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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stödpersoner är en utomstående resurs som är frikopplad vårdapparaten och kan 

tilldelas patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård. Stödpersonens arbete syftar till 

att stötta patienten i en sårbar period i livet genom social interaktion och uppmuntran. 

Syfte: Att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om stödpersonens roll 

och betydelse för patienter inom psykiatriskt tvångsvård. 

Metod: Deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Som datainsamlingsmetod användes 

intervjuer med nio öppna frågor. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att uppnå åtta 

informanter ur vårdpersonalen på en psykiatrisk avdelning. Som analysmetod användes 

innehållsanalys. Joyce Travelbees omvårdnadsteori användes som utgångspunkt. 

Resultat: Vårdpersonalen hade överlag, trots viss variation, god kunskap och erfarenhet av 

stödpersoner och deras roll. Stödpersonen uppfattades också ha en generellt positiv och 

stärkande roll för patienten. 

Slutsats: Vårdpersonalen visste att stödpersoner fanns men det rådde viss oklarhet i vad som 

ingick i deras arbetsuppgifter. Stödpersoner uppfattades dock ha en meningsfull roll i 

patientens välbefinnande. Den upplevda känslan var att stödpersonen kunde bidra med ett 

medmänskligt stöd i en utsatt situation och att det var av stor betydelse för patienten.  

 

Nyckelord: Stödperson, psykiatrisk tvångsvård, vårdpersonalens erfarenheter, uppfattningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Background: Support persons are an outside resource who are disconnected from the 

healthcare system and can be assigned to patients who are cared for during involuntary 

treatment. The support person's work aims to support the patient in an vulnerable period in 

life through social interaction and encouragement. 

Purpose: To investigate the healthcare staff's experience and opinions about the support 

person's role and importance for patients in psychiatric compulsory care. 

Methods: Descriptive design with a qualitative approach. As a data collection method, 

interviews with nine open ended questions were used. A convenience selection was made to 

achieve eight informants from the healthcare staff at a psychiatric department. As analysis 

method, content analysis was used. Joyce Travelbees' nursing theory was used as a starting 

point.  

Results: Overall, the healthcare staff had good knowledge and experience of support persons 

and their role, despite some variation. The support person was also perceived to have a 

generally positive and strengthening role for the patient. 

Conclusion: The healthcare staff knew that support persons existed, but there was some 

uncertainty in what was included in their duties. However, support persons were perceived to 

have a meaningful role in the patient's well-being. The feeling was that the support person 

could contribute with a charitable support in a vulnerable situation and that it was of great 

importance to the patient 

 

Keywords: Support person, involuntary psychiatric commitment, healthcare professionals' 

experiences, opinions 
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BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp. Det uppskattas att 20-40 % av Sveriges 

befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa, med allt från lätt ångest och oro till svårare 

sjukdomsbilder med psykossjukdomar. Uppskattningsvis lider 10-15 % av dessa så pass 

mycket av sin sjukdom att de behöver uppsöka hjälp. Den allvarligaste typen av 

psykossjukdom är schizofreni där ca 30 000 individer behöver stödinsatser (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012).  

 

Av sökande till vårdcentraler är det ca 20 % som söker för psykiska eller psykosociala 

funktionshinder, samtidigt som de som söker för psykiatrisk vård under ett år är 3-4 %. 

Frekvensen för sjukskrivningar med psykisk ohälsa som orsak har ökat, likaså 

sjukskrivningslängden, det är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Psykisk ohälsa och 

utbrändhet stod för 42% av kvinnors och 40% av mäns nybeviljade sjukersättning år 2006. 

Bland den vuxna befolkningen är det uppskattningsvis 1 % som lider av psykiska 

funktionshinder där kontakt med psykiatri eller socialtjänst behövs. Det finns en ökad 

dödlighet hos individer som lider av psykisk ohälsa som kan vara relaterat till, bland annat, 

svagt socialt nätverk och låg social status (Pellmer et al., 2012).   

