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Sammanfattning   

När människor drabbas av psykos delar de inte samma verklighet som andra. Saker är 
inte längre ”självklart” och dessa människors agerande och associationer blir svårare 
eller omöjliga att förutse vilket kan skapa missförstånd och problem i kontakten med 
dessa patienter inom vården. En förändrad verklighetsuppfattning i form av symptom 
såsom vanföreställningar och hallucinationer kan vara otroligt skrämmande och när man
har en psykos är misstänksamheten mot omvärlden ofta stor. Därför tror författarna att 
detta kan skapa en ökad risk för att hotfulla och/eller våldsamma situationer uppstår i 
mötet med och i vårdandet av patienter med psykos. Syftet med studien är att beskriva 
sjuksköterskors, som arbetat inom den slutna psykiatrin och vårdat patienter med 
psykos, upplevelser av hot och våld i mötet med dessa patienter. Författarna har valt att 
göra en kvalitativ studie genom att föra öppna intervjuer med 6 sjuksköterskor som 
uppfyller inklutionskriterierna. I resultatet kan man se att sjuksköterskorna har många 
tankar kring vad de själva kan göra för att förebygga att hotfulla och/eller våldsamma 
situationer inte ska inträffa. Detta gäller även tvångssituationer. Resultatet visar även att
deltagande sjuksköterskor anser att det är väldigt viktigt med uppföljning via samtal 
med både patienter och kollegor efter att dessa situationer inträffat. I resultatet står 
patienternas livsvärld i fokus; hur sjuksköterskor kan göra för att vårda dessa patienter 
på bästa sätt och möta dem där de befinner sig.
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INLEDNING

Att vårda patienter med diagnosen psykos kan upplevas som väldigt speciellt då det på
grund av sjukdomssymptom såsom vanföreställningar och hallucinationer kan vara svårt
att närma sig patienten och ta del av dennes livsvärld. Att uppleva verkligheten på ett
sätt  som  andra  inte  gör  kan  skapa  en  känsla  av  att  ”ingen  tror  på  mig”.  Detta  i
kombination  med  den  eventuella  rädsla  eller  kanske  ilska  som  kan  uppkomma  av
sjukdomssymptomen  kan  utgöra  en  riskfaktor  för  att  hotfulla  och/eller  våldsamma
situationer  uppstår.  Dessa  situationer  kan  vara  svåra  att  förutse  eftersom
sjukdomssymptomen kan göra att patientens verklighetsuppfattning särskiljer sig från
sjuksköterskans.  Detta  kan  bidra  till  en  rädsla  hos  sjuksköterskan  vilket  kan  skapa
ytterligare svårigheter att närma sig patienten och ta del av dennes livsvärld. Författarna
ser  detta  som en  ond  cirkel  där  sjuksköterskan  kan  tvingas  välja  mellan  sin  egna
upplevda säkerhet och patientens värdighet och autonomi. Författarna till denna studie
läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Borås. Båda har haft
verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrin. Den ena författaren har erfarenhet av att
arbeta som skötare inom den psykiatriska heldygnsvården och den andra författaren har
ingen  erfarenhet  av  att  arbeta  inom  psykiatrin  utöver  den  verksamhetsförlagda
utbildningen.  Då  författarna  tror  att  hotfulla/våldsamma  situationer  i  mötet  med
patienter med psykos skiljer sig från dessa situationer i mötet med andra patientgrupper
väcks funderingar kring hur sjuksköterskor med erfarenhet av dessa situationer upplever
dem. 

BAKGRUND

Hot och våld inom vården 

Hot och våld kan vara allt ifrån att bli kallad fula ord till att få fysiska eller psykiska
men av hot eller fysiskt våld. Arbetsmiljöverket  (AFS 1993:2)  beskriver det som allt
från  trakasserier  till  mord  i  sina  föreskrifter.  2001  gjorde  Arbetsmiljöverket  och
Statistiska Centralbyrån en undersökning som visade att mer än var tredje kvinna som
arbetade inom vård och omsorg redogjorde att hon under det senaste året blivit utsatt för
hot eller våld under sin arbetstid (Hallberg 2011, ss. 6-8).

Hot och våld riktat mot anställda är en av de vanligaste anledningarna till arbetsskador
och ungefär en tredjedel av alla arbetsskador som anmäls till arbetsmiljöverket handlar
om hot  och  våld.  Hälften  av  alla  anmälningar  som berör  allvarliga  skador  görs  av
vårdare och skötare inom vård och omsorg. Med allvarliga skador menas skador som
leder  till  ”betydande  psykiska  och/eller  fysiska  besvär  i  minst  30  dagar”
(Arbetsmiljöverket, 2011, s. 17). 

En situation där en patient har riktat hot eller våld mot personal riskerar att ge påverkan
på det fortsatta arbetet med den aktuella patienten men också med andra patienter. I en
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studie gjord av Menckel och Viitasara (2000, ss. 14-16) påvisas det att mer än hälften av
alla  anställda  inom vårdsektorn  som blivit  utsatta  för  hotfulla  och/eller  våldsamma
situationer på sin arbetsplats uppger att de blivit mer försiktiga sedan själva incidenten
ägde rum. Dessutom visar samma studie att arbetsglädjen hade minskat för en fjärdedel.

Psykiatri och lagar

Enligt  hälso – och sjukvårdslagen (1982:763) ska all  vård som bedrivs vara av god
kvalitet  och  patientens  integritet  och  autonomi  ska  tas  i  beaktande.  Inom  den
psykiatriska  vården  är  det  dock  inte  alltid  möjligt  att  ta  hänsyn  till  patienternas
självbestämmanderätt. Vid vissa särskilda kriterier kan patienten behandlas mot sin vilja
enligt  lagen  om  psykiatrisk  tvångsvård.  För  att  lagen  om  psykiatrisk  tvångsvård
(1991:1128) ska bli  aktuell  måste  patienten lida av en allvarlig  psykiatrisk störning,
motsätta  sig vård och vara så svårt  sjuk i  sin psykiska ohälsa att  denne inte kan få
tillräcklig vård på något annat vis.

För att en patient ska kunna vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård måste en
legitimerad läkare göra en undersökning och skriva ett vårdintyg. Inom 24 h från det att
patienten  har  infunnit  på  sig  en  vårdavdelning  måste  en  chefsöverläkare  från  en
psykiatrisk avdelning ta ett beslut om intagning genom sluten psykiatrisk tvångsvård.
Det får inte vara samma läkare som gör vårdintyget  som tar beslutet om tvångsvård
(2008:415).  Tvångsåtgärder  så  som  tvångsinjektioner  får  endast  ges  om  patienten
motsätter  sig  behandling  och  inte  går  att  övertala.  Tvångsåtgärder  ska  endast  ges  i
största hänsyn till patienten och får inte användas mer än vad som är absolut nödvändigt
(2000:353).

Under året 2013 vårdades 5420 män och 5289 kvinnor under tvångsvård. Ca 1500 av
männen  och ca  2000 av  kvinnorna  fick  behandling  genom fastspänning totalt  3500
gånger. Tvångsbehandling genom injektioner och fasthållning eller fastspänning skedde
totalt 3300 gånger där kvinnor utgjorde den störta delen. Fastspänningar är vanligast
mellan åldrarna 18-34 år och högst frekvens med fastspänning är i åldersgruppen 18-24
år bland unga kvinnor (Socialstyrelsen 2014). 

Psykossjukdomar 

Hur psykos definieras skiljer sig mellan olika kulturer men även mellan olika människor
som har  olika  erfarenheter  av  att  ha  stött  på  någon  eller  haft  någon  nära  sig  som
drabbats av psykos. När en person insjuknar i en psykos drabbas han/hon av flera olika
symptom. Det kan visa sig genom svårigheter med att tänka logiskt; tankestörningar,
likgiltighet,  ett  oengagemang  för  omvärlden  samt  upplevelser  som  avviker  från
verkligheten; hallucinationer och vanföreställningar (Levander 2007, ss. 19-20). 

Hallucination innebär närvaro av ett sinnesintryck trots avsaknad av yttre stimuli. Den
vanligaste typen av hallucination vid psykos är hörselhallucinationer som den drabbade
upplever  att   komma  från  den  egna  kroppen  och  ibland  även  utifrån.
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Hörselhallucinationerna  består  ofta  av  röster  och  de  kan  vara  kommenterande,
uppmanande  eller  hotfulla  (Ottosson  &  Ottosson  2007,  s.  124).  Förutom
hörselhallucinationer kan en person med psykos också drabbas av känselhallucinationer,
synhallucinationer, dofthallucinationer och smakhallucinationer. 

Vanföreställning  innebär  en  uppfattning  av  sin  omvärld  som  felaktig  och  som
upprätthålls  och interageras med på ett  sätt  som avviker  från det normala (Rahm &
Flyckt 2013, ss. 17-18). Vanföreställningar kan tillexempel bestå av att personen känner
sig förföljd, iakttagen eller att människor runt omkring vill honom/henne illa; paranoida
vanföreställningar. Vanföreställningar kan också leda till att saker runt omkring får en
personlig betydelse,  till  exempel att  någon på TV har ett personligt budskap till  den
sjuke (Ottosson & Ottosson 2007, s. 124).

