalt. Informanterna uppger att de spenderar mycket av sin tid på sina 

arbetsplatser, där de i stor utsträckning är involverade i sina patienter. På så sätt skapas 

relationer och informanterna blir länk till samhället och det ”normala” livet på utsidan. 

 

… Det är spännande att se lite vad som händer med dem, 

först när de kommer hit och sen på en vanlig avdelning se 

hur de utvecklas … jag satt och pratade med en och sa att 

tänk vad trevligt vi kan ha det och sitta här och pratade och 

han blev nästan lite blyg och han var ändå i 55 – årsåldern. 

Han kanske inte har fått beröm ngn gång utan bara att alla 

har tyckt att han varit jättejobbig så han kunde inte riktigt ta 

det men man såg att han blev lite glad… 

 

Genom att kriminalvårdssköterskan möter patienterna som medmänniskor växer 

patienternas sociala kompetens och tro på sin sociala förmåga. Patienterna utvecklas och 

kriminalvårdssköterskan får ofta följa denna positiva utveckling. 

 

Samarbete underlättar hälsoarbetet 

Kategorin handlar om att det inom kriminalvården förekommer många samarbeten med 

andra professioner och detta är av betydelse för de intagna och underlättar sjukvårdens 

arbete. Förutsättningarna för sjukvården i kriminalvården är att de inte är samma som 

ute i samhället. Samarbetet med kriminalvårdarna är av stor vikt på grund av utbyte av 

information av de intagnas hälsa på grund av att kriminalvårdssköterskan inte har 

möjlighet att träffa alla intagna dagligen. Samtalsbehovet är stort för de intagna därav är 

samarbetet med präster en stor tillgång för att tillgodose de behoven. 

Kriminalvårdssköterskans handledning av kriminalvårdare innebär att sjukvården blir 

säkrare och kriminalvårdens personal blir tryggare i sin roll när de hamnar i 

sjukvårdssituationer. Därför är samarbetet en viktig del i sjukvården och för det 

hälsobefrämjande arbetet. Kategorin består av underkategorierna Samarbete mellan 

yrkesgrupper, Samarbete med präst , NAV och Tätt samarbete med kriminalvården. 
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Samarbete mellan vårdprofessioner 

För att kunna bedriva en hälsofrämjande vård framkom det att det krävs samarbete med 

både somatiska läkare, psykiatriker och psykologer för att rätt behandling skall kunna 

ges till patienten. Framkommer att prioriteringar och många bedömningar görs av 

kriminalvårdssköterskorna själva för vilka intagna som behöver träffa läkare. 

 

...det är oftast jag som träffar patienten öhh… det är ett 

samspel oss emellan, ibland behöver inte de träffa patienten 

och då går de på det som jag säger. 

 

Det framkommer att en svårighet på häkten och anstalter  kan vara att det inte finns 

läkare på heltid och ansvaret ligger hos kriminalvårdssköterskan om vad som behöver 

behandlas. Samspel finns med sjukhusen om det skulle behöva skicka in någon för akut 

vård, vilket upplevs fungera bra. 
     

Samarbete med präst, NAV 

Det upplevs att det finns ett stort behov av samtal och på grund av att det är svårt att få 

en tid hos psykologen, har samarbetet med kyrkan varit av stor betydelse. 

 

...något som heter NAV det är nämnden för andlig vård, men 

det är kyrkorna som går ihop, dels har de en besöksgrupp 

som frivilligt går både på anstalt och häktet och sen har vi 

diakon som kommer hit en gång i veckan. Sen har vi en präst 

eller 2 st... 

 

Det framkommer att de intagna tror sig ha behov av en psykolog för att samtala men att 

kriminalvårdssköterskan kan bromsa upp där och börja med vardagssamtal och sedan 

eventuellt erbjuda kontakt med kyrkans organisation. För många gånger är det att den 

intagne vill att någon lyssnar, bekräftar och förstår. 
 

Tätt samarbete med kriminalvården 

För sjukvården inom kriminalvården är det är av stor betydelse att ha ett bra och tätt 

samarbete med kriminalvårdarna för att vården skall vara förebyggande, säker och 

individuell för varje enskild individ. De är kriminalvårdssköterskans stöd, ögon och 

öron i olika situationer. Upplevelsen av samarbetet är att det underlättar sjukvårdens 

arbete genom att göra rätt prioriteringar och bedömningar av de intagna. Informanterna 

beskriver att de kan hålla sig till sin profession och kriminalvårdarna gör det som ligger 

i deras uppdrag som bland annat handlar om säkerhet. Viktig information tas emot av 

kriminalvårdarna som annars inte skulle nå fram till kriminalvårdssköterskan. Genast 

kan rätt åtgärder påbörjas eller kopplas in genom att viktiga bedömningar görs i samråd 

med kriminalvårdarna. Det framkommer att som kriminalvårdare finns inte kravet att de 

skall ha en sjukvårdsutbildning, vilket skulle vara till en stor fördel för samarbetet med 

kriminalvårdssköterskan. På grund av att sjukvården inte är tillgänglig dygnet runt, är 

det viktigt att kriminalvårdarna vet hur de skall förhålla sig till olika situationer. 

 

… ja.. hur man delar ut mediciner.. så att det inte skall bli fel 

vid medicindelningen så.. allmänna frågor hur de skall 
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förhålla sig för vi är inte här på kvällar och helger och de 

skall känna sig trygga. 

 

Det upplevs att kriminalvårdssköterskan behöver finnas till hands för kriminalvårdarnas 

allmänna frågor om hur saker skall hanteras och att de får instruktioner och utbildning i 

vårdrelaterade frågor för att de skall känna sig trygga i in roll när sjukvården inte är 

tillgänglig 

 

Sjukvårdens begränsningar 

Kategorin handlar om att kriminalvårdens regelverk upplevs som ett hinder för att 

kunna utföra sjukvårdens arbetsuppgifter till fullo. Inom kriminalvården finns det olika 

typer av hälsoproblem som stöts på och som behöver vård och behandling och som 

sedan kan behöva följas upp ute i friheten. Informanterna beskriver att de upplever en 

rädsla ute i samhället för kriminalvårdens patienter som är i behov av fortsatt vård i 

frihet. Mycket jobb behöver läggas ner av kriminalvårdssköterskan för att vården skall 

fungera på utsidan för patienten. Upplevelsen hos kriminalvårdssköterskan är att de 

känner sig ensamma i sin profession och att det saknas sjukvårdskompentens bland 

kriminalvårdarna. Inom kriminalvården går säkerhet i första hand, säkerheten kan 

påverka sjukvårdens arbete, hälsofrämjande arbetet och likaså logistiken. Kategorin 

består av underkategorierna Många olika hälsoproblem, Stelbent organisation, 

Samhällets rädsla och Ensam i sin profession. 