 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) är den lag som styr över huruvida en 

patient skall vårdas med tvång eller inte. Enligt 2 § syftar denna lag till att få patienten att 

frivilligt medverka i den vård hen behöver. Förutsättningarna för tvångsvård, enligt 3 §, är att 

patienten ska lida av en allvarlig psykisk åkomma, ha ett ofrånkomligt behov av psykiatrisk 

vård eller motsätter sig vård. Dennes psykiska tillstånd ska också utgöra en fara för andra 

eller så kan vård inte ges med hens samtycke.  

 

Tvångsvård beslutas initialt av en legitimerad läkare som då skriver ett vårdintyg. Detta 

vårdintyg bekräftas sedan av en specialistläkare inom psykiatrin. Beslutet måste omprövas 

var 4:e vecka, dock med utgångspunkten att den ska löpa kortast möjliga tid. Det får inte vara 

samma läkare som skriver vårdintyget och tar beslutet om intagning (Allgulander, 2014). 

När patientens tillstånd tillåter har denne rätt till att få anpassad information och ansöka om 

en stödperson enligt 30 § i SFS 1991:1128. Anmälan om stödperson görs till patientnämnden 
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enligt § 31 i SFS 1991:1128, antingen redan vid ansökan om tvångsvård från överläkare, då 

patienten överklagar intagningsbeslutet eller då patienten överklagar överläkares avslag på 

ansökan om att tvångsvården ska avslutas. 

 

Tidigare studier inom området 

Stigmatiseringen av personer under psykiatrisk tvångsvård förekommer såväl i samhälle som 

sjukvård, vilket kan ge patienten en felaktig bild av sin sjukdom. De långsiktiga 

konsekvenserna av stressen relaterat till stigmatiseringen kan vara mycket skadliga för 

personer som vårdas under tvång (Xu et al., 2018). Vissa studier visar också att 

tvångsvårdade patienter upplever en starkare stigmatisering från samhället med låg 

självkänsla och dålig livskvalitet som följd, än de som inte tvångsvårdas (Link, Castille & 

Stuber, 2008). I en annan studie framkommer även att vissa patienter som vårdas under tvång 

kan känna en orättvis inskränkning på sin autonomi och självständighet (Katsakou et al., 

2011). 

 

Tvångsintagning i slutenvården kan ibland innebära en lång vårdtid för patienten. Det är 

därför viktigt att ha en förståelse för vilka aktiviteter patienten har att fördriva tiden med 

(Sharac et al., 2010). När patienterna tillbringar mycket tid ensamma ökar frekvensen av 

avvikande beteende samtidigt som de minskar när patienterna interagerar socialt med andra 

(Folke et al., 2017). Brittiska studier visar att patienterna tillbringade 84 % av tiden på 

avdelningen ensamma (i Salberg, Folke, Ekelius & Öster, 2018). Studier genomförda i 

Sverige visade att de intagna tillbringade endast 8 % av tiden tillsammans med 

vårdpersonalen och 34% ensamma (Folke et al., 2017).   

 

Att anställa mer vårdpersonal betyder enligt Shcarac och medarbetare (2010) inte 

nödvändigtvis att patienterna får mer social interaktion. Studier visar att oberoende av antalet 

anställda, kommer dessa tillbringa 50% av tiden med sina kollegor istället för med 

patienterna. De menar även att högutbildade sjuksköterskor, med lång erfarenhet, tillbringar 

än mindre tid med patienterna (Sharac et al., 2010).    

 

Sjuksköterskans kompetens 

Den kompetens en legitimerad sjuksköterska ska ha enligt kompetensbeskrivningen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) är bl.a. inte bara att kunna ansvara för omvårdnadsprocessen, 

utan även att leda den.  
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Förutom förmågan att identifiera och åtgärda patientens fysiska problem inkluderar 

sjuksköterskans kompetens även förmågan att kunna identifiera och tillgodose patientens mer 

abstrakta behov, det vill säga det psykosociala välbefinnandet. I sjuksköterskans 

ansvarsområden ligger förmågan att samverka med andra professioner inom vårdapparaten 

och använda utomstående, beprövad kompetens som ett komplement i omvårdnadsprocessen 

för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård.  