Människor  kan drabbas  av  psykos  hela  livet  men  vanligast  är  att  psykos  utvecklas
mellan man är 18-40 år gammal. Det vanligaste är att en psykos utvecklas under en tid
men en psykos kan också komma plötsligt. Debuten vid psykos kan se mycket olika ut
och ofta skiljer det sig åt beroende på vilken orsak debuten har. Tidiga tecken på psykos
kan  vara  minskad  ork  för  studier  eller  arbete,  ångestfyllda  tankar  kring  livet,
oförklarliga känslomässiga utbrott, att personen drar sig tillbaka socialt och vänder sig
inåt och en förändrad uppfattning av verkligheten (Flyckt, 2015).

Ungefär en tredjedel av de som drabbas av en psykos tillfrisknar och kan lämna det
bakom sig medan en tredjedel kan leva ett någorlunda normalt liv även om de kanske
får ett par återfall eller behöver medicinera. Den sista tredjedelen verkar inte påverkas
speciellt mycket av de insatser som finns tillgängliga (Levander 2007, s. 19).

Orsaker till psykos
Många inom psykiatrin anser att psykoser är genetiskt betingade och att de därför är
biologiska.  Den  största  hypotesen  är  att  det  finns  en  genetisk  ökad  täthet  av
dopaminreceptorer  i  hjärnan.  Man  tror  att  det  är  dopamin  som  hämmas  av
antipsykotiska mediciner (Levander 2007, s. 24).

De bakomliggande orsakerna till psykos är dock inte helt säkerställda. Statistiskt kan
man dock se ett samband mellan insjuknande i psykos och att ha en nära anhörig med
psykos. Det innebär att det finns en viss ärftlig faktor som gör att ett barn till en person
med  psykos  har  en  något  större  risk  att  insjukna.  Risken  kan  även  ökas  av  andra
faktorer.  Exempel  på sådana är  om det  förkommit  komplikationer  vid förlossningen
som har gett till exempel infektioner eller syrebrist. Andra kan vara miljöfaktorer som
en  svår  uppväxt,  kränkningar  eller  svåra  motgångar.  Psykoser  kan  också  vara
drogutlösta (Levander 2007, s.21).

Schizofreni
Schizofreni  är  en  form av psykos  som varar  minst  ett  halvår  och  oftast  hela  livet.
Ungefär  1  % av den vuxna svenska  befolkningen har  schizofreni  (Levander,  Adler,
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Gefvert, Tuninger 2006, s 139). Schizofreni är både genetiskt och miljömässigt betingat.
Den genetiska betingningen kan ses som en ökad sårbarhet att utveckla schizofreni när
man till  exempel utsätts för påfrestningar. Andra miljömässiga faktorer som kan öka
risken är att man använder narkotika eller är med om trauman. Schizofreni visar sig ofta
genom att man blir inåtvänd och drar sig undan från sociala situationer, hallucinationer
och vanföreställningar samt oro, sömnproblematik eller plötsliga utbrott som kan tyckas
vara oförklarliga för omvärlden (Flyckt, 2015).   Vid schizofreni kan också motoriska
symptom såsom motorisk överaktivitet,  motorisk underaktivitet  och märklig  motorik
förekomma (Levander, Adler, Gefvert, Tuninger 2006, s. 140).

En  orsak  till  schizofreni  kan  vara  påverkan  och  olika  störningar  i  hjärnans  tidiga
utveckling.  Personligheten före insjuknandet i schizofreni har också betydelse för en
eventuell  ökad  sårbarhet.  Exempel  på  personlighetsdrag  som  kan  öka  risken  är
svårigheter  att  upprätta  och  upprätthålla  relationer  med  andra,  överkontroll  eller
destruktivitet. Schizofreni är överrepresenterat i samhällsgrupper med lägre social status
(Ottosson & Ottosson 2007, s. 128).

Vid schizofreni går behandlingen ut på att hjälpa patienten att bygga upp ett kontaktnät,
hjälpa patienten att hitta strategier och förhållningssätt för egenvård, social träning och
med ett gott samarbete med eventuella anhöriga (Løkensgard 1997, s. 200). Dessutom
krävs det i de flesta fall en adekvat medicinering.

Schizofreni  finns  i  olika  former  och  delas  in  efter  symptom,  debutålder  samt  hur
förloppet ser ut.  En vanlig typ av schizofreni är paranoid schizofreni som ofta debuterar
i medelåldern. 

Vanföreställningssyndrom
Vid vanföreställningssyndrom handlar vanföreställningarna om felaktigt uppförstorade
uppfattningar om förhållanden i det verkliga livet. Exempel kan vara oro för sjukdom,
otrohet från partnern eller en uppfattning om att myndigheterna vill en illa. Det finns
många olika sorters vanföreställningssyndrom (Ottosson & Ottosson 2007, s. 133-134).

Andra typer av psykoser kan vara bipolära psykoser, drogutlösta psykoser, post-partum-
psykoser och organiska psykoser.

Sambandet mellan psykossjukdomar och hot/våld

I en studie från Finland gjord av Tiihonen, Isohanni, Koiranen och Moring (1997, ss.
840-845)  undersökte  man  riskökningen  gällande  benägenhet  att  begå  våldsbrott  i
förhållande  till  specifika  diagnoser.  I  studien  visade  det  sig  att  för  personer  med
schizofreni var risken ca 7 gånger högre än för människor utan psykisk sjukdom. I en
studie gjord av Junginger (1996, ss. 91-99) visades det på eventuella samband mellan
symptomen  som  upplevs  vid  psykos;  till  exempel  hallucinationer  och
vanföreställningar; och en eventuell ökad benägenhet att vara hotfull och/eller våldsam.
Enligt Coid (2013, ss. 465-471) påvisades det också att vanföreställningar tillsammans
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med ilska ger en ökad benägenhet till våldsamhet när en person för första gången blir
sjuk i psykos. 

De flesta patienter med psykos är inte aggressiva, men när de väl är våldsamma upplevs
de  många  gånger  som  mycket  svåra  att  arbeta  med  (Palmgren  1995,  s.  152).
Arbetsmiljöverket (2011, s. 28) menar att hotsituationer från patient gentemot vårdare
ofta uppstår när patienten står i beroendeställning till vårdaren. Patienten kan uppleva
sig  befinna  sig  i  underläge.  Dessutom  kan  ett  hot  av  maktlöshet,  sjukdom  och  en
förlorad integritet upplevas. I ett försök att skydda sig själva kan de därför få ett hotfullt
beteende. En annan källa till frustration som beskrivs är att känna sig förbigången; att
inte ha fått vara delaktig i sina beslut. Det kan upplevas som kränkande och kan leda till
hotfullhet gentemot personalen.  Detta kan vara en förklaring till en ökad risk för hot
och/eller  våld inom psykiatrisk vård.  Detta för att  det  förekommer tvångsvård inom
psykiatrin och när en patient vårdas enligt denna tas autonomin ifrån patienten vilket
innebär att de inte längre tar besluten kring sin egen vård. 

Psykiatrisk vård och omvårdnad

Psykossjukdomar är ofta kombinerat med krisreaktioner och en stor psykologisk stress.
Ofta  är  personen som upplever  psykos  också  väldigt  rädd och kan ofta  känna  stor
skepsis  gentemot  psykiatrin  (Rahm  &  Flyckt  2013,  ss.  17-18).  Personal  på  en
psykiatrisk  avdelning  måste  med  en  gång  börja  bygga  upp  en  vårdrelation  med  en
patient med psykos som läggs in på avdelningen. Det är viktigt att man som personal
försöker förstå och lära känna patienten för om det inte finns någon tillit från patientens
sida blir det svårt att kunna göra en god bedömning. Dessutom behöver man visa att
psykiatrin  finns  till  för  att  hjälpa  patienten  då  det  ger  bättre  förutsättningar  för  att
vårdinsatserna ska bli effektiva (Levander 2007, ss. 54-55).

När en psykotisk patient läggs in på en psykiatrisk avdelning finns det en risk för att
situationen  förvärras.  Detta  för  att  den  egna  kontrollen  över  situationen  minskar,
personal kanske ifrågasätter patientens tänkande och en eventuell paranoid beredskap
kan ses som en bristande sjukdomsinsikt och en dålig samarbetsvilja. Detta kan leda till
att  patientens  vanföreställningar  ökar  eller  att  patientens  mående  döljs  bakom  en
likgiltig fasad (Levander 2007, ss. 54-55).

Det är viktigt att ha fokus på patienten och att vårda med livsvärlden som grund 
(Dahlberg & Segesten 2009, s. 128). “Människans livsvärld är den värld som människan
erfar  ur  ett  första  persons-perspektiv.  Det  är  den  förvetenskapliga  (icke-objektiva),
naturliga, givna erfarenhetsvärld som hon är förtrolig med och inte ifrågasätter. Det är
den vardagliga värld som människan inte reflekterar över utan tar för given” (Birkler,
2007. s. 32). När man vårdar med livsvärlden i fokus kan man också ha en öppenhet
inför olika människors sätt att förstå omvärlden. Detta gäller även hur de förstår och
hanterar  sjukdom och  ohälsa  samt  hur  det  påverkar  den  enskildes  liv  (Dahlberg  &
Segesten 2009, s. 128). 