Många olika hälsoproblem 

Något som kan försvåra främjandet av hälsa är att på anstalter och häkten har det visat 

sig att det finns många olika typer av hälsoproblem. Psykisk ohälsa av varierande grad 

existerar bland de intagna, många som mår dåligt. Den psykiska ohälsan är ett stort 

problem på alla anstalter och häkten och det finns ett stort behov av sjukvård. Det 

framkommer att det finns olika typer av sociala problem, ångest, ensamhet, 

kommunikationsproblem, avsaknad av trygga hemförhållanden och motivation. 

 

Sällan som vi träffar på någon som har ett normalt 

liv..stabila föräldrar, en familj att luta sig emot.. utan ofta är 

det ju sårbara, trasiga familjer som väntar där ute. 

 

Det framkommer att kriminalvårdssköterskorna får möta intagna med osunda 

levnadsvanor som matproblematik, övervikt, ohälsosam träning och passivitet bland 

annat. Miljön inom kriminalvården inbjuder till att vara passiv och stillasittande. Det 

gäller att göra de intagna mer medvetna om både kost och motion, lära sig att träna på 

rätt sätt och det är på gång med att det skall finnas hälsoinspiratörer på anstalterna som 

skall kunna jobba med de intagna att bli mer medvetna om sin hälsa. Drogproblematik 

och beroendetillstånd finns det mycket av hos de intagna vilket leder till mycket 

abstinensproblematik. 
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Stelbent organisation 

Kriminalvårdens regelverk upplevs som hinder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

till fullo, det skiljer sig med jämförelse att arbeta på utsidan. Att arbeta i sjukvården 

inom kriminalvården upplevs det ibland att deras professioners olika regelverk krockar. 

 

... ett enormt regelverk också liksom rent juridiskt för ofta 

krockar det för vi skall ju jobba efter det som socialstyrelsen 

säger. Sen kommer kriminalvården med sina, det blir 

konflikt. 

 

För att ett hälsofrämjande arbete skall kunna utföras framkom en önskan av att minska 

byråkratin då en del upplevde kriminalvården som en stel och trögarbetad organisation. 

Konsten är att kunna förena kriminalvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen på ett bra 

sätt. 
 

Samhällets rädsla 

Informanterna beskriver att målet är att alla människor skall ha samma rätt till sjukvård 

oavsett om människan är berövad på sin frihet eller lever ute i samhället. Alla 

människor oavsett bakgrund skall bemötas med respekt och ses som unika. Det upplevs 

att de som jobbar ute i samhället tänker att domen är kvar, fast straffet är avtjänat. Finns 

en rädsla för kriminalvårdens patienter ute i samhället. 

 

..det här tänket att ett straff är avtjänat är lite svårt.. det 

tänker man inte på ute i samhället. 

 

Informanterna upplever att det ofta är mycket jobb som krävs om en patient behöver 

uppföljningar eller att någon klinik behöver vara ansvarig för deras behandlingar ute i 

samhället. Detta försvårar det hälsofrämjande arbetet för kriminalvårdssköterskan inom 

kriminalvården. 
 

Ensam i sin professionen 

Upplevelsen hos kriminalvårdssköterskan är att det kan vara tuffa beslut som behöver 

tas och  även avgöra vilka åtgärder som behöver göras. För i kriminalvårdens sjukvård 

är det ofta att kriminalvårdssköterskan som står själva och skall avgöra vad som 

behöver göras. Möjlighet till kontakt med läkare finns, även om de inte är på plats. 

Många kriminalvårdssköterskor är ensamma i sin profession. 

 

...utmaningen är att jag är så väldigt mycket själv.. att man 

hade någon mer att diskutera med.. 

 

Informanterna beskriver att fler kriminalvårdssköterskor behövs inom kriminalvården, 

speciellt när det är hög arbetsbelastning.  Det saknas någon att diskutera med, att 

planera, få bekräftat att rätt åtgärd gjordes eller för att rensa luften. Det skulle underlätta 

betydligt för kriminalvårdssköterskorna om de kunde få stöd av kriminalvårdarna i 

sjukvårdsarbetet. Mångas önskan var att det fanns mer sjukvårdskompetens inom 

kriminalvården för att kunna få stöttning i sitt arbete och för att få större möjligheter till 

att främja hälsa. Många av informanterna har erfarenhet av att jobba på utsidan och vet 
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hur det är att samarbeta med kollegor som har hälso- och sjukvårdsutbildning och vilken 

utmaning det är att jobba inom kriminalvården som ensam i sin profession. Genom att 

få mer sjukvårdsutbildade kriminalvårdare så skulle det hälsofrämjande arbetet både 

förbättras och effektiviseras. Verksamhetens ekonomi beskrivs vara ett hinder för att 

anställa fler kollegor inom sjuksköterskeprofessionen som kan stötta varandra och för 

att kunna ha möjlighet att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. 
 

Säkerheten påverkar sjukvården och dess hälsobefrämjande arbete 

Konsten att förena omvårdnad och säkerhetstänk är en utmaning för 

kriminalvårdssköterskorna. Det beskrivs att det finns många olika faktorer som påverkar 

sjukvården och det hälsobefrämjande arbetet som fysisk inaktivitet, begränsad tillgång 

till motionsmaskiner och förflyttningar mellan anstalter/häkten till exempel. 

Upplevelserna är att det alltid måste tas hänsyn till kriminalvårdens säkerhet och att det 

blir en begränsning i hur sjukvården kan bedrivas och hur man bedömer i olika 

situationer. Säkerhetstänket tar stor plats i vad de måste ta hänsyn till och vad som 

måste gå först, vilket naturligtvis innebär begränsningar till att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete 

 

Kriminalvårdens behov går före mediciner, bevakning och 

sucid. Självklart är det ju säkerheten som går före allt. 

 

På grund av säkerheten är det mycket som påverkas och logistiken upplevs som hinder 

att främja hälsa. Ett exempel kan vara att kunna påverka passiviteten minskar på grund 

av att det måste passa in med andra tider och avdelningar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inledningsvis gjorde författarna en övergripande litteraturstudie för att få en överblick 

över tidigare forskning inom området  och för att få en uppfattning om ytterligare 

forskning vore av värde (Malterud 2012, ss. 20-22). Vid sökningen visade det sig att det 

var begränsat med forskning inom området främja hälsa inom kriminalvården. 

Författarna såg det därför som relevant att genomföra denna studie på grund av 

bristande tillgång till tidigare forskning. 

Målet med studien var att få kunskap om distriktssköterskornas upplevelser av att 

främja hälsa inom kriminalvården genom en kvalitativ studie med induktiv ansats. För 

att få tillräckligt med informanter fick författarna utöka med två sjuksköterskor som 

hade lång erfarenhet av arbete inom kriminalvården. Datan från dessa intervjuer skiljer 

sig inte åt jämfört med distriktssköterskegruppen. Detta kan ses som en svaghet i 

studien att alla som intervjuades inte var distriktssköterskor. Författarna hade svårt att 

urskilja om det skulle göra någon skillnad i studiens resultat. 