 

Omvårdnaden ska utmärkas av ett etiskt synsätt där respekten för individens rättigheter, 

värderingar, värdighet, självbestämmande och integritet står i centrum. Samverkan mellan 

sjuksköterska, patient och närstående ska ske för att värna dessa aspekter (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  Då en sjuksköterska ofta har fler patienter kan tiden för social 

interaktion bli svår att hitta då det samtidigt åligger sjuksköterskan att göra andra uppgifter 

(Radcliffe & Smith, 2007).  

 

Enligt sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2014) ska sjuksköterskan tilldela information på ett 

sådant sätt så patienten, tillsammans med en eventuell närstående, ska kunna ta ett informerat 

beslut om samtycke till vård eller inte. Detta etiska krav kan leda till ett dilemma inom den 

slutna psykiatriska vården, speciellt när det gäller vård under LPT där patienternas fria vilja 

tas ifrån dem. Koden (ICN, 2014) beskriver också att sjuksköterskan ska ta fram arbetssätt 

som grundar sig i etiska förhållningssätt och värderingar. Dessa aspekter kan tas i beaktande 

när patienten informeras om rätten till stödperson och huruvida informationen följs upp eller 

inte efter det initiala informationstillfället. 

 

Stödpersoner  

En stödperson syftar till att agera som en medmänniska fristående från vården där lyhördhet, 

social samverkan och umgänge är kärnan i uppdraget. De är tänkta att fungera som en länk 

mellan patient, samhälle och vårdinstans (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare [RFS], 

2018). Uppdraget går alltså inte att likställa med det en god man har. En god man är också ett 

frivilliguppdrag men där det kan ingå tre ansvarsområden, sörja för person, bevaka rätt och 

förvalta egendom (Uppsala Kommun, 2018). Dessa uppgifter har inte en stödperson. 

Tillgången till stödpersoner är en rättighet patienter under LPT har. Stödpersonen har inget 

juridiskt ansvar utan deltar på t.ex. möten och förhandlingar om patientens så önskar (RFS, 

2018). 
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I en studie av Byskén Henriksson och Åsén (2013) tycker de tvångsintagna patienterna det är 

viktigt med social samverkan frikopplad från vårdapparaten. Studien visade att så kallade 

stödpersoner spelat en viktig roll i patienternas tillvaro. Patienternas upplevelser av 

stödpersoner var positiva då de uppskattade att ha någon att prata, bolla idéer och hitta på 

aktiviteter med. 

 

Det är patientnämnden som ansvarar för rekrytering, anställning och utbildning av 

stödpersoner. För att bli stödperson skickas en intresseanmälan till patientnämnden. Den 

sökande kontrolleras gentemot misstanke- och brottsregistret. Är den sökande inte belastad 

sedan tidigare går denne vidare till en intervju. Det krävs ingen särskild utbildning men en 

stabil livssituation och ett genuint intresse för människor är meriterande (RFS, 2018). RFS 

vill att den uttagne genomgår en grundutbildning på minst 6 timmar och sedan vidareutbildas 

och handleds med erfarenhetsutbyte. Vilken typ av utbildning stödpersonen får varierar 

baserat på typ av uppdrag och tillhandahålls av den kommun eller myndighet som beviljat 

insatsen. En stödperson har, likt vårdpersonal, tystnadsplikt. Viss ersättning utbetalas men 

den största delen av arbetet utförs utan vinstintresse (RFS, 2018).  

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori behandlar mellanmänskliga aspekter där en av 

utgångspunkterna är patientens egna upplevelse av sjukdomen och inte den generaliserade 

bild en diagnos kan ge. Travelbee menar att de personer som behöver omvårdnad är de som 

är inkapabla till att hitta en mening med sin situation, eller som inte kan hantera sin sjukdom 

och de plågor den medför. Målet med omvårdnaden är att bistå patienten att klara av sin 

sjukdom och hitta meningsfullhet. Detta kan nås med kommunikation och detta är en av 

byggstenarna i hennes teori (i Kirkevold, 2000).  

 

Teorin byggs upp kring olika interaktionsfaser som innefattar det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt.  