Det är viktigt att i sin roll som sjuksköterska kunna använda sin kunskap och samtidigt
ha denna öppenhet  och följsamhet  för varje individs  erfarenheter  och livsvärld.  Det
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måste  finnas  ett  genuint  intresse  hos  sjuksköterskan  att  lyssna  till,  förstå  och  se
patienten (Dahlberg & Segesten 2009, s. 184). Genom att ha ett sådan hållning i mötet
med patienter med psykos kan man skapa tillit och en god relation och på så sätt arbeta
bort den eventuella skepsisen patienten upplever gentemot psykiatrin. Genom att bygga
upp en tillit blir det troligtvis också lättare att konfrontera patienten om detta skulle bli
aktuellt.  Att konfronteras i mötet med patienten kan vara viktigt för att leda patientens
utveckling framåt; att sjuksköterskan visar vägen till förändring (Wiklund 2003, ss. 162-
163). Konfrontationen ska självklart göras på ett sätt där patienten är delaktig och ska
stödja utvecklandet av patientens resurser. 

Som sjuksköterska ska man hjälpa patienten att hitta vägen till hälsa men inte gå in och
ta över och på så sätt eventuellt göra patienten passiv (Dahlberg & Segesten 2009, s.
187). En hälsofrämjande omvårdnad bör bygga på att stärka patientens delaktighet och
inflytande, att främja individens hälsoprocesser, att skapa förutsättningar för tillit och
god samvaro samt värna om patientens värdighet (Svedberg 2006, s. 47). Delaktighet är
en viktig förutsättning för att skapa ansvarstagande och engagemang (Svedberg 2006,
ss. 49-50). Sjuksköterskor bör fokusera på att ge patienten information om vilka val
han/hon kan göra och vilka olika alternativ som finns. Om vårdpersonal tar beslut åt
patienten  får  patienten  inte  chans  att  öva  på  att  ta  kontroll  över  sitt  liv  och  över
situationer och kan därmed inte komma till slutsatser gällande samband mellan beslut,
handlingar och konsekvenser (Svedberg 2006, s, 51).  Trots att en patient vårdas under
lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) är det alltså viktigt att man låter patienten
vara delaktig i sin vård så mycket som det går. 

Sjusköterskeprofessionen 

Enligt  Svenska Sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan på ett  lämpligt  sätt
ingripa för att skydda allmänheten,  familjer och enskilda personer om deras hälsa är
hotad  av  andra  personer  eller  medarbetare.  I  den  etiska  koden  står  det  även  att
sjuksköterskan ska ta hand om sin egen hälsa för att inte äventyra kvaliteten på vården
denna ger. Sjuksköterskan ska även visa på professionalitet genom att visa respekt, vara
lyhörd,  visa  medkänsla,  vara  trovärdig  och  ha  integritet.  Vården  en  sjuksköterska
bedriver ska utgå från caritasmotivet;  sjuksköterskan har ett  ansvar för sin patient.  I
vårdandet  ska  det  finnas  medmänsklighet,  omtanke  och  mellanmänsklig  kärlek
(Wiklund 2003, s.31). 

PROBLEMFORMULERING

Hot och våld är något som förekommer dagligen inom vårdens alla verksamheter. Hot
och  våld  är  vanligast  inom  geriatrisk  sjukvård,  prehospital  sjukvård,  psykiatrisk
sjukvård och akutsjukvård (Hallberg 2011, s. 5). I en studie gjord av Arnetz, Arnetz och
Pettersson  (1996,  ss.  122-125)  påvisas  det  att  förekomsten  av  hot  och  våld  är
överrepresenterad  inom  den  psykiatriska  vården.  Studien  visade  att  76  %  av  de
deltagande sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård blivit  utsatta för våld.
Inom geriatriken var siffran 40 % vilket påvisar att risken för att utsättas för våld är
högre inom den psykiatriska vården. 
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Att  som  sjuksköterska  uppleva  rädsla  på  sin  arbetsplats  kan  skapa  situationer  där
sjuksköterskan  tvingas  välja  mellan  sin  egen  trygghet  och  patientens  värdighet  och
integritet.  En studie gjord av Hallberg och Norberg (1995, s.  757-766) har visat  att
sjuksköterskor  som  varit  med  om  hotfulla  och/eller  våldsamma  situationer  på
arbetsplatsen bland annat upplever ilska, skam, upplevelser av inkompetens samt att de
ofta  skuldbelägger  sig  själva  för  det  inträffade.  Dessa  känslor  och  upplevelser  kan
tänkas kunna skapa svårigheter  att  bibehålla professionaliteten i  mötet med patienter
vilket  potentiellt  kan medverka till  att  skapa fler  liknande situationer.  Genom att  ha
kunskap  och  en  medvetenhet  om  vad  man  kan  göra  för  att  förebygga  att  hotfulla
och/eller  våldsamma  situationer  uppstår  kan  man  undvika  att  en  ond  cirkel  sätts  i
rörelse. 

Det finns forskning som undersöker hur vårdare samt patienter erfar våldsamma möten
inom  psykiatrisk  vård.  Författarna  till  studien  har  dock  inte  lyckats  hitta  någon
forskning som fokuserar på sjuksköterskans upplevelser av hot och våld i arbetet med
specifikt patienter med psykos. 

SYFTE

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av mötet med hot och våld i arbetet
med patienter med psykos inom psykiatrisk heldygnsvård.

METOD

Design 

Studien är av kvalitativ induktiv studiedesign. Data samlades in via öppna intervjuer
och analysen gjordes med innehållsanalys.

Urval 

Inklusionskriterierna  till  studien  var  att  deltagarna  skulle  vara  legitimerade
sjuksköterskor och ha upplevt minst en hotfull eller våldsam situation i arbetet på en
slutenpsykiatrisk  vårdavdelning  i  sitt  arbete  med  patienter  med  diagnosen  psykos.
Deltagarna  skulle  ha  arbetat  minst  elva  månader  inom  psykiatrisk  heldygnsvård.
Författarna valde att inte ha några fler kriterier för att få delta i studien. Detta för att få
ett brett urval. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 188) menar att ett brett urval
ger  större  variation  när  det  kommer  till  erfarenhet  hos  deltagarna  av  det  som  ska
undersökas. Deltagarna i studien var fyra kvinnor och två män. De arbetade på tre olika
avdelningar i Sverige som vårdar patienter med psykos och en jobbade inte längre i
heldygnsvården. Åldern på deltagarna var från 22-48 år. Erfarenheten inom psykiatrin
varierade från elva månader till 18 år.  Två av sjuksköterskorna var specialistutbildade
inom psykiatri.
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Datainsamlingsmetod 

Författarna tog kontakt med avdelningschefer på avdelningar för patienter med psykos.
Författarna bad att cheferna vidareförmedlade informationen till de sjuksköterskor som
arbetade  på  avdelningarna.   I  mailet  förklarades  syftet  med  studien  och  att
sjuksköterskorna skulle höra av sig om de var intresserade av att få vidare information. I
vissa fall fick författarna mail direkt från sjuksköterskor som ville delta i studien och i
andra  fall  gavs  kontaktinformation  till  författarna  från  avdelningscheferna  så  att
författarna på så sätt kunde ta kontakt med sjuksköterskorna. Deltagarna i studien fick
själva välja tid och plats för att känna trygghet under intervjun. Sex intervjuer bokades
och genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes med en öppen intervjumetod som inleddes med en bestämd
första  fråga  där  författarna  bad  deltagaren  berätta  om  en  hotfull/våldsam  situation
han/hon varit med om i mötet med en patient med psykos. En öppen inledande fråga
kan användas när intervjuaren är ute efter att skapa spontanitet hos deltagaren och få
denne att beskriva något som de har upplevt. Öppna frågor ger oftast mer utförliga svar
än  strukturerade  frågor  (Kvale  &  Brinkman  2009,  s.  135).  Utifrån  vad  deltagaren
berättade ställde författarna följdfrågor. Följdfrågorna såg väldigt olika ut beroende på
vad deltagaren valde att berätta om. Exempel på följdfrågor kunde vara ”Hur kände du i
den situationen?”, ”Vilka tankar har du kring detta idag?” och ”På vilket sätt hade du
reagerat om du varit med om samma sak idag?”. Intervjuerna genomfördes både via
telefonintervju  och  vanlig  intervju.  Fyra  av  deltagarna  valde  att  intervjuas  på  sin
arbetsplats och två av deltagarna intervjuades via telefon på grund av tidsbrist. Alla sex
intervjuer spelades in med en diktafon för att  sedan kunna transkriberas.  Författarna
valde att dela upp intervjuerna och göra tre stycken var. Detta för att informanten inte
skulle känna av ett skevt maktförhållande när denne var själv och intervjuarna var två
stycken. 

Intervjuerna  tog  allt  från  40  till  65  minuter.  Efter  intervjuerna  transkriberade  den
författare som inte hade gjort intervjun för att få lika mycket förståelse för intervjun
som den författare som hade intervjuat. När transkriberingen var färdig så lästes den
igenom samtidigt som intervjun spelades upp av båda författarna för att minska risken
för fel. Det färdiga materialet efter sex intervjuer bestod av 84 sidor transkriberad text. 