I studien deltog sex stycken kvinnor och en man som var utbildade 

distriktssköterskor/sjuksköterskor och författarna har svårt att se att en annan 

könsfördelning hade påverkat resultatet. Informanterna hade en varierad spridning av 

erfarenheter av att jobba inom kriminalvården. Vilket kan ha varit en fördel i resultatet 

genom att möjligen ha fått fram fler nyanser i det insamlade materialet. Genom att det 

var svårt att få tag i informanter, valde författarna att inkludera informanter som var 

verksamma i olika regioner. Författarna såg detta som fördelaktigt på grund av att det 

framkom variationer i de olika regionerna. Det ses som en styrka i studien att det var 

olika instanser och förutsättningarna var varierande och patientklientelet inte var 

densamma.  

I studien inkluderades både anstalter och häkten vilket författarna tycker ger en bredd i 

urvalet. För att komma i kontakt med informanterna valde författarna i de flesta fall att 

skicka ut ett informationsbrev till sjukvårdsamordnarna och/eller chefer i respektive 

område. I något fall har författarna tagit kontakt direkt med 

distriktssköterskor/sjuksköterskor på anstalter och häkten. Så var fallet med första 

informanten som inledningsvis kontaktades per telefon och träffades sedan personligen 

vid intervjun. Under arbetet med att kontakta eventuella informanter upplevde 

författarna ibland att det var svårt att få tag i aktuella informanter eftersom det  var 

svårarbetat och upplevdes som att det fanns motstånd inom kriminalvården till att 

genomföra en studie. Detta arbetsmoment i studiens urval av informanter fick 

författarna ägna mycket tid till. Tänkbar förklaring kan vara att kriminalvårdens 

säkerhetskrav och gången för beslutsfattandet inom organisationen är mer tidskrävande 

än i andra organisationer som författarna har erfarenhet av. 

Intervjuerna genomfördes av författarna enskilt för att minska informanternas känsla av 

underläge i intervjusituationen vilket skulle kunna vara en negativ påverkan på 

resultatet (Kvale & Brinkman 2009, ss. 48-49.) Fördelen med två  intervjuare skulle 

vara att i intervjusituationen kunde författarna se saker i olika perspektiv och genom det 

ha större möjlighet att variera följdfrågorna. Författarna använde sig av en intervjuguide 
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(bilaga 2.) som stöd vid intervjuerna. Guiden gav möjlighet att styra informanterna om 

de kom in på ett sidospår och för att få svar på de områden som författarna ville ha 

belysta. Intervjuguiden kunde eventuellt inneburit nackdel, eftersom risken finns att den 

styrt så att författarna varit upptagna med att följa frågor istället för att ha varit helt 

närvarande och lyssnat på informanterna. Författarna bestämde vilken dag intervjun 

 skulle genomföras på grund av att platserna för intervjuerna var från mellersta södra 

Sverige. Tiden och platsen bestämdes av informanterna. På grund av den höga 

säkerheten inom kriminalvården kunde inte alla intervjuer genomföras helt ostört, till 

exempel i vissa situationer passerade det kollegor till informanten med frågor eller 

liknande. Detta kan ha gjort att intervjun stannade på ett ytligare plan. Ytterligare något 

som kan ha påverkat intervjuernas djup negativt var att i vissa fall upplevdes 

kriminalvårdssköterskan stressad (Kvale & Brinkman 2009, s. 79). Transkribering 

 genomfördes inte direkt  efter avslutad intervju av författarna på grund av de på egen 

hand skulle ta sig från de olika platserna. Det fanns ingen möjlighet att hitta en ostörd 

plats för att transkribera intervjuerna, vilket kan vara en nackdel för en korrekt 

transkribering och kan vara en svaghet i studien. 

 Analysmetoden som valdes var innehållsanalys för att denna metod passar för tolkning 

av transkriberade texter inom vårdvetenskap ( Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 

ss. 187-188). Författarna tog ut meningsenheter och koder tillsammans i två intervjuer 

vilket kanske hade varit en fördel om de hade gjort det tillsammans i alla. 

Underkategorierna och kategoriernas indelning gjordes tillsammans vilket ses som en 

styrka med tanke på diskussionerna som uppstod mellan författarna. Något som ger 

studien större tillförlitlighet är att författarna läste samtliga intervjuer och att en stor del 

av analysarbetet gjordes tillsammans (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 98). 

Under hela analysprocessen hade författarna  en ständig kontakt vid enskilt arbete för att 

båda skulle vara uppdaterade på vad den andre gjorde och även för att ha möjlighet att 

diskutera processen och utbyta frågor och tankar i det pågående arbetet. Författarna 

hade under analysprocessen svårt med att skilja en del underkategorier åt vilket styrks 

av Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s. 191) genom att de beskriver att 

människors upplevelser kan vara komplexa vilket då kan göra det svårt att få dem att 

passa in under en enda underkategori. Noggrant har analysprocessen beskrivits och 

illustrerats resultatet med citat från informanterna som gör det lättare för läsaren att göra 

en bedömning av resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-

198).  

Författarna har försökt att öka studiens överförbarhet genom ett brett och strategiskt 

urval. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim  (2012,  ss. 197-199) bör bedömning av 

studiens överförbarhet göras av läsaren och för att möjliggöra detta har författarna 

försökt att vara tydliga i deras urval, datainsamling och analysprocessens alla 

beskrivningar. 

Resultatdiskussion 

Analysen visar att den upplevda erfarenheten av att främja hälsa inom kriminalvården 

skiljer sig tydligt från upplevelsen av hälsofrämjande inom andra sjukvårdsinrättningar 

och sammanhang. Den tydligaste skillnaden ligger i att kriminalvårdssköterskor inom 

kriminalvården måste ta hänsyn till kriminalvårdens specifika och strikta regler, gränser 

och säkerhetstänk. Analysen av intervjuerna visar klart att kriminalvårdssköterskor som 
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vill leverera hälsa och omvårdnad måste röra sig mellan två olika kulturer: kriminalvård 

och omsorg.  

 

Temat ”Förena säkerhet och omvårdnad” utkristalliserades och var genomgående under 

hela arbetets gång. Begreppet hälsa är komplex och hälsofrämjandet inom 

kriminalvården görs på olika sätt. Grunden för allt hälsoarbete är emellertid att 

kriminalvårdssköterskan skapar en relation till patienten och stöttar patienten så att det 

hälsosamma valet blir det rätta valet. I den fortsatta delen av diskussionen diskuteras 

resultatet under följande rubriker: Använder hela kompetensen, Möte skapar 

förutsättningar, Hälsobefrämjande Hälso- och sjukvård, Samarbete underlättar 

hälsoarbetet och Sjukvårdens begränsningar. 