I den första fasen beskriver Travelbee att sjuksköterskan kan ha stereotypa uppfattningar som  

initialt kan komma att färga hur hen ser och bemöter patienten. Vårdpersonalen måste skapa 

sig en egen uppfattning av den enskilda individen för att kunna ge patienten bästa möjliga 

omsorg och stöd utifrån dess egna förutsättningar (i Kirkevold, 2000).  
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Den andra interaktionsfasen, framväxt av identiteter, sker gradvis då individerna lär känna 

varandra. Ömsesidiga, stereotypa uppfattningar försvinner då relationen börjar ta form. 

Patient och sjuksköterska kan då se bortom varandras roller och lära känna individen bakom 

dem (i Kirkevold, 2000).  

 

Den tredje interaktionsfasen, empati, beskrivs som förmågan att kunna sätta sig in i, eller 

förstå, en annan människas psykologiska tillstånd. Det är viktigt att kunna se och förstå den 

andre individen men samtidigt bibehålla sin egen personlighet. Travelbee menar att så fort 

någon av parterna i relationen känt empati, förändras relationen och dess interaktionsmönster. 

Hon tror även att empati är ett neutralt begrepp som är oberoende av vad parterna egentligen 

tycker om varandra (i Kirkevold, 2000). 

 

Den fjärde fasen, sympati, kan inte uppstå utan empati. Utgångspunkten i denna fas är 

medmänsklighet, vilken drivs av viljan att minska lidande. Sympati beskrivs av Travelbee 

som en omvårdnadsattityd (i Kirkevold, 2000).  

 

Den femte och sista fasen, ömsesidig kontakt och förståelse, räknas mer som ett gemensamt 

resultat av de tidigare nämnda interaktionsfaserna. Travelbee menar här att individerna delar 

med sig av sinnesstämningar, reflektioner och synsätt. Hon menar då att individer som delar 

med sig av sina uppfattningar och upplevelser, ser en betydande väsentlighet med dem (i 

Kirkevold, 2000).  

 

Problemformulering 

Värdighet, integritet, autonomi och tillit är centrala begrepp inom omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Baserat på nämnda begrepp kan stödpersoner ha en central och 

betydande roll för patienter inom tvångspsykiatrisk vård. Detta genom att ge patienten ett 

medmänskligt möte där fokus inte ligger på sjukdomen utan på social interaktion, vilket kan 

ge patienten en känsla av värdighet och främja känslan av autonomi och självständighet 

(Byskén Henriksson & Åsén, 2013). Det finns även viss evidens som visar att avdelningar 

som frekvent erbjuder social interaktion kan ge möjlighet till ett bättre tillfrisknande (i 

Radcliffe & Smith, 2007). 

 

Det finns studier som beskriver patientens upplevelse av tvångsvård (Xu et al., 2018; Byskén 

Henriksson & Åsén, 2013). Dock har det enbart hittats en svensk avhandling som behandlar 
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stödpersonens betydelse för tvångsintagna patienter (Byskén Henriksson & Åsén, 2013). Det 

behövs därför fler studier inom detta ämne.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar 

om stödpersonens roll och betydelse för patienter inom psykiatrisk tvångsvård. 

 

Frågeställningar 

- Hur ser kunskapen om stödpersoner och deras roll ut idag bland vårdpersonalen? 

- Vad tycker vårdpersonalen om stödpersonens roll i vårdrelationen? 

- Vilken betydelse uppfattas stödpersoner ha på patienten? 
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METOD 

Design 

Deskriptiv design med en kvalitativ ansats.  Denna metod valdes då syftet med studien är att 

beskriva ett fenomenologiskt område (Polit & Beck, 2017). Fenomenologi beskriver läran om 

ett fenomen (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

Urvalet skedde enligt bekvämlighetsurval då den vårdpersonal som var tillgängliga på 

avdelningen var den som tillfrågades (Polit & Beck, 2017). Avdelningschefen bistod med 

rekrytering då många ordinarie ur arbetsgruppen var sjuka vid det initiala skedet av studien. 