Dataanalys 

Datan  analyserades  genom  kvalitativ  innehållsanalys.  Kvalitativ  innehållsanalys
fokuserar  på  tolkning  av  texter  (Lundman  och  Hällgren-Graneheim  2012,  s.  187).
Dataanalysen  gjordes  genom  att  först  markera  domäner  av  specifika  områden  som
författarna identifierade i analysenheten. Domäner är delar av en text som handlar om
ett visst område och som man kan identifiera med låg grad av tolkning. Dessa domäner
utgör en grov struktur (Lundman och Hällgren-Graneheim 2012, s. 190).  Ur domänerna
plockade författarna sedan fram meningsenheter som färgkodades med olika färger för
olika betydelser. En meningsenhet är en del av texten som bär någon typ av mening. Det
kan  till  exempel  röra  sig  om ord,  stycken  eller  meningar  (Lundman  och  Hällgren-
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Graneheim 2012, s. 190).  Dessa meningsenheter bygger sedan grunden till analysen.
Dessa kondenserades sedan; det vill säga gjordes kortare och mer lätthanterliga men
med ett bevarat innehåll. Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapade författarna
sedan underteman och teman som blev studiens resultat. Se tabell 1. 

Etiska överväganden

Samtliga deltagare har innan de deltog blivit informerade om den studiens syfte. Innan
de bestämde sig för att vara med fick de både muntlig och skriftlig information kring
detta samt om hur det skulle gå till. Se bilaga 2. 

Författarna  har  varit  tydliga  gentemot  deltagarna  att  det  är  frivilligt  att  delta  i
undersökningen samt att de får hoppa av studien precis när de vill utan att bli ifrågasatta
gällande sitt beslut. All deras angivna information ska då strykas från studien.

Samtliga uppgifter om samt information från deltagarna behandlas med största möjliga
konfidentialitet och förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Det är endast författarna som har lyssnat på och läst de inspelade intervjuerna. Samtliga
intervjuer kommer att raderas när examensarbetet är godkänt och den insamlade datan
får endast användas för forskningsändamål. 

RESULTAT

Tabell 1

Meningsenhet Undertema Tema
   
"Man vill bara därifrån" Att regera instinktivt Rädslan
"ett sådant sjukt påslag"   
   
"Nu blir det bara svart och Liv och död  
sen så är det slut"   
   
"Blev helt handlings- Att vara hjälplös  
förlamad",  "Visste inte hur   
eller vad jag skulle göra"   
   
"Tydlighet kan förebygga Att våga vara tydlig Bemötandet
att tråkiga missförstånd sker"   
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"Inte stå med armarna i kors", Kroppsspråket  
"Respektera patientens personliga   
sfär"   
   
"Utgå från sunt förnuft", Det är Vänligheten - det sunda  
viktigt att ha ett vänligt bemötande förnuftet  
   
"Ömsesidig respekt är a och o", Makt och ömsesidig  
Inte vara "över någon" respekt  
   
Det är viktigt att patienten får Att själv få välja -  
vara med och ta beslut patientens delaktighet  
   
"Ha varandras rygg, "Trygg med Att ha varandras rygg Trygghet
bra kollegor", Man måste backa   
upp varandra"   
   
"Reagerar inte lika kraftigt som 
jag gjorde när jag var ny”, ”Svårt Erfarenhet  
gjorde när jag var ny", "Svårt att   
vara ny”.   
   
"Utbildning är extremt viktigt" Utbildning  
   
"Första gången tyckte jag det var Tvång - ett övergrepp? Misslyckandet
fruktansvärt", "Jag tyckte det var   
hemskt", "Det är det värsta man 
kan göra”   

  
   
"Göra det så bra som möjligt för För patientens bästa?  
patienten", "så att situationen blir   
mer skonsam", "Enda utvägen"   
   

"Det är viktigt att prata om det", Att våga fråga och de viktiga 
Uppföljning 
och

att bekräfta och lyssna samtalen utvärdering
   
Att ställa sig själv frågor såsom Att våga blicka inåt -  
"Vad kunde jag gjort annorlunda", självreflektionen  
"Varför blev det såhär?"   
   
"Lära känna patienten och faktiskt Att lära känna patientens Vårdrelationen

10



livsvärld
lyssna in och lära känna världen   
patienten befinner sig i"   
   
"Försöker liksom tolka: vad är Tidiga tecken och att vara  
det som händer?", "Man lär sig observant och att kunna avleda  
känna av situationer"   

Rädslan

Att agera instinktivt

Samtliga deltagare beskrev att de någon gång upplevt en känsla av panik när en oväntad
våldsituation drabbat dem. De beskrev att det någon gång tagit en stund innan de kunnat
tänka klart och vetat hur de skulle agera. En deltagare beskrev det såhär: “Man tänker ju
inte på de här greppen man har lärt sig på alla de här kurserna man har gått. Och efter
en stund, någonstans så kom det här instinktiva att just det, det är såhär man ska göra
för  att  få  loss  det  värsta greppet”.  Flera deltagare  sa  under  intervjun att  de i  vissa
situationer har fått ett ”panikpåslag”; att de bara velat därifrån. Men de sa också att de är
där i sin profession och därför kan de inte bara gå. ”Man måste vara trygg i sig själv”.
En av deltagarna menade att  det handlar om att  kontrollera själva panikpåslaget.  En
deltagare pratade en del om att det handlar om att kontrollera sin rädsla snarare än att
inte vara rädd alls. Hon/han menade att rädsla är en naturlig känsla men att den inte får
ta över. 

Liv och död 

De  flesta  av  deltagarna  beskrev  att  de  någon  gång  hamnat  i  en  situation  på  sin
arbetsplats där de fruktat för sitt eller för någon annans liv. En deltagare beskrev det
som: “Den enda tanken som gick genom huvudet på mig var att jag såg två scenarion:
att nu blir det bara svart och sen så är det slut.  Eller så är det att nu kommer det
knäcka till och jag kommer sitta i rullstol resten av livet. Och i den paniken kom att:
Hur tar jag mig ur den här situationen?” En av deltagarna talade om tvångssituationer
och menade att hon/han inte vill att de ska uppstå, men att det ibland är oundvikligt:
”Det handlar ju om liv eller död oftast”. 

Att vara hjälplös

Några  deltagare  beskrev  att  de  känt  sig  hjälplösa  och/eller  maktlösa  i  hot-  och
våldsituationer  på  sitt  arbete.  En  deltagare  beskrev  det  som:  “Jag  blev  helt
handlingsförlamad den lilla stunden innan mina kollegor kom. Helt stel i kroppen och
visste inte vad jag skulle göra”. En annan deltagare sa under intervjun att de hänt att
hon/han känt sig helt hjälplös, att han/hon befunnit sig i en situation där hon/han inte
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haft någon aning om hur situationen skulle hanteras.   En deltagare sa under intervjun
om sin rädsla “Rädd är jag i alla situationer. Sen hur rädslan artar sig eller hur mycket
jag låter källan, rädslan störa de situationer- det får jag hantera efteråt.” 

Bemötandet

Att våga vara tydlig

Samtliga deltagare beskrev att  de upplever att  tydlighet  gentemot både kollegor och
patienter kunde hjälpa till att förhindra att hot- och våldsituationer uppstår. De beskrev
att tydlig information förebygger missförstånd och missförstånd ligger enligt deltagarna
ofta till grund för hot- och våldsituationer. Dessutom beskrev de att tydlighet också kan
förhindra att tvångssituationer och tvångsåtgärder behövde uppstå och genomföras. En
deltagare sa under intervjun: “Jag är tydlig.  Jag kan inte  kräva tydlighet  av varken
patienterna eller kollegor om jag inte själv är tydlig”. Flera deltagare sa under intervjun
att de jobbar aktivt för att förebygga tvångssituationer och tvångsåtgärder på patienter
som vårdas  under  LPT.  Detta  gör  de  bland annat  genom att  ha  mycket  samtal,  att
undvika saker och situationer som de vet kan provocera på något sätt samt genom att
vara väldigt tydlig med vad patienternas rättigheter men också deras skyldigheter är på
avdelningen. Flera deltagare upplevde att tydlighet kring detta redan vid inskrivning kan
hjälpa till att förebygga många missförstånd och därmed också hotfulla och våldsamma
situationer. 

Kroppsspråket

Samtliga  deltagare  pratade  under  intervjuerna  om  kroppsspråkets  betydelse  för  att
undvika att hot- och våldsituationer uppstår. De menade att det var viktigt att tänka på
sitt kroppsspråk i mötet med patienterna. De nämnde saker som att inte ha händerna i
fickorna, att inte stå med armarna i kors, att inte stå i vägen för utgången eller att inte ha
en hotfull kroppsställning och att respektera patientens personliga sfär mm. En deltagare
menade att den personliga sfären ofta är större hos en person med psykos än hos en
person som inte har psykos. Samtliga deltagare menade att de i sitt arbete måste känna
av läget och anpassa sitt kroppsspråk till vad för typ av person som de möter.   En sak
som nämndes är att det är viktigt  att ha en avslappnad kroppshållning, händerna vid
sidan. Det kan enligt en deltagare också vara viktigt  att tänka på sin blick. Hon/han
menade  att  det  till  och  med  kan  vara  lämpligt  att  inte  titta  på  patienten  i  vissa
situationer;  t  ex ifall  patienten är agiterad  och stirrar  på en,  att  istället  för att  stirra
tillbaka  sätta  sig  ner  och  försöka  bjuda  in  till  samtal.  Samtliga  deltagare  är  dock
noggranna med att  poängtera  att  det  är  viktigt  att  känna av  läget  och agera utifrån
situationen och vilken individ de möter. 