 

Använder hela kompetensen 

Det framkommer i studien att den breda kompetensen som distriktssköterskan har 

kommer väl till användning inom kriminalvårdens sjukvård. Som en representant för 

sjukvården bland interner möter de många olika typer av individer, problem, sjukdomar 

och behov. Internerna skiljer sig på så sätt från normalpopulationen genom att drygt 

hälften har grundskoleutbildning, många livnär sig på stöd från försäkringskassan eller 

socialtjänst och ett stort beroende av droger och mycket psykisk ohälsa. 

(Kriminalvården 2013-2015, s. 9). Detta gör att distriktssköterskans kompetens innebär 

ett arbetssätt som är hälsofrämjande och kommer till användning genom syftet att 

hjälpa, möta, stödja, råda, förebygga, vårda och behandla en person i livets alla 

skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom ( 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 10-12). World Health Organization 

WHO 2007, ss. 4-5) stödjer detta genom att uttrycka att kriminalvårdssköterskan har en 

unik roll när det gäller hälsofrämjande arbete och passar bra in i kriminalvården. De har 

en bred kunskap inom till exempel om hur sjukdomar sprids och hur socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer och livsstilar kan påverka hälsan. Även vara medvetna om hur viktigt 

det är med kost, motion och frisk luft för att främja hälsa, kunna uppmärksamma 

eventuella hot mot hälsa och ha kunskaper att tidigt kunna upptäcka tecken på psykisk 

ohälsa.  

 

Bedömningar och prioriteringar upplevs av informanterna som ett ständigt 

återkommande moment i omvårdnaden och i det hälsofrämjande arbetet.Till exempel att 

avgöra som en patient kan vårdas på anstalten/häktet eller måste hen skickas vidare till 

annan vårdinrättning för att få specialiserad vård. Göra rätt prioriteringar för att 

patienterna skall få den vård som de har rätt till, är inte alltid lätt när trycket på 

sjukvården är stort och att det inte finns ständig närvaro av till exempel läkare och 

psykologer. 

 

En etisk princip är att vården skall vara rättvis och i hälso- och sjukvårdens mål innebär 

det att alla har lika villkor till att få vård. Patienten har rätt att ställa krav på trygghet när 

det gäller ett omhändertagande som är kunnigt,  en säker miljö och för att lindra lidande 

(Isgren, Lyckander & Strömberg 2003, s. 23). 

 

Kraven på kriminalvårdssköterskan i kriminalvårdens sjukvård blir stora för att kunna 

uppfylla hälso och sjukvårdens olika mål för en bra och rättvis vård med hänsyn till 
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kriminalvårdens säkerhetsperspektiv och ett speciellt klientel. En annan viktig och stor 

del av kriminalvårdssköterskans arbetsuppgifter som beskrivs i studien är betydelsen av 

samverkan med andra professioner. För att ha en möjlighet att följa och uppfylla 

sjukvårdens mål och lagar måste det strävas efter en effektivitet i vården och den är 

beroende av att all personal utifrån sin kompetens fungerar optimalt (Engström, 

Johansson & Kihlgren 2009, s. 78).  

 

En bra samverkan är av stor vikt för att kunna utföra en god omvårdnad, kunna ge 

möjligheter för en bättre hälsa och för att utföra ett arbete som är hälsofrämjande. 

Distriktssköterskans kompetensområde innebär att de skall främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande vilket är de fyra grundläggande 

ansvarsområdena i distriktssköterskans uppdrag. Folkhälsomålet i WHO i frågan om 

hälsa innebär att hälsa för alla innebär att skydda och främja människors hälsa under 

hela livet, minska personskadorna och förekomsten av de vanligaste sjukdomarna och 

lindra lidandet som de orsakar. Att vara distriktssköterska innebär många 

verksamhetsområden där det är stor variation på vårdformer och arbetsuppgifter, bygger 

på en stor förmåga att arbeta självständigt, ett förhållningssätt som är vetenskapligt och 

ett mångkulturellt ansvar och kunnande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, 

ss. 7-8). Alla dessa delar framkommer i studien hos informanternas beskrivningar av 

deras arbete inom kriminalvårdens sjukvård som har stor variation av sjukdomar, behov, 

skottskador, ohälsa, självständigt arbete och ett stort kunnande och ansvar för sina 

patienter och dess olika behov.  

 

Möte skapar förutsättningar 

Resultaten av undersökningen visar att kriminalvårdssköterskan lade relativt stor tyngd 

på mellanmänskliga och sociala aspekter av hälsofrämjande. Hälsan är ju också ett 

tillstånd av psykiskt välbefinnande och socialt välbefinnande (WHO 1946, s. 2). 

Analysen av intervjuer visar att hälsofrämjande ofta sker i själva patientmötet och att 

det bygger på patienternas egna resurser.  Detta verkar går i linje med  

distriktssköterskans kompetensbeskrivning som uppger att grunden i 

distriktssköterskans arbete är just möten med människor och poängterar att det är just i 

det vardagliga mötet med patienter och närstående som sjuksköterskor har sin största 

hälsofrämjande potential (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 7). 

 

Kriminalvårdens patienter är överrepresenterande i statistiken när det gäller psykisk 

ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Litteraturen uppger att rätt bemötande anses av 

största vikt i arbetet med psykiskt sjuka. Rätt bemötande kan leda till det vårdande 

mötet som går ut på att lindra lidandet samt att patienterna skall ges tillfälle att  berätta 

om det som gör ont och om de känslor som väcker lidande (Sjögren, 2012). I resultatet 

framgår det tydligt att kriminalvårdssköterskan inser vikten av ett vårdande möte där 

patienten får möjlighet att dela med sig av sin berättelse. Sjögren (2012) uppger att 

bemötande och lyhördhet skapar möjligheten att förstå något av andras lidande. 

Kriminalvårdssköterskan använder samtal för att skapa välbefinnande hos sina patienter, 

ibland upplever sig kriminalvårdssköterskan bakbunden och kan inte erbjuda något. 

Samtidigt upplevs samtal och att lyssna som  någonting oerhört betydelsefullt, speciellt i 

de svåraste situationerna. Undersökningen visar att olika sortens samtal hjälper och får 

patienterna att må bättre. Sjögren menar att givetvis behöver vårdare och patienter 
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samtala även om vardagsnära och konkreta problem, men för att lindra det som berör 

patienten på djupet behövs det vårdande samtalet (Sjögren, 2012). 

  

Resultatet visar dock att kriminalvårdens sammanhang gör patientsamtalen extra 

utmanande, till exempel när samtalsbehoven förkläds till somatiska besvär eller att 

patienterna är agiterade eller potentiellt farliga. Trots dessa utmaningar och svårigheter 

upplever författarna att kriminalvårdssköterskan lyckas fungera som stöd och vägledare 

i svåra frågor och blir patienternas förtrogne.  