Inklusionskriterierna för informanterna var läkare, sjuksköterskor och skötare med >1 års 

erfarenhet inom psykiatrisk slutenvård på avdelning som tillhandahöll stödpersoner. Skötare 

är benämningen på undersköterska eller motsvarande befattning inom psykiatrin. Antalet 

informanter skulle vara minst åtta personer.  

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågor enligt en strukturerad modell (Bilaga 1) då författarnas erfarenhet av att 

intervjua var begränsad (Polit & Beck, 2017). Antalet frågor per intervju var ca nio stycken 

plus eventuella följdfrågor. Frågorna formulerades av författarna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. För att underlätta efterföljande analysprocess spelades intervjuerna in med 

appen “röstmemon” på lösenords-/kodlåsskyddad iPhone SE och iPhone 6. Att två mobiler 

användes var dels för att säkerställa bra ljudupptagning under intervjun och dels för att 

minimera risken för tekniskt fel.  

 

Förförståelse 

Författarna hade sparsam kunskap om stödpersoner innan denna studie påbörjades. En veckas 

verksamhetsförlagd utbildning hade dock genomförts på en psykiatrisk vårdavdelning under 

termin fyra på sjuksköterskeprogrammet där det förekom vård under LPT. Under denna 

praktik var stödpersoner ett begrepp som inte förekom frekvent, vilket blev ett av skälen till 

valet av denna studie. 
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Tillvägagångssätt 

För att optimera utgångsläget för datainsamlingen kontaktades patientnämnden, som även 

initierade studien, gällande information om lämplig avdelning där förekomsten av 

stödpersoner är frekvent. Rekryteringen skedde genom en initial kontakt med 

avdelningschefen på relevant avdelning på ett universitetssjukhus för preliminärt 

godkännande av studiens genomförande. Avdelningschefen meddelade att hen kunde 

vidarebefordra informations och medgivandeblankett till verksamhetschefen för godkännande 

(Bilaga 2). Informanterna fick skriftlig information och en medgivandeblankett att fylla i 

(Bilaga 3) enligt ovan.  

 

Löpande mailkontakt hölls med avdelningschefen då denne informerade vårdpersonal som 

uppfyllde inklusionskriterierna samt tillfrågade dessa om intresse för deltagande. Detta 

gjordes på grund av ett stort sjukdomsbortfall bland personalen. Avdelningschefen kom då 

med förslag på att inkludera kuratorer och avdelningssekreterare. Dels för att studien skulle 

komma upp i målsatt antal informanter och dels för att bredda svarsspektrat. 

Avdelningschefen såg till att det fanns en lokal i anslutning till avdelningen där intervjuerna 

tog plats. Intervjutillfällena tilldelades intervjuarna och skedde under lämplig tid då 

personaltätheten på avdelningen var som högst. Detta för att främja deltagandet och optimera 

tidsåtgången för den vårdpersonal som deltog.  

 

Då författarna var oerfarna intervjuare genomfördes en initial pilotintervju. Detta för att se 

om studiens frågeställningar besvarades med hjälp av författarnas intervjuguide. Vid 

pilotintervjun deltog båda författarna och en informant. Medgivande om deltagande skrevs 

under och intervjun startades. En av författarna intervjuade och den andre observerade för att 

identifiera möjliga följdfrågor. Mobilerna som agerade inspelningsutrustning var satt på 

flygplansläge och låg på varsin sida om informanten. 

Pilotintervjun tog ca 13 minuter och kvaliteten på inspelningarna var god. Vid lite lägre 

röstvolym hördes det lite sämre. Författarna noterade att mobilerna bör ligga närmre 

informanterna i kommande intervjuer. Efter pilotintervjun transkriberades och kondenserades 

svaren i syfte att undersöka om studiens frågeställningar besvarades med aktuella 

intervjufrågor. Det visade sig att frågeställningarna blev besvarade. Tidsåtgången höll dock 

inte måttet då målet var 20-30 minuter per intervjutillfälle. Författarna försökte åtgärda 

tidsåtgången inför kommande intervjuer med fler följdfrågor och förtydligande frågor  
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(Bilaga 4) i syfte att få ett bredare svarsspektrum att analysera och därmed stärka studiens 

tillförlitlighet.  