Vänligheten- det sunda förnuftet

Samtliga deltagare beskrev att vänlighet är mycket viktigt. En deltagare beskrev det som
sunt  förnuft;  att  som sjuksköterska bemöta  patienter  med psykos  på ett  vänligt  sätt,
precis som de bör bemöta andra. En deltagare beskrev det som att utgå från sunt förnuft.
”Alltså om någon klampar in i din lägenhet och börjar rota i dina grejer för att man
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tror att: nu ska man städa och si och så utan att presentera sig - då hade jag också
blivit irriterad och det kanske leder till något”. En deltagare talade om att inte se det
som “vi och dem” utan att gå in med ett öppet förhållningssätt och att aldrig glömma
bort att vi alla är människor med olika saker i vår ryggsäck.

Makt och ömsesidig respekt

Samtliga deltagare beskrev att det är viktigt att visa respekt i mötet med alla patienter
för att  undvika att  hot  och våld uppstår.  Några deltagare  nämnde att  sjuksköterskor
befinner sig i en maktposition gentemot patienterna men att det är viktigt att de inte
utövar  den  makten  på  ett  nedvärderande  sätt.  En  deltagare  gav  under  intervjun  ett
exempel på hur hon/han brukade försöka tänka när hon/han var oense med en patient
om något: “Om du tänker på detta så tänker jag på detta, så kan vi prata. Inte någon
makt  utan  att  man  samarbetar  för  att  det  ska  bli  så  bra  som  möjligt”.  En  annan
deltagare sa under intervjun att ömsesidig respekt är något av det viktigaste i vårdandet
av patienter med psykos. Hon/han sa också att det är viktigt att inte utöva makt på ett
negativt sätt och att man är där för att hjälpa dem. En deltagare pratade också om vikten
av att ha ett  öppet förhållningssätt  i  mötet med patienterna,  att  gå in med en öppen
inställning. Hon/han menade att det är viktigt att inte hela tiden vara övertygad om att
”jag har rätt och du har fel” utan att lyssna in och ställa frågor. 

Att själv få välja - patientens delaktighet

Samtliga  deltagare  pratade  mycket  om att  göra  patienten  delaktig  i  beslut  som rör
patienten i den mån det går, även i tvångssituationer.  Flera av deltagarna pratade om
vikten av att ge information kring varför åtgärden; t ex medicineringen var viktig och att
denna information ges på ett sätt så att patienten förstår. Flera deltagare menade också
att det är viktigt att ge patienten valmöjligheter kring hur åtgärden ska utföras. Ett par
exempel  som nämndes under  intervjuerna var:  vem patienten  vill  ska vara med vid
situationen, hur många de ska vara, var det ska göras och hur det ska göras. De menade
att genom att låta patienten välja så mycket som det går kan går dessa situationer att
förmildras.

Trygghet

Att ha varandras rygg

Samtliga deltagare nämnde vid flera tillfällen under intervjuerna vikten av att lita på
sina kollegor och att “ha varandras rygg”. Några deltagare beskrev att de upplevde mer
rädsla om de inte kände och/eller litade på sina kollegor. En deltagare sa under intervjun
“Jag kan bli mer rädd för kanske vad andra runt omkring ska göra som inte jag kan
kontrollera som kanske kan förvärra situationen”. En deltagare sa under intervjun när
han/hon talade om hotfulla situationer att ingen ska gå in ensam i situationer som kan
vara hotfulla och/eller våldsamma. Hon/han menade att det är viktigt att alltid ha stöd
och uppbackning och att någon finns i närheten. Vid fråga om hur det känns att behöva
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stanna kvar i situationer som är hotfulla och/eller våldsamma sa en deltagare: “Eftersom
att jag har så pass bra kollegor som är trygga - jag är trygg med mina kollegor. Det
känns aldrig jobbigt”. 

En  deltagare  berättade  om  en  tidigare  arbetsplats:  “Vi  visste  precis  var  vi  hade
varandra, det var kommunikation, det var allt från bara ögonkontakt. Man visste exakt.
Man kunde lita på varandra. Jag var aldrig rädd för att jag visste att jag hade mina
kollegor i ryggen om någonting skulle hända. Vi hade en plan. Vi hade rutiner”. En
annan deltagare sa vid fråga om hur han/hon kände i en hotfull/våldsam situation att
även om man bara vill därifrån så måste hon/han stanna kvar i situationen. Detta för att
hon/han har sina kollegor där och ”man måste ju backa upp varandra”.  En deltagare
pratade  om  att  det  är  viktigt  att  känna  varandra  och  veta  varandras  styrkor  och
begränsningar.  Detta  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  sätta  rätt  person på  rätt  ställe.
Hon/han  menade  att  de  kanske  inte  placerar  en  oerfaren  personal  längst  fram  i
situationen och vice verse.  

Några deltagare talade också om att de varit rädda för att sina kollegor ska råka illa ut
och även att de går in och backar upp sina kollegor om de behövs. 

Erfarenhet

Samtliga deltagare sa någon gång under intervjun att det blev lättare att förhålla sig till
hotfulla och/eller våldsamma situationer med erfarenhet. De sa också att de blivit bättre
med  tiden  på  att  undvika  dem.  En  av  deltagarna  som  arbetat  relativt  länge  inom
psykiatrin  berättade  att  hon/han  inte  reagerade  lika  kraftigt  när  en  hotfull  situation
uppstår som när hon/han var nyfärdig sjuksköterska. Deltagaren menade att hon/han var
osäker  de  första  åren  och  tog  det  mer  försiktigt.  Hon/han  menade  att  det  var
erfarenheter, egna strategier och praktiska utbildningar samt handledning som gjorde att
hon/han blivit bättre på att hantera situationerna med tiden. 

En deltagare pratade om intuition: att många gånger hanterades situationerna utan att
hon/han reflekterade över det: ”Den här intuitionen och magkänslan som är svår att
sätta fingret på”. Hon/han menade dock att när man väl reflekterar över det så kommer
hon/han på att det är något man lärt sig med tiden.  En deltagare berättade att hon/han
upplevde att det var ganska svårt att vara ny. Hon/han menade att erfarenhet saknas och
att detta gör att det blir svårt att hantera situationer där det förekommer hot och/eller
våld. En annan sade: “Ju mer erfarenhet man själv får och har med i bagaget desto
lättare blir det att hantera”. 

Utbildning

4 av 6 deltagare nämnde någon gång under intervjuns gång att det är viktigt att det är
välutbildad personal som arbetar med patienter med psykos och också att det är viktigt
med kontinuerlig utbildning kring hot- och våld på arbetsplatsen. Förutom utbildning
var tid till bredvidgång med van personal något som benämndes som ”extremt viktigt”. 
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Misslyckandet

Tvång - ett övergrepp?

Två deltagare sa under intervjun att de upplevde det som ett misslyckande när de var
tvungna att utföra tvångsåtgärder. En deltagare beskrev det första tillfället han/hon hade
behövt utföra en tvångsinjektion: “Första gången tyckte jag det var fruktansvärt. Att
mina kollegor håller fast någon och att jag måste mot deras vilja ge någonting som jag
vet är det bästa just nu utifrån situationen och höra dem både skrika, man känner att de
spjärnar emot. Efteråt kanske de blir jätteledsna och de kanske också är arga på en -
“det var du som gav mig sprutan”. Så.. Jag tyckte det var hemskt”. En annan deltagare
beskrev bältesläggning som det värsta hon/han har gjort mot någon. Hon/han menade att
det är det som känns tyngst av allt på grund av det gått så långt att de inte kunnat hindra
det på något annat sätt vilket för henne/honom upplevs som ett misslyckade; att hon/han
tillsammans med sina kollegor har misslyckats. En annan deltagare sa vid fråga om hur
hon/han upplever tvångsinjektioner att hon/han ser varje injektion som måste ges med
tvång  som ett  misslyckande.  Hon/han  menar  att  om en sådan  situation  uppstår  har
många  varningssignaler  missats  på  vägen.  Deltagaren  menade  att  det  inte  hör  till
vardagen att en patient ”helt bara flippar ur och att man måste lägga den i bälte.... man
hade kunnat förebygga situationen”.  

För patientens bästa?

Samtliga deltagare pratade under intervjun om att det är viktigt att tvångsåtgärder blir
som en sista utväg och att om det är nödvändigt ska det göras så bra som möjligt för
patienten. När en deltagare talade om bältesläggningar sa hon/han: “Om man tänker i
patientsynvinkel så är det ju.. det är något av det värsta du kan råka ut för...Men ibland
är det ju så att det är enda utvägen. Och då ska man göra bältesläggningen så lugn som
möjligt och så bra som möjligt för det är ingenting som är roligt att göra- varken för
personal eller patient”. 