 

Kriminalvårdssköterskorna visar sig lyhörda så att patienterna blir bekräftade i sina 

upplevelser och går styrkta från mötet. Ewles och Simnett (2013, s. 35) anser att det är 

viktigt att förstå att hälsa innebär olika saker för människor och formas av deras 

värderingar och erfarenheter. Genom att lyssna och samtala kan 

kriminalvårdssköterskan således lära känna sina patienter och får inblick i patienternas 

egna föreställningar. Samtal inom kriminalvården används också som ett redskap för att 

skapa kontinuitet och som tillfälle för att ta reda på patienternas hälsostatus . När 

klienterna anländer till anstalt eller häkte görs ett ankomstsamtal som kartlägger 

patientens hälsoresurser och hälsobehov (Kriminalvården, 2014a). Genom samtal 

skapas även dialog, genom dialog skapas tillit och förtroende vilket leder att patienten 

upplever välbefinnande. Litteraturen uppger att hälsan får positiv energi av att det finns 

dialog mellan människor (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, ss. 14-15).  Författarna 

upplever att samtal ses och används som ett viktigt redskap för att främja hälsa inom 

kriminalvårdens väggar.  
 

Välbefinnandet skapas också genom att patienterna bemöts med respekt och utan 

dömande attityd. Individen bakom brottet uppfattas ha kvar sitt värde som människa. Då 

växer också förtroende och tillit  som förvandlar relationen till den vårdande relationen. 

Svedberg skriver att många patienter med psykisk ohälsa känner sig sårbara och 

upplever starkt beroende i sin relation till vårdaren. Först då patienten har förstått 

meningen med vården kan en relation med ömsesidigt förtroende byggas upp (Svedberg, 

Jormfeldt & Arvidsson 2003). Undersökningen tyder på att kriminalvårdssköterskor är 

medvetna om patienternas utsatthet och försöker därför  skapa förtroende och tillit i 

relationen och möten med sina patienter. Sjuksköterskeförening uppger att grunden för 

tillit är fungerande samspel mellan sjuksköterskan och patienten samt att tillit förbättrar 

patientens subjektiva hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening 2008, s. 14). Författarna 

upplever att patienternas förtroende kan växa när patienterna litar på att 

kriminalvårdssköterskan har omsorg om hela personen, inte bara dennes sjukdomar, 

skador eller hinder. När vården inriktar sig enbart på sjukdom kan patienternas 

upplevelse vara att de objektförklaras och osynliggjorts som människor. 
 

Hälsofrämjade arbete inom kriminalvården handlar även om att företräda och skydda 

patienterna i situationer när de själva inte kan eller inte får bestämma.  Informanterna i 

denna studie upplever att de fått ett stort ansvar över patienternas hälsosituation 

eftersom de måste fatta i vissa fall beslut för patienternas räkning, till exempel om 

patienterna ska skickas till sjukhus eller om självskadeförebyggande åtgärder skall 

sättas in. Dessa fynd går i hand med Watson et al. (2004) som menar att sjuksköterskor 

har avgörande roll i fängelse hälsovården, men bara om de har förmågan att förstå 

internernas speciella problem. Fynden visar att kriminalvårdssköterskor försöker förstå 

komplexiteten i patienternas situation och strävar efter beslut som gynnar patienten och 
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dennes hälsosituation på bästa sätt. Sjuksköterskeföreningen framhåller att i vissa fall är 

människan hindrad eller är inte kapabel till att fatta alla beslut kring sina egen hälsa och 

då måste andra engageras som personens språkrör för att tillgodose behov och främja 

hälsa (Sjuksköterskeförening 2008, s. 13). Författarna anser att sjuksköterskor inom 

kriminalvården har en viktig roll som internernas språkrör och förvaltare av internernas 

hälsa.   
 

Analysen visar att kriminalvårdssköterskan främjar hälsa genom att motivera 

patienterna att ta tillvara på sina rättigheter. Att hälsa är kopplad till frihet och 

oberoende kan styrkas utifrån Francos (2004) resonemang att demokrati, politiska 

rättigheter och medborgerliga friheter variabler som verkar vara förknippade med hälsa, 

upplevelsen av frihet lägger grund för upplevelsen av hälsa. Interner har emellertid inte 

möjligheten att bestämma över sin tillvaro helt eftersom fängelsestraffet innebär 

frihetsberövande och berövande av autonomi och 

egenbestämmande. Kriminalvårdssköterskan kan inte erbjuda frihet, men genom att 

patienterna stöttas i sina rättigheter upplever de att deras inflytande över situationen och 

hälsan ökar. Den viktiga upplevelsen av inflytande befästs ytterligare genom att 

patienterna stöttas  och motiveras i egenvård. Kriminalvårdssköterskorna tar tillvara och 

bygger på patienternas resurser, att de kan sköta sina såromläggningar eller hudvård. 

Detta sätt att främja hälsa styrks av sjuksköterskeförening som uppger att 

hälsofrämjande arbete sker då sjuksköterskan stödjer personens egen autonomi och 

kontroll över sin situation så långt det är möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening  2008, 

s. 13). 

 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hälsan är komplex och många av hälsans bestämningsfaktorer som: utbildning, vänner, 
familj, religion, boende och sysselsättning är områden som hamnar utanför hälso- och 

sjukvårdens verksamhetsområde (Karolinska Institutets Folkhälsoakademin 2011, s. 17) 

Analysen av intervjuerna visar att kriminalvårdssköterskor försöker främja hälsan 

genom att påverka även några av dessa bestämningsfaktorer, till exempel genom att 

stötta sina patienter i fungerande socialt samspel. Genom att umgås och möta interner, 

till exempel i samband med olika praktiska sjukvårdsinsatser anser författarna att 

kriminalvårdssköterskan blir en viktig länk till samhället utanför och främjare av de 

sociala aspekterna av hälsa. Howard (1999, ss. 9-10) skriver att långa fängelsestraff gör 

att patienterna kriminaliseras och till sitt beteende kommer längre och längre bort från 

de värderingar och beteenden som gäller i det övriga samhället. Enligt författarna kan 

det innebära att patienterna får svårare att anpassa sig och fungera i samhället efter 

avtjänat straff. Informanterna i studien beskriver att de erbjuder personlig kontakt och 

stöttar  patienterna i olika situationer, oftast när patienterna får svårt att samarbeta med 

andra interner. Författarna anser att kriminalvårdssköterskornas agerande får  positiva 

effekter på patienternas sociala utveckling och hälsa. Det är också troligt att på så sätt 

minskas fängelsetidens negativa och nedbrytande effekter. Andra fynd visar att 

kriminalvårdssköterskor arbetar aktivt på att bygga upp och stärka relationer även 

mellan patienterna och deras familjer på utsidan, vilket innebär att fängelsestraffets 

negativa inverkan på nära relationer motarbetas (Howard 1999, s. 4). Det finns en 

medvetenhet att blodsband är starka och att släktingarna kan vara en betydande tillgång 

eftersom de har möjlighet att motivera, stötta och hjälpa patienten på anstalten och även 
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senare i frihet. På så sätt blir kriminalvårdssköterskans insatser del av en hälsofrämjande 

process som kommer fortskrida efter att patienterna skrivits ut.  