  

Då pilotintervjun benämndes “pilotintervju” valde författarna att döpa nästkommande 

intervju till “informant 1”. Intervjuerna tog mellan 10-25 minuter där medelvärdet var 14,12 

minuter. Författarna turades om att intervjua samtliga informanter. När en författade 

intervjuade satt den andra bredvid och observerade. I slutet av varje intervju fick 

observatören, vid behov, komplettera med eventuella följdfrågor i syfte att förtydliga 

uppkomna frågetecken.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien behandlade frågor gällande rutiner och riktlinjer på en specifik avdelning. Det kom 

att redovisas tankar och kunskap kring stödpersoner och dess nyttjande på vald avdelning. 

Detta kunde komma att belysa eventuella brister i rutiner på arbetsplatsen. Eftersom studien 

är en offentlig handling (SFS 1949:105) kunde oro för härledning tillbaka till enskild individ 

vara ett område att beakta. Med tanke på dessa risker utgick studien från individskyddskravet 

med tillhörande allmänna huvudkrav som var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2000).  

 

Intervjufrågornas utformning respekterade individens integritet. Varken namn på avdelning 

eller informant nämndes i studien. Under inhämtning och bearbetning av data nyttjades 

siffror istället för namn. Då intervjuerna genomfördes med vårdpersonal behandlades inga 

patientuppgifter. En informationsblankett (Bilaga 3) skulle fyllas i av informanterna där 

information kring studiens syfte, tillvägagångssätt, frivilligt deltagande och rätt att avbryta 

deltagande när som helst framgick (Etikprövningsmyndigheten, 2019).  

 

Bearbetning och analys 

Bearbetning av informanternas intervjusvar skedde genom transkribering med efterföljande 

innehållsanalys (Polit & Beck, 2017). Informanternas svar bearbetades genom att de 

utskrivna intervjuerna delades in i meningsbärande enheter, kondenserades ner till mindre 

meningar, dessa delades sedan in i koder, subkategorier och slutligen till kategorier. En låg 

abstraktionsnivå med huvudsakligen manifest utgångspunkt nyttjades. Viss latent tolkning 

gjordes i syfte att inte gå miste om helhetsbilden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Detta underlättades då författarna kunde turas om att observera informanternas kroppsspråk.  
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Transkribering av intervjuerna skedde i ett och samma dokument, samma sak gällde för 

innehållsanalysen. Under transkriberingsfasen nyttjades färgkodning av frågeställningarna 

tillsammans med informanternas svar för att lättare kunna härleda frågeställningarna till 

relevanta meningsbärande enheter. I transkriberingsdokumentet användes kursiverad text till 

författarnas kommentarer för att lättare identifiera vem som sade vad (se exempel i 

meningsbärande enhet Tabell 1).   

 

Då innehållsanalysen genererade svar till kategorier som passade in under studiens 

frågeställningar valde författarna att formulera om studiens frågeställningar till kategorier 

enligt följande: “Hur ser kunskapen om stödpersoner och dess roll ut idag bland 

vårdpersonalen?” blev “vårdpersonalens kunskap om stödpersoner och deras roll” och fick 

färgkod rosa, “vad tycker vårdpersonalen om stödpersonens roll i vårdrelationen?” blev 

“vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens roll i vårdrelationen” och fick färgkod grön 

samt “vilken betydelse uppfattas stödpersoner ha för patienten?” blev “vårdpersonalens 

uppfattningar om stödpersonens betydelse för patienten” och fick färgkod gul.  

 

Den transkriberade texten lästes igenom mellan tre till fem gånger i syfte att inte missa 

viktiga meningsbärande enheter. När en meningsbärande enhet identifierats tilldelades denne 

en färg som motsvarade den frågeställning enheten besvarade. De koder som formulerades 

utifrån de kondenserade meningsbärande enheterna hamnade sedan i subkategorier som var 

kopplade till kategorierna. Koderna och subkategorierna sammanställdes sedan i ett nytt 

dokument under respektive kategori, detta för att tydliggöra svarsspektrumet. Antalet 

subkategorier per kategori blev mellan två och tre stycken.  