En deltagare pratade om att det blev lättare att utföra tvångsinjektioner med erfarenhet
dels genom att lära sig hantera situationer men också att efter hand kanske börjar man
kanske ifrågasätta läkarens ordinationer. Till exempel:  ”Vi kanske inte ska ta det här
direkt, vi kanske ska prova att få in vederbörande på sitt rum först och se om han eller
hon bara lugnar sig.”  En deltagare menade att med tiden lärde han/hon sig andra grepp
så att situationen blir mer skonsam för patienten. Hon/han menade också att hon/han
började  tänka på  andra saker:  t  ex att  skyla  patienten:  ”Man ska inte  behöva ligga
blottad  när  jag  ändå behöver  ge  den  här  injektionen.  Andra behöver  inte  stå  runt
omkring och titta. Behöver vi göra det i korridoren för att vi inte kan förflytta patienten
så har vi någon som tar bort alla andra patienter. Det här är ingen teaterföreställning.
Så man skyddar dem så mycket som möjligt”.   En annan deltagare berättade om att
synen på dessa situationer förändrades efter hand, och kom mer att handla om patientens
bästa: “Jag tänker inte längre så mycket på själva injektionstillfället utan att - nu är det
här en nödvändig situation och nu ska den bli så bra som möjligt - hur hemskt det än nu
är.” 
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Uppföljning och utvärdering 

Att våga fråga och de viktiga samtalen

Samtliga deltagare berättade att de hade som rutin att ha samtal med patienterna efter att
de har varit med om en tvångsåtgärd. Dessa samtal kunde se lite olika ut och skulle ske
på patientens villkor. Samtliga deltagare var överens om att det var mycket viktigt att
patienten fick prata om det inträffade.  En deltagare berättade att  under dessa samtal
pratas det om varför de gjorde det, vilken bedömning som låg till grund för det och hur
det kändes för patienten. Flera av deltagarna menade att det var viktigt att de fick lov att
vara arga, besvikna och/eller ledsna. Samtalen kan också handla om vad som kan göras
för att det inte ska hända igen, patienten kanske har förslag på saker som kunde gjorts
istället. 

Några  deltagare  berättade  om  att  de  stött  på  patienter  som  blivit  utsatta  för
tvångssituationer när de var unga och att dessa patienter fortfarande har väldigt starka
känslor kopplade till dessa situationer. En deltagare berättade: “Det märker jag ju på de
kroniker  jag  träffar  idag.  De kan ju  fortfarande återuppge saker  som hände på de
gamla sjukhusen, alltså 1970-någonting.. De kan komma ihåg vad läkaren hette, alltså
de övergreppen som de upplevde...  De var  ju  inte  alls  lika  humant som idag.  Den
vården.. Det var ju verkligen övergrepp. De kan fortfarande komma ihåg detaljer om
det. Namnen på skötarna som var där.... Att det kan verkligen sitta kvar länge”. En
annan  deltagare  berättade:  “Flera  stycken  jag  träffat  har  varit  bälteslagda  som
ungdomar och de har fortfarande kvar tankar kring detta. Och på den tiden hade man
inte dessa uppföljande samtalen. Därför tänker jag att dessa uppföljande samtalen är
så fruktansvärt viktiga så att det inte ska bli den kränkningen”. 

Samtliga deltagare sa också under intervjun att det är viktigt  att samtala med någon
kollega  om det  som hänt  efter  en  hotfull  och/eller  våldsam situation.  En  deltagare
berättade att hon/han jobbat på avdelningar där de haft som rutin att man aldrig går hem
utan att ha pratat med någon. 

De flesta deltagare var överrens om att dessa samtal inte bara var viktiga för patienten
utan även för dem själva. En deltagare sa under intervjun om de uppföljande samtalen:
“Jag tycker att det känslomässigt känns bra att prata med patienten om det som hänt
efteråt för då får man en klarhet i hur patienten tänker och varför det hände .” En annan
deltagare sa: “Det är a och o att man samtalar mycket om saker. Annars tror jag att
man tar med sig ganska mycket hem. Det är jätteviktigt med ett bra klimat så man kan
samtala. Det finns saker som jag kanske upplever som hotfullt men som du inte tänker
på alls, du har en annan syn på det. Men om man samtalar kan man kanske komma till
insikt med att om jag hade tänkt såhär istället så hade det kanske blivit bättre”. 
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Att våga blicka inåt - självreflektionen

Flera  utav  deltagarna  pratade  om  att  det  är  viktigt  att  fundera  över  situationer  i
efterhand. Att ställa sig frågor såsom: “Vad kunde jag gjort annorlunda?” och “varför
blev det såhär?”. En deltagare sa under intervjun att det är bra ifall all personal kan
samlas efter en situation ägt rum så man kan stämma av med varandra och ge varandra
feedback: ”Ifall någon har observerat någonting som kanske inte var så effektivt eller
någonting man kan göra bättre”. Men hon/han menade att det även är viktigt att man
ger varandra positiv feedback för de som gått bra, det som har fungerat. 

 En deltagare berättade under intervjun: “Vi går ju igenom vad som har hänt. Och vi får
reflektera. Vi kan återge saker och ting och så vidare. Och det är ju nyttigt. Man ska
aldrig liksom bara lägga locket på - “Det här hände inte”... Då är det ju fel. Då ska
man inte jobba med detta”. En deltagare talade om sin roll som sjuksköterska: “Du ska
ju till att börja med hitta dig själv- Vem är jag? Är du den  som tar tag i situationen
eller hur reagerar du?” 

Vårdrelationen

Att lära känna patientens livsvärld

Majoriteten  av deltagarna beskrev att  det är  lättare  att  undvika att  hotfulla  och/eller
våldsamma  situationer  uppstår  om  de  känner  patienten  och  har  ett  individuellt
bemötande där de visar respekt för att varje människa är unik. En deltagare berättade att
om det är en ny patient som hon/han inte känner så går hon/han aldrig in till  denna
patienten själv utan försöker ha det första samtalet t ex ute i dagrummet med någon
närvarande  för  att  lära  känna patienten  lite.  De flesta  deltagarna  nämnde  att  det  är
viktigt att lära känna patienten och lyssna till hur de upplever verkligheten. En deltagare
sa att det är viktigt att bekräfta patienten i det patienten upplever men ändå är tydlig
med att man inte upplever det själv. En deltagare sa under intervjun: ”För en patient
som  har  psykos  och  har  vanföreställningar,  hallucinationer  blir  aggressiv  eller
utåtagerande handlar det ofta om rädsla i de situationerna.  Även om vi inte kan förstå
eller se det som patienten upplever så vet vi att den här patienten befinner sig i en
annan  verklighet  just  nu  och  upplever  det.  Då  får  man  försöka  finnas  där  i  den
situationen och kanske inte just då säga att hans/hennes verklighet inte stämmer. Utan
att hjälpa patienten, att försöka vara där för patienten just då.. Att man liksom inte i
situationen går in och säger att nej, nu får du ge dig”. 

En annan deltagare sa under intervjun att det är viktigt att inte säga till patienten att:
”du, det här stämmer inte, du är tokig”. Hon/han menade att det är viktigt att lyssna,
lirka och skaffa sig förståelse för vilken situation patienten befinner sig i. ”Jag tror att
bara genom att faktiskt lyssna in och lära känna världen patienten befinner sig i så kan
man mötas”. En deltagare sa att det är viktigt att ha någon form av relation med alla
sina patienter och att ha ett gott bemötande. Hon/han tog upp saker som att hälsa när
man kommer, vinka lite och att ha ett glatt leende. De flesta deltagarna var överrens om
att det kändes otryggare att arbeta med patienter de inte hade någon kännedom kring.
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Flera deltagare sa att det upplever det som värre när de träffar en helt okänd patient som
ingen känner för att de inte vet hur patienten ska reagera eller om t ex mediciner ska
hjälpa osv.  

Tidiga tecken och att vara observant och att kunna avleda

Tre av deltagarna  nämnde “tidiga tecken”.  Med detta  menade de att  de letade efter
tidiga tecken på att något är på väg att hända eller att patienten är på väg att bli mer
psykotisk och på så sätt kan de avleda innan det eskalerar. 

En deltagare sa under intervjun att det är viktigt att försöka läsa av situationen, tolka
den:  –”Vad är det som händer? Vad är det som har utlöst det här? Och är han bara
mörk i blicken? Eller har han även knutit nävarna? Är han pågång på någonting? Är
han spänd i  kroppen? Eller  vad är  det  som har hänt?”   En annan deltagare  sa  att
hon/han försöker känna av alla situationer. Hon/han menade att det är viktigt att veta när
patienten ska lämnas ifred.  En deltagare sa att det är viktigt att det efter  en hotfull
och/eller  våldsam situation reflekteras kring saker som kan göras för att det inte ska
upprepas. ”Vad kan vi göra det att detta inte ska upprepas? Hade du hellre uppskattat
att få en lugnande medicin eller hade du hellre velat att vi gick ut på en promenad?
Hade  du  uppskattat  att  vi  hade  suttit  och  målat,  pusslat,  ja  såna  grejer.”   

En deltagare  sa att  hon/han jobbar  mycket  med tidiga signaler;  tidiga  tecken.  Detta
menade hon/han var viktigt för allt från återinsjuknande till att alltid ligga steget före
och att kunna förebygga.: ”Om vi vet att en patient inte klarar av när där är för mycket
folk i dagrummet som pratar samtidigt, eller vad det nu än är. Ja men då undviker vi de
här situationerna med honom. Vi utsätter inte honom för det.  Och skulle vi  mot all
förmodan behöva göra det då har vi en plan för hur vi hanterar det. Det försöker jag ha
på samtliga av mina patienter så gott det går”. 

DISKUSSION

Metoddiskussion 

Bredden som urvalet gav anser författarna vara en styrka för studien. Att både kvinnor
och män, grundutbildade och specialistutbildade deltog och att det är ett stort ålderspann
bland deltagarna gör studien mer generell.  Även att  deltagarna arbetade på tre olika
sjukhus  och  avdelningar  gör  att  studiens  resultat  kan  vara  mer  användbart  för  alla
psykiatriska heldygnsvårdsavdelningar.  