 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning uppger att en distriktssköterska skall 

uppmärksamma behovet av samt initiera träning och aktivitet 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 10-12). Inom kriminalvården kan 

dessa självklara sjukvårdsinsatser vara svåra att genomföra eftersom informanter i 

studien beskriver att när det gäller motion måste de ta hänsyn till restriktioner, säkerhet 

och övrig logistik. Ofta är det inte möjligt att fritt initiera motion, även om det 

föreligger tydliga behov. Kriminalvårdssköterskor försöker då att improvisera och visar 

uppfinningsrikedom i att hitta aktivitetshöjande lösningar, utan att för den skull 

äventyra säkerheten eller restriktionerna. Författarna anser att på så sätt förenas sjukvård 

och säkerhet. Kriminalvårdssköterskor ägnar sig åt olika praktiska hälso- och 

sjukvårdsinsatser som: hälsokontroller, provtagningar, vaccinationer och liknande. 

Förutom sin direkta verkan på individens fysiska hälsa, är dessa insatser betydelsefulla 

eftersom de höjer patientens upplevelse och uppfattning om den egna hälsan, att hälsan  

är föränderlig och kan påverkas. Genom dessa insatser reducerar 

kriminalvårdssköterskorna riskfaktorer, vilket enligt definition betyder att 

kriminalvårdssköterskorna arbetar förebyggande (Karolinska Institutets 

Folkhälsoakademin 2011 s. 17). Informanterna i undersökningen arbetar även med 

drog- och våldförebyggande. Våldförebyggande  arbetet sker på ett unikt sätt när 

kriminalvårdssköterskan i sin neutrala roll agerar dämpande i olika spända och laddande 

situationer. 
 

Samarbete underlättar hälsoarbetet 

Samarbete inom kriminalvården har stor betydelse för att kunna bedriva en bra sjukvård 

och kriminalvårdssköterskorna i studien upplever att det fungerar bra med till exempel 

att skicka patienter till sjukhus för en mer specialiserad vård som inte kan ges på 

anstalten/häktet. Men upplevelsen är att det är trögarbetat när det gäller att planera för 

patientens fortsatta vård i frihet.  Kriminalvården (2012:9, s. 17) anser att det är särskilt 

viktigt med ett väl fungerande samverkan med andra sjukvårdsinstanser. Även att det i 

god tid inför frigivning skall uppmärksammas vad den intagne har för hälsa för att ha 

möjlighet att remittera  till rätt vårdinstans för fortsatt behandling och vårdbehov. Det 

allra bästa är om den intagne kan få en tid för ett besök innan frigivningen sker.  

 

Upplevelsen hos informanterna var att det var trögarbetat med att ordna vårdkontakter i 

frihet som kan bero på samhällets rädsla som framkom i resultatet. När en patient skall 

ha kontakt med en annan vårdinstans bör planeringen utföras i samråd med patient, 

eventuella närstående och berörda vårdgivare. Fokuset skall vara på patientens 

förväntningar och önskningar i enlighet med att patientens förståelse av sina 

förutsättningar och behov. Här är kommunikation viktig mellan olika vårdinstanser för 

att det skall bli ett bra resultat (Engström, Johansson & Kihlgren 2009, s. 95). Detta är 

svårt för kriminalvårdssköterskorna att leva upp till eftersom att kriminalvården har ett 

speciellt klientel, som kanske är utan anhöriga och utan förståelse för sin situation och 

vilka behov som behövs för att de skall uppnå en bättre hälsa. Dahlberg & Segesten 

(2010, s. 121) menar att samspel med andra är alla människor beroende av och för de 

allra flesta är de närmsta de allra viktigaste. Ibland kan de närstående vara den 

avgörande faktorn för patientens möjligheter att återvinna eller bevara hälsa och 
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uppleva välbefinnande men kan också vara en inverkan som är negativ. Angående den 

negativa inverkan framkom det i studien att bland annat att när en del interner kom ut i 

frihet och träffade sina anhöriga och kompisar så var de snart tillbaka till 

kriminalvården igen med nya brott i registret. Detta visar att kriminalvårdssköterskorna 

har en viktig roll i sin profession när det handlar om samverkan för att iallfall kunna ge 

patienterna en chans att få rätsida både på hälsan och på livet.  

 

Studien visade att betydelsen av ett tätt samarbete med kriminalvårdarna var stor för att 

kunna bedriva en bra sjukvård med saker som prioriteringar, information och 

bedömningar. För att detta skall vara möjligt menar kriminalvårdens rutinbeskrivning 

(2012:9, s.19) för samverkan att personalen hos kriminalvårdarna dagligen skall ha 

möjlighet att kunna nå sjukvården för att rådgöra i olika sjukvårdssituationer. Även att 

kriminalvårdssköterskorna handleder kriminalvårdarna i nödvändiga moment med 

patienterna som till exempel kan handla om bemötande av en enskild patient. Det styrks 

av Watson et al. (2004) att ett bra samarbete mellan sjukvårdens och kriminalvårdens 

personal  är en faktor som är avgörande för en effektiv sjukvård för interner. Många av 

kriminalvårdssköterskornas upplevelser var att internernas möjligheter till en bra 

sjukvård inte kan vara bättre. Den finns alltid tillgänglig för dem under tiden som de är 

frihetsberövade. 
 

Sjukvårdens begränsningar 

Kriminalvårdssköterskor i denna studie beskriver att förenandet av omvårdnad och 

säkerhetstänk i kriminalvården är en annorlunda och krävande miljö att bedriva 

sjukvård i. Upplevelsen är att sjukvårdens och kriminalvårdens olika regelverk krockar 

då och då. Detta styrks av Norman & Parrish (1999) som menar att bedriva sjukvård i 

en omgivning som på en anstalt eller i ett häkte är en unik situation och att 

sjuksköterskorna ofta hamnar i mitten av två kulturer,  sjukvårdens vårdande tänk och 

kriminalvårdens säkerhetstänk. 

 

Kriminalvårdssköterskorna  finns för att ombesörja hälsovård för interner, men miljön 

på anstalter och häkten kan leda till dilemman och problem för både 

kriminalvårdssköterskorna och patienterna. Framkommer i studien att 

kriminalvårdssköterskorna inte alltid kan utföra sjukvårdens arbetsuppgifter fullt ut. 

Säkerhetsperspektivet upplevs som den största begränsningen för vårdandet av 

patienter, vilket leder till att det krävs mer planering och samordning med 

kriminalvårdana när sjukvårdsinsatser skall bedrivas. Vårdandets inriktning blir lite som 

Dahlberg & Segesten (2012, ss. 216-217) beskriver att vårdandet följer vissa rutiner och 

scheman istället för att helt gå på de individuella behov som finns hos varje patient.  