 

Under kondensering och kodning framkom att vissa meningsbärande enheter ej var relevanta, 

dessa togs bort. Vissa andra meningsbärande enheter färgkodades om då det i kondenseringen 

framkom ett mer latent innehåll än den initialt tolkande manifesta utgångspunkten. De 

meningsbärande enheterna fick samma färg som den kategori de ansågs tillhöra (Tabell 1). 

Varje informant fick en siffra och varje unik meningsbärande enhet från samma informant 

fick sitt eget nummer, t.ex. Informant ett fick siffran “1” och informant etts första 

meningsbärande enhet fick nummret “1:1” osv (Tabell 1).  
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Exempel på dataanalys 

 
Tabell 1. Exempel på dataanalys och färgkodning 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

2:10 Ja tror de 

iallafall för ha inte 

doktorn gjort de så 

så gör ju vi de [ja 

de e ni som gör de 

ja] om dom e om 

dom e … osam elle 

… oense med 

läkarn då kan man 

ju säga de att “jo 

men du vet väl att 

du har rätt att 

överklaga” [mm] 

mm [mm... okej]  

för de e ju inte 

alltid dom e .. me 

asså närrom … blir 

informerade heller 

kanske inte hänger 

med  

2:10 Jag tror att alla 

blir informerade. 

Gör inte läkaren det 

så gör vi andra i 

vårdlaget det. Det 

är inte alltid 

patienterna kan ta 

in informationen 

heller. 

2:10 Patienten kan 

inte alltid ta in 

informationen 

2:10 Information 

till patienten 

2:10 

Vårdpersonalens 

kunskap om 

stödpersoner och 

deras roll 

2:11 De e väl att 

eehh … framföra 

deras[mm] talan 

liksom [mm] … till 

ja men till läkaren 

elle nånting ja men 

ja ja vet inte runt 

om såhära 

2:11 Stödpersonen 

kan föra fram 

patientens talan till 

läkaren 

2:11 Underlättar 

kommunikation 

mellan patient och 

läkare  

2:11 Positiva 

uppfattningar 

2:11 

Vårdpersonalens 

uppfattningar om 

stödpersonens roll 

2:12 Jo men så aaa 

[tack vare 

stödpersonen?] jo 

men så kan jag 

tycka [aa] och sen 

att de bir som ja 

men ... ett ja men 

ett stöd, att dom 

liksom ee har nån 

att prata med ååå 

… ja som inte … 

säger det läkarna 

säger å såna där 

grejer 

2:12 Stödpersonen 

blir som ett stöd, 

någon att prata 

med. Som inte bara 

upprepar det 

läkarna säger 

2:12 Ett stöd som 

lyssnar 

2:12 Relationens 

betydelse för 

patienten 

2:12 

Vårdpersonalens 

uppfattningar om 

stödpersonens 

betydelse för 

patienten 
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RESULTAT 

De informanter som slutligen deltog bestod av enbart skötare (n=2) och sjuksköterskor (n=6). 

Antalet blev totalt åtta individer. Informanternas yrkesverksamma år inom psykiatrisk vård 

varierade i längd mellan två till 42 år. Läkare och kuratorer intervjuades inte då tillgången på 

dessa var begränsad på grund av rådande sjukdomsbortfall. Avdelningssekreterare 

intervjuades inte heller då dessa hade begränsad interaktion med patienterna.  