En av författarna har sedan tidigare erfarenhet som skötare av psykiatrisk heldygnsvård
medan den andra författaren inte har någon erfarenhet alls av psykiatrisk heldygnsvård.
Detta kan vara en svaghet i studien då författarna inte hade samma förförståelse när de
genomförde intervjuerna och detta kan ha färgats av i frågorna som ställdes. Exempel
kunde frågornas inriktning vara annorlunda; ” hur kände du i den situationen?” eller
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”hur känns det att behöva använda tvångsvård?” Enligt Patel och Davidsson (2011, s.
83) är det en fördel om forskaren har en förkunskap inom ämnet innan en intervju görs.
Båda författarna  har upplevt  hotfulla  situationer  och det  kan omedvetet  ha påverkat
intervjuerna och frågorna som ställdes. 

En svaghet i studien kan vara att båda författarna inte medverkade vid alla intervjuer.
Då författarna istället valde att göra tre intervjuer var kan intervjuerna blivit något olika
vilket kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet av en intervjustudie kan
stärkas när det finns en observatör som observerar intervjuerna som forskaren har (Patel
och Davidsson 2011, s. 104). 

Patel och Davidsson (2011, ss. 108-109) menar att generalisering innebär att ett litet
stickprov från en studie kan överföras till  en större population. Generaliseringen kan
göras i förhållande till liknande situationer som undersökts i studien. Författarna till den
här studien anser att  studiens generaliserbarhet  är  påverkad av att  det  endast  är  sex
deltagare.  Ju fler  som beskriver ett  fenomen desto större generaliseringsbarhet.  Men
författarna anser ändå att studien har en viss generaliseringbarhet eftersom urvalet av
deltagarna har en stor bredd. 
 
Valet av öppen intervjumetodik anser författarna vara en styrka trots att intervjuerna på
grund av detta såg väldigt olika ut. Detta för att deltagarna fick tala fritt kring deras
upplevelser  av  hot  och  våld  vilket  gav  en  stor  variation  på  den  insamlade  datan.
Författarna  upplevde  att  trots  att  de  inte  hade  några  förberedda  följdfrågor  flöt
intervjuerna på bra och de upplevde att samtliga deltagare hade mycket att prata om.   

Författarna  upplevde  att  dataanalysen  gick  ganska  enkelt  då  deltagarna  var  eniga  i
mycket.  Färgkodningen upplevdes  som ett  mycket  bra verktyg  och urskiljningen av
meningsenheterna gick enkelt. 

Miljön  som  skapades  under  intervjuerna  upplevdes  av  författarna  som  lugn.
Sjuksköterskorna upplevde troligtvis  en trygghet  då alla  intervjuer utfördes  på deras
arbetsplats i ett rum där intervjun inte blev avbruten. Deltagarna som intervjuades via
telefon befann sig i sitt hem under intervjun. Innan författarna påbörjade studien var det
tänkta syftet att undersöka vad sjuksköterskor upplevde för känslor i hotfulla och/eller
våldsamma  situationer  i  arbetet  med  patienter  med  psykos  på  en  psykiatrisk
heldygnsvårdsavdelning. När författarna började intervjua kunde de redan tidigt se att
sjuksköterskorna hela tiden istället pratade om vad de kunde göra själva för att dessa
situationer inte skulle uppstå. Fokus hamnade hela tiden på patientens upplevelser av
sjuksköterskornas  handlingar  snarare  än  deras  egna  upplevelser  av  patientens
handlingar.  Detta  uppfattas  av författarna  som att  det  finns ett  genuint  intresse från
deltagarnas sida för patientens bästa. 

Resultatdiskussion 

I  studiens  resultat  blev  det  tydligt  att  samtliga  sjuksköterskor  som  deltog  i
undersökningen  reflekterade  över  sitt  eget  agerande  för  att  förebygga  att  hotfulla
och/eller  våldsamma  situationer  skulle  uppstå.  De  var  också  överens  om  att
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vårdpersonalens bemötande och agerande kunde vara orsaken till att hotfulla och/eller
våldsamma situationer uppstod i arbetet med patienter med psykos. Resultatet visade
också att utbildning, erfarenhet och självreflektion var saker som deltagarna upplevde
kan  verka  förebyggande  i  sjuksköterskors  arbete  för  att  dessa  situationer  inte  skall
uppstå. Det blev också tydligt hur viktigt deltagarna tyckte det är att vara observant efter
“tidiga tecken”, göra patienten delaktig i sin vård samt att ha en ömsesidig respekt och
beakta  sin  “maktposition”  i  förhållande  till  patienter  med  psykos.  Resultatet  visade
också att ingen av deltagarna ville att tvångssituationer skulle uppstå och de beskrev att
de gjorde vad de kunde för att undvika dessa.

Att  ett  av  huvudfynden  i  studien  är  att  sjuksköterskans  bemötande  upplevs  ha  stor
betydelse när det kommer till att förebygga hotfulla/våldsamma situationer förvånar inte
författarna.  Författarna  anser  dock  att  det  är  ett  viktigt  område  att  belysa  då  det  i
resultatet blir tydligt att kunskap och erfarenhet är centralt för förebyggandet av dessa
situationer. Något som upplevdes vara förvånande var det bifynd att de flesta deltagare
inte upplevde att de blev påverkade i sitt privatliv efter att ha upplevt en hotfull/våldsam
situation. 

 

Att ha en fingertoppskänsla

När man har en psykos kan man befinna sig i en ”annan värld” som bestäms av de
vanföreställningar  och  de  hallucinationer  man  har  i  kombination  med  mående  och
dagsform. När patienten dessutom inte har någon sjukdomsinsikt kan författarna tänka
sig att det kan upplevas som mycket provocerande om någon vid fel tillfälle skulle tala
om att deras verklighet är fel och att de lider av psykisk ohälsa. Om man kombinerar
denna frustration som kan uppkomma av upplevelsen att “ingen tror på mig” med den
eventuella rädsla som kanske uppstår på grund av sjukdomssymptomen anser författarna
att  det är  förståligt  att  hotfulla  och/eller  våldsamma situationer  riskerar att  uppstå.  I
studien blev det tydligt att deltagarna var överens om att det krävdes fingertoppskänsla
samt en kunskap om patientens livsvärld för att kunna vårda en patient med psykos på
bästa  sätt.  Om sjuksköterskan har  patientens  situation  i  fokus för  att  därmed  kunna
vårda  patienten  på  bästa  sätt  måste  hon/han  försöka  skapa  förståelse  för  patientens
livsvärld och därmed också ha insikt i hur olika patienter upplever sin värld (Birkler,
2007.  s.  35).  Författarna  tänker  att  det  är  viktigt  att  bekräfta  patienten  i  patientens
upplevelser men samtidigt berätta att man inte delar den upplevelsen. För att lära känna
patientens livsvärld tänker författarna att det är viktigt att skapa en vårdrelation. Detta
var  också  något  som  deltagarna  talade  mycket  om.  En  av  sakerna  som  var
återkommande var att det var viktigt att lyssna.

Att lyssna och se patienten

Deltagarna  menade  att  genom att  lyssna  in  vad  patienterna  har  att  säga  kunde  det
förhindra att hotfulla och/eller våldsamma situationer uppstod. När en människa känner
sig  avvisad  och  inte  lyssnad  på  tänker  författarna  att  det  kan  kränka  personens
värdighet. I resultatet av en studie gjord av Lindvall, Boussaid, Kulzer och Wigerblad
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(2012, ss. 572-574) påvisades det att patienters värdighet bevaras och respekteras när
sjuksköterskan tar sig tid att lyssna till patienten när han/hon talar om sin ångest och
sina rädslor med mera. De kunde också påvisa att när patienter upplevs som arga eller
hotfulla  är  det  viktigt  att  sjuksköterskan  ser  människan  bakom  ilskan  och  stöttar
patienten genom alla känslor han/hon upplever. Det måste finnas ett samarbete mellan
patient  och  sjuksköterska  för  att  sjuksköterskan  ska  kunna  hjälpa  patienten  reda  ut
hans/hennes  känslor.  I  en  studie  gjord  av  Schröder  och  Ahlström  (2004,  s.206)
påvisades det att relationen mellan patient och vårdpersonal inom psykiatrisk vård har
stor betydelse för upplevd kvalitet av vården. När vårdare och patient aktivt arbetade för
att öka patientens hälsa och minska dennes hälsoproblem blev relationen mellan de två
bättre.  Patienten upplevde då kvaliteten av vården som högre. Carlsson (2003, s.23)
menar att det är viktigt att förstå fenomenet i det våldsamma mötet mellan patienten och
vårdpersonal. Detta gäller både från vårdpersonalens synvinkel men även ur patientens.
Närvaron i mötet med patienten har en stor betydelse. Patienten ska ses som ett subjekt
och inte som ett objekt. Patienterna i Carlssons (2003, ss. 48-49) avhandling ville att
vårdaren  skulle  vara  närvarande  i  mötet  och  att  de  skulle  finnas  en  ärlighet  som
grundade  sig  i  att  vårdaren  blev  berörd  av  patienten  och  därmed  kunde  det  bli  ett
vårdande  möte.  Carlsson  (2009,  ss.  48-49  )  nämner  också  det  ”nakna  mötet”  där
patienten upplever en fullständig respekt för sig själv som människa från både sig själv
och vårdaren. Patienten ska ha känslan av att vårdaren vill väl och denna känslan ska
prägla hela mötet. 