 

I alla vårdrelationer existerar ett speciellt beroende som innebär att patienten hamnar i 

underläge oavsett om det är inom kriminalvården eller ute i samhället. En patient utan 

hälsa blir mer utsatt och sårbar och i underläge redan från början. Patienten förstår inte 

alltid varför olika vårdande handlingar utförs och till vilken nytta.  

Upplevelserna hos informanterna i föreliggande studie är att det finns mycket psykisk 

ohälsa hos de intagna och att de är sjukvårdskrävande och enligt Norman & Parrish 

(1999) har kriminalvårdssköterskorna en stor inverkan på sjukvårdsarbetet när det gäller 

just psykisk ohälsa, förebyggande och hälsofrämjande arbete.  I flera studier har det 

framkommit att den psykiska ohälsan i Europa har ökat samt att det är vanligare med 
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psykisk ohälsa bland interner är vad det är bland befolkningen i frihet. (Watson et al. 

2004).  

 

I studien framkommer det att samhällets rädsla för patienter som har varit 

frihetsberövade gör  att kriminalvårdssköterskans planering för patientens vård i frihet 

är svårt och tungrott. Detta medför att mycket jobb krävs för att få en fungerande 

sjukvård utanför. Upplevelsen är att om någon har varit kriminell, så har personen 

stämpeln kvar för alltid även om straffet är avtjänat. Genom att möta den attityden ute i 

samhället är det kanske inte så konstigt att tidigare dömda hamnar i brott igen. 

 

Kriminalvårdens uttryck ”bättre ut” innebär att de intagna skall vara bättre rustade för 

att klara ett liv i frihet utan att återfalla i brott. Även ett värnande om en human 

människosyn som bland annat ges genom respekt för den enskilde individen 

(Kriminalvården 2008). Även Willmott  (1997) anser att kriminalvården skall hjälpa de 

intagna att förbereda sig för livet som väntar utanför. Känslan är att det inte spelar 

någon roll hur mycket sjukvården och kriminalvården förbereder de intagna på livet 

som väntar i frihet om inte samhällets tänk  i sig förändras. 

 

Informanterna i denna studie upplevde att de kunde känna sig ensamma i sin profession 

och stressade på grund av att tiden inte räcker till. Även att sjukvårdskompetens saknas 

hos kriminalvårdarna vilket gör att kriminalvårdssköterskorna saknar stöd i sina beslut 

för vad som behöver göras i sjukvårdssituationer och för större möjligheter att främja 

hälsa bland de intagna. Enligt Kriminalvården (2012:9, s.14) skall medarbetarna till 

sjukvårdspersonalen  ha utbildning och möjligheter till vidareutbildning för att utveckla 

sin kompetens. Detta ses som en förutsättning som är viktig för att sjukvården i 

kriminalvården skall ha hög kvalitet. Författarnas uppfattning vid intervjuerna var att 

detta inte är helt uppfyllt inom kriminalvårdens organisation. 

 

Författarnas förförståelse 

Dahlberg (2014, ss. 69-70) menar att alla människor bär på kunskap som skapas av alla 

möjliga erfarenheter från sitt eget liv, från upplevelser av hälsa och sjukdom eller 

kanske från vårdande. Dessa erfarenheter är värdefulla eftersom de bidrar till säkerhet, 

och underlätta för oss i många livssituationer, men de kan också bidra till en sådan 

förförståelse som stänger för nya intryck och viktiga ifrågasättanden. Ingen av 

författarna har tidigare arbetat inom kriminalvården, men en av författarna hade 

praktiserat inom kriminalvården under några dagar.  

 

En förförståelse som författarna hade var att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna 

inom kriminalvården arbetade bara med sjukvården. Efter att författarna sammanställt 

resultatet visade sig emellertid överraskande att  distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna var inblandade i mycket mera, ofta i det mesta kring patienterna. De 

var spindeln i nätet som samordnade och förberedde för patienternas bästa. Förförståelse 

var även att distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete handlar om 

primärvårdsinsatser vilket också till stor del bekräftades, men enligt författarna pekar 

fynden även på vissa olikheter. Som exempel kan nämnas att distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom kriminalvården rör sig i psykiatrins område oftare än deras 

kollegor inom primärvården. Tänkbar förklaring enligt författarna är att psykisk ohälsa 
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och funktionsnedsättning är starkt överrepresenterad bland interner jämfört med den 

övriga befolkningen. Som naturlig led i detta riktades också distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas hälsofrämjande insatser till stor del mot dessa patienter. 

 

Vidare forskning 

Distriktssköterskor som levererar sjukvård och främjar hälsa inom kriminalvårdens 

miljö verkar möta unika utmaningar i sin profession kopplade till deras patientgrupp 

och deras nära samarbete med andra yrkesgrupper. Det behövs ytterligare forskning för 

att klargöra och identifiera problemetiska aspekter av det fängelsebaserade 

hälsofrämjande arbetet. Hälsan är komplex och faktorer som påverkar hälsan hamnar 

inte alltid under hälso- och sjukvårdens område. Därför är det viktigt med vidare 

forskning kring samarbetet mellan sjukvården inom kriminalvården andra viktiga 

aktörer som tillsammans kan betyda mera för internernas hälsa, än var för sig. För att 

komma närmare målet att leverera adekvat vård på lika villkor till hela befolkningen, 

även den som berövats sin frihet, behövs mera forskning kring distriktssköterskans roll 

och arbetssätt i en så säregen vårdmiljö och vårdsammanhang. Vidare forskning kan 

också leda till att kriminalvårdssjuksköterskans säregna roll och arbete belyses och lyfts 

in distriktssköterskeutbildningen, så att fler sjuksköterskor får möjlighet att välja en 

unik väg i sin profession och blir rustade för arbete inom kriminalvården. Historiskt sätt 

skapades sjukskötersketjänsten inom kriminalvården utifrån tanken att tillgodose 

internernas behov av vård och omsorg. Att sträva efter vidare forskning inom området 

är också att vidareutveckla den ursprungliga tanken och på ett mera tidsenligt och 

effektivt sätt tillgodose behovet av vård, hälsa och omsorg hos den starkt utsatta 

patientgruppen som representeras av kriminalvårdens patienter. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie visar att följande områden är viktiga att arbeta vidare med i 

framtiden. Både för kriminalvårdssköterskorna och de intagna inom kriminalvården och 

för att öka möjligheterna för ett mer hälsofrämjande arbetssätt. 

 

 Samarbetet med både vårdinstitutioner och andra professioner är betydelsefullt 

för att ge de intagna den vård som de har rätt till oavsett sjukdom och brott.  

 

 Att öka tillgängligheten med psykologer/somatiker/psykiatriker på anstalter och 

häkten för att ha möjlighet att möta de stora sjukvårdsbehov som finns hos de 

intagna. 

 

 Betydelsen av ett korrekt och bra bemötande är av stor vikt för att ha möjlighet 

att skapa en  relation och vinna förtroende och respekt hos de intagna och genom 

detta ha möjlighet att påverka deras hälsa och leverne. 