Författarna tänker att genom att prata om vad som hänt kan man få en förståelse för vad
som utlöst  situationen  och på så sätt  lättare  kunna förebygga att  en  sådan situation
inträffar  igen.  Även här  anser  författarna  att  livsvärlden  står  i  fokus.  I  arbetet  med
patienter  med  psykos  tänker  författarna  att  det  är  viktigt  att  lägga  sina  förutfattade
meningar och sin egen bild av verkligheten åt sidan och att vara icke-dömande.

Tvångsvård

I resultatet kunde man se att deltagarna inte ville utsätta patienter för tvångssituationer
men att de ibland sågs som den enda utvägen. När det väl inträffade utgav deltagarna sig
för att vara noggranna med att försöka bevara patienternas värdighet i den mån de går
när tvångssituationer uppstår. De pratade mycket om vad man kunde göra för att göra
tvångssituationen så skonsam som möjligt för patienten. I en studie gjord av Wallsten,
Kjellin och Lidström (2006, ss.978-979) kunde man se att själva tvångssituationen inte
påverkade om patienten blev bättre eller sämre i sin sjukdom. Däremot kunde man se att
tillvägagångssättet; alltså hur personalen utförde tvångsåtgärden påverkade patientens
mående samt sjukdomsförloppet.  I en studie gjord av Schröder och Ahlström (2004,
ss.206-209) visade det sig att en god relation mellan patient och vårdpersonal hade stor
betydelse för hur patienten upplevde tvångsbehandlingen. Studien visade också att det
var viktigt att det fördes en dialog med patienten om tvångsbehandlingen på grund av att
det kan skapa en förståelse från vårdpersonalen kring patientens känslor vilket skapar
bättre förutsättningar för en god vård. Detta var också något som deltagarna i denna
studie  talade  mycket  om och  det  blev  tydligt  i  undersökningen  att  när  våldsamma
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och/eller  hotfulla  situationer  eller  situationer  med  tvång  uppstod  var  sjuksköterskor
överrens om att det är viktigt med uppföljning och utvärdering. 

Flertalet av sjuksköterskorna i studien såg ett samband mellan en hotfull eller våldsam
situation med att  patienten blev behandlad enligt  LPT. Arlebrink (2010, ss.411-412)
menar  att  när  en  patient  vårdas  via  LPT  så  måste  sjuksköterskan  tjänstgöra  som
patientens autonomi. Detta eftersom att patienten inte längre har rätten att bestämma
över sin egen behandling. Detta ska göras med ett stort engagemang och försiktighet. En
av sjuksköterskorna i Arlebrinks (2010, ss.411-412) studie menade dock att man inte
skulle ta bort tvångsbehandlingar. Hon menade att de behövs i vissa lägen men att hon
alltid såg det som ett misslyckade i sitt arbete med patienten när det behövde gå så långt
som en tvångsinjektion eller  bältesläggning.  Detta  stämmer också överrens med vad
deltagarna i denna studie upplevde.

Delaktighet

Delaktighet var också ett ord som återkom under intervjuerna. Deltagarna menade att
det var viktigt att göra patienten delaktig i all vård som det bara går. Studien gjord av
Schröder  och  Ahlström  (2004,  s.210)  visar  att  detta  är  viktigt.  När  patienten  och
vårdpersonalen arbetade tillsammans för att skapa mindre hälsoproblem för patienten
upplevdes  vården  som  av  god  kvalitet.  I  en  studie  gjord  av  Wallsten,  Kjellin  och
Lidström (2006, s. 979) kunde man se att hos minst 75 % av patienterna inom psykiatrin
fanns det en behandlingsplan för men endast 30 % av patienterna visste att de hade en.
Detta berodde oftast på dålig kommunikation. 

Teamwork

Deltagarna i studien var överrens om att  ett  bra “teamwork” var viktigt  för upplevd
trygghet. Även i en studie gjord av Ward och Cowman (2007, s.460) visade det sig att
det  var  väldigt  viktigt  med  ett  gott  samarbete  i  arbetsgruppen  inom  psykiatrisk
heldygnsvård. I en studie gjord av Lindvall, Boussaid, Kulzer och Wigerblad (2011, s.
573) visade det sig att det blev ett problem när personalen inte kommer överrens med
varandra.  Samma  studie  visade  också  att  det  uppstod  problem  när  vårdpersonalen
utövade makt för deras egen bekvämlighet istället för att bibehålla patientens värdighet. 

Utbildning och erfarenhet

Deltagarna i studien upplevde att deras erfarenhet men också kontinuerlig utbildning
inom  hot  och  våld  hjälpte  dem  att  undvika  och  lättare  reda  ut  situationer  där  det
förkommer hot och/eller våld.  I en studie gjord av Carlsson (2003, ss.17-18 ) påvisas
det  att  kunskap  om  hur  både  personal  och  patienter  upplever  ett  våldsamt  möte
synliggör strategier som kan användas i mötet och på så vis förebygga våldsamma eller
hotfulla  situationer.  I  förebyggandet  av  våldsamma  situationer  så  förhindras  också
fysiska, psykiska och ekonomiska negativa konsekvenser för vårdpersonal. 
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Rädsla

I studiens resultat kunde man se att de flesta av deltagarna menade att de upplevt rädsla
på sin arbetsplats. Enligt Carlsson (2003, s. 19) blir mötet med patienten lidande när
vårdpersonalen upplever  rädsla.  Engagemanget  försvinner och situationen kan bli  en
maktuppvisning för att maskera den osäkerhet som vårdaren upplever. Carlsson (2003,
ss. 47-48) menar också att när vårdaren kan acceptera sin rädsla kommer den att minska
och mötet med patienten kommer inte längre att bli lidande. Om vårdaren känner av sin
rädsla i mötet med patienten kommer rädslan till slut att ta över och ett ”flyktbeetende”
kan uppstå. Men om vårdaren har en inre dialog med sig själv kan det positiva i mötet
komma fram och även modet att stanna kvar i det hotfulla/våldsamma mötet. Den inre
dialogen är oerhört viktig och härrör från vårdarens vilja att göra det bästa för patienten.

SLUTSATSER

 Deltagande sjuksköterskor upplever att de i en oväntad hotfull och/eller våldsam
situation kan agera instinktivt och att det kan ta en stund innan de återfår sin
handlingsberedskap.

 De flesta av deltagarna har någon gång upplevt en situation på sin arbetsplats där
de fruktat för sitt liv.

 Deltagande sjuksköterskor anser att  det egna bemötandet  gentemot en patient
med psykos har stor betydelse för huruvida en hotfull/våldsam situation riskerar
att uppstå. Tydlighet,  ett genomtänkt kroppsspråk, sunt förnuft och ömsesidig
respekt är exempel på saker de anser är viktiga att hela tiden ha i åtanke. 

 Deltagande sjuksköterskor tycker det är viktigt att låta patienten vara delaktig i
så många beslut som möjligt,  även när de är inlagda i  heldygnsvården enligt
LPT. 

 Deltagande sjuksköterskor ser tvångsåtgärder som något de vill använda som en
“sista utväg” och det finns en medvetenhet kring maktförhållande mellan patient
och vårdpersonal. 

 Deltagande sjuksköterskor tycker det är viktigt att det finns ett gott samarbete i
arbetsgruppen  och  att  man  kan  lita  på  sina  kollegor,  både  för  den  egna
tryggheten men även för patientens trygghet.

 Deltagande sjuksköterskor upplever att kontinuerlig utbildning är viktigt för att
man ska kunna vårda patienter med psykos så bra som möjligt. De anser också
att erfarenhet är av stor betydelse.

 Deltagarna upplever tvångssituationer som ett misslyckande. De känner att de
missat varningssignaler och ”låtit det gå för långt”. 

 Deltagarna är i studien överrens om att det viktigaste i tvångssituationer är att
göra det så bra som möjligt för patienten för att bevara patientens värdighet.

 Deltagarna är överrens om att det är viktigt med självreflektion. Att hela tiden
reflektera kring vad de själva hade kan göra annorlunda för att undvika att en
situation uppstått etc.

 I  vårdandet  av en patient  med  psykos  upplever  sjuksköterskor  att  kännedom
kring patientens livsvärld skapar bättre förutsättningar för en god vård samt kan
förhindra att hotfulla och/eller våldsamma situationer uppstår.
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 Efter att en hotfull och/eller våldsam situation har ägt rum upplever deltagande
sjuksköterskor  att  det  är  mycket  viktigt  att  samtala  om  det,  både  med  sina
kollegor men även med involverade patienter. 

 Deltagande sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att en tvångsåtgärd följs
upp av samtal med patienten för att patienten ska ta så lite skada av det som
möjligt.
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BILAGA 1

Kön:

Ålder:

År för examen av grundsjuksköterskeutbildning:

Hur många års erfarenhet har du ungefär med att arbeta med patienter med

psykos?
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BILAGA 2

Det är frivilligt att delta i studien.

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever hot och våld i arbetet 
med patienter med diagnosen psykos på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

De uppgifter och den information du väljer att dela med dig av kommer behandlas 
konfidentiellt och kommer inte att användas för andra syften än denna studie.

Intervjun kommer att spelas in med en diktafon. Inspelningen kommer att raderas när 
studien är klar.  

Du har när som helst rätt att välja att hoppa av studien och då kommer all information 
strykas från undersökningsmaterialet.

Uppgifterna och informationen du delar med dig av kommer att behandlas av enbart 
författarna till denna studie.

Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att informationen inte kan avslöja en
deltagares identitet.

Jag intygar att jag tagit del av denna information _____________________
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