 

 Det är viktigt att kriminalvårdssköterskorna finns tillgängliga för 

kriminalvårdarna och deras vårdrelaterade frågor genom att de blir tryggare i sin 

roll och för att kriminalvårdssköterskorna inte är i tjänst dygnet runt.  
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 Att arbeta med att få ett bättre samarbete och ett smidigare arbetssätt när det 

handlar om att planera vården för interner som skall släppas ut i frihet. Frågan är 

bara hur den upplevda rädslan ute samhället skall kunna förändras. Ett sätt skulle 

kunna vara samhällets medborgare får bättre information och kunskap om 

kriminalvårdens arbetssätt. 

 

 Behövs fler kriminalvårdssköterskor med bred kompetens såsom 

distriktssköterskor inom kriminalvården för att ha möjlighet att möta de stora 

vårdbehov som finns hos de intagna och för att sjuksköterskorna skall kunna 

stötta varandra bättre i sitt arbete och för att få större möjligheter att främja 

hälsa. 

 

SLUTSATS 

I denna studie visar resultatet att kriminalvårdssköterskan har en viktig roll i 

kriminalvårdens sjukvård och då handlar det inte bara om att vårda. Betydelsen av att ett 

bra bemötande, samarbete med andra vårdprofessioner och speciellt samarbetet med 

kriminalvården är en viktig faktor för att kunna ge en bra och rättvis vård för den 

enskilde individen. I kriminalvårdens sjukvård ställs det stora krav på 

kriminalvårdssköterskans roll på grund av att det är en annorlunda miljö att utföra 

sjukvård i samt att patienterna är speciella, ofta väldigt trasiga individer utan skyddsnät. 

Kriminalvårdssköterskan måste vara flexibel i sitt arbete med tanke på den höga 

säkerheten som finns på anstalter/häkten, säkerheten kommer i första hand. Det 

framkommer stora vårdbehov av olika slag på grund av mycket ohälsa, misskötsel av 

sjukdomar och passivitet hos de intagna. 

 

Även samtalsbehoven hos patienterna upplevs som stora, men med anledning av att det 

ofta är en hög arbetsbelastning och ensamhet i sjuksköterskeprofessionen är det inte är 

möjligt att tillfredställa de behoven till fullo. Kyrkan är här en stor tillgång för 

kriminalvården och har en betydande roll att tillmötesgå samtalsbehoven hos internerna.  

 

Kriminalvårdssköterskorna försöker att involvera patienterna i sin vård för att 

medvetandegöra dem och för att ge dem möjligheten att påverka och förändra deras 

egen hälsa. Även motivationen kan vara avgörande för att påverka patienten till ett 

bättre levnadssätt och är en förutsättning för att det hälsofrämjande arbetet skall ha 

möjlighet att lyckas. 

 

Författarna anser att tema; förena säkerhet och omvårdnad, säger mycket om hur det är 

att arbeta som kriminalvårdssjuksköterska: det är en stor utmaning. Samtidigt att  lyckas 

främja hälsa i ett hållbarhetsperspektiv inom kriminalvården kan leda till att förbättra 

fångarnas situation. Hälsofrämjandet bland patienter inom kriminalvården kan också 

innebära sociala och ekonomiska vinster. Bättre hälsa leder till  högre livskvalité, 

välmående och bättre social situation samt eventuellt minskad återfall i brottslighet. 
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Information till Intervjuperson 
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Högskolan 

i Borås och Institutionen för Vårdvetenskap. Under hösten 2014 kommer vi genomföra 

vårt examensarbete på magisternivå, där syftet är att skildra distriktssköterskans 

upplevelser att främja hälsa inom kriminalvården. 

 

Studiens bakgrund 

Området valdes utifrån att det finns begränsad forskning angående hur 

distriktssköterskor kan främja hälsa inom kriminalvården. Det har visat sig att 

sjuksköterskor inom kriminalvården har stor inverkan på sjukvårdsarbetet när det gäller 

det gäller psykisk ohälsa, förebyggande av sjukdom och hälsofrämjande arbete. Alla 

individer har rätt till samma standard av hälsovård oberoende på hudfärg, religion, 

socioekonomisk bakgrund och straffregister. Vi tillfrågar därför Dig som 

distriktssköterska om ditt deltagande eftersom Du har erfarenhet inom området. 

 

Studiens genomförande 

Om Du väljer att delta kommer Du att ombes bidra i form av en intervju. Tid och plats 

bestämmer vi i samråd. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in. 

Intervjuerna utförs med endast en av oss närvarande. Den inspelade intervjun kommer 

att skrivas ut till text för att därefter analyseras. Resultatet kommer att redovisas i form 

av en uppsats på magisternivå. När uppsatsen är examinerad och godkänd 

vidarebefordrar vi den gärna till Dig, så Du kan ta del av det färdiga materialet. 

 

Hantering av data och sekretess 

Det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast vi och 

vår handledare som kommer att läsa materialet. Den inspelade intervjun och den 

utskrivna texten kommer att förvaras i ett låst utrymme, ingen obehörig kommer att ha 

tillgång till materialet. När examensarbetet är dokumenterat och godkänt raderas 

inspelningen och de utskrivna intervjuerna förstörs. Den utskrivna texten kommer att 

vara avidentifierad och kommer inte i examensarbetet att kunna kopplas till Dig som 

person. Hanteringen av dina personuppgifter kommer att regleras av 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att 

ange skäl. 

 

Frågor 

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer 
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Ansvariga för studien: 

 

Adrian Haslinger, Jessica Boltorp 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska 

Tfn:  xxx            E-post:  xxx            Tfn: xxx             E-post: xxx 

Högskolan Borås 

 

Handledare: 

Björn – Ove Suserud, Professor i vårdvetenskap 

Tfn: xxx             E-post: xxx 

Högskolan i Borås
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Intervjufrågor 
Bakgrund: 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som Distriktssjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat inom kriminalvården? 

Hur många platser/intagna har du ansvar för? 

Har du gått några andra utbildningar eller kurser? 

 

Distriktssjuksköterskans uppleveleser att främja hälsa inom kriminalvården: 

Vilka problem upplever du att de intagna har? 

Hur får du reda på de intagnas hälsostatus/mående? 

De som har ett ok hälsostatus, hur upprätthålls deras hälsa? 

Vilka intagna har de högsta behoven av hälsofrämjande insatser och varför? 

Hur bemöts de behoven? 

Vad för samarbete har ni Distriktssjuksköterskor med andra professioner? 

Vad tror du att anstalten har för påverkan på de intagnas hälsa? 

Vilka hinder anser du finns för att främja hälsa? 

Vad finns det för utmaningar och möjligheter för att främja hälsa? 

Hur kan det hälsofrämjande arbetet förbättras? 

 

Beroende på svar kommer det ställas följdfrågor för att vi skall få en bättre förståelse. 

 

 

 

 

 

 