 

Resultatet från intervjuerna redovisas nedan. Kategorier och subkategorier presenteras i tabell 

2. Därefter presenteras varje individuell subkategori i löpande text under respektive kategori 

med de analyserade svaren från intervjuerna i brödtexten. Varje subkategori avslutas med ett 

citat från informanterna för att illustrera resultatet. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Vårdpersonalens kunskap om stödpersoner och deras 

roll 

- Kunskap om stödpersonen 

- Information till patienten 

- Kunskap om relationen mellan patient och 

stödperson 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens roll 

i vårdrelationen 

- Positiva uppfattningar 

- Negativa uppfattningar 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens 

betydelse för patienten  

 

 

- Relationens betydelse för patienten 

- Så uppfattades patienten se relationen 

- Patientens uppfattade känslor vid interaktionen med 

stödpersonen 
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Vårdpersonalens kunskap om stödpersoner och deras roll 

Kunskap om stödpersonen 

Alla informanter visste att stödpersoner fanns men vissa upplevde att kunskapen om dem 

kunde förbättras eller förtydligas. Detta relaterat till begränsad interaktion och erfarenhet av 

stödpersoner. Det uppfattades som att stödpersonen visste sin roll och att den inte var av 

juridisk karaktär. De sågs som en samtalspartner och en stöttande roll i en utsatt situation.  

Alla patienter som lydde under LPT utnyttjade inte sin rätt till stödperson. Hur ofta 

stödpersonen nyttjades var väldigt individuellt och kunde gå i vågor. Ibland var det många av 

patienterna som tackade ja och ibland var det färre. Det framkom att det fanns begränsad 

kunskap i hur stödpersoner kunde nyttjas. Dock var den generella uppfattningen att de kunde 

nyttjas som socialt stöd och en aktivitetspartner.  

Kunskap om en generell utbildning för stödpersoner fanns bland vårdpersonalen. Merparten 

av stödpersonerna uppfattades som genuint intresserade och tog sitt uppdrag på allvar. 

 

“Ja, det är väl att dom ska stödja patienten medans den är inneliggande under tvångsvård 

under den tiden de är här.” 

“Min uppfattning är att dom vet vad deras roll är.”  

“Dom verkar ta sin uppgift på stort allvar.” 

“Det är väldigt individuellt hur det här med stödperson utnyttjas.” 

“Kunskapen är kanske lite för dålig ibland, hur stödpersoner ska utnyttjas.” 

 

Information till patienten 

Uppfattningen bland samtliga informanter var att alla patienter informeras om rätten till att få 

stödperson. Några meningsskiljaktigheter rådde dock huruvida informationen gavs redan vid 

beslutsfattande om LPT eller om en överklagan av tvångsvården först behövdes. Däremot 

tyckte majoriteten att de kunde bli bättre på att påminna patienten om rätten till stödperson 

om det nu var så att denne inte kunde ta in och bearbeta informationen vid det initiala 

läkarsamtalet. 

 

“Oftast frågar man under första läkarsamtalet och säger att du har rätt till en stödperson och 

då tror jag att patienten ofta har jättemycket att tänka på just vid första samtalet. Sen är vi nog 

dåliga på att följa upp liksom “är du säker på att”.. för då kanske dom säger “nej” eller man.. 

dom ska fundera på det men sen tar man.. är man dåliga på återkoppla där.” 
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Kunskap om relationen mellan patient och stödperson 

För att lägga grunden till en tillitsfull relation mellan stödperson och patient krävdes det, 

enligt vissa informanter, en bra personkemi. Viktiga aspekter som kunde tas med i 

beräkningen var patientens rådande mående. Det var något begränsad erfarenhet om särskilda 

interaktionstillfällen mellan patient och stödperson då de flesta träffar skedde utan 

vårdpersonalens involvering. Vid tillfällen där patienten var ny på avdelningen kunde det 

dock underlätta om vårdpersonal var delaktig under första mötet med stödpersonen för att 

skapa en trygg miljö.  

Uppfattningen bland vårdpersonalen var att ju sjukare patient, desto svårare att knyta kontakt. 

Vissa relationer kunde dock utvecklas så mycket att stödpersonen engagerade sig i patientens 

liv även efter utskrivning.  

 

“Och sen är det ju oftast med personkemi. Ibland så fungerar det ju väldigt bra mellan 

stödpersonen och patienten och ibland så…. fungerar det inte alls.” 

 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens roll i vårdrelationen 

Positiva uppfattningar 

Stödpersoner var en jättebra och relevant resurs, frikopplad från vårdapparaten, att kunna 

erbjuda personer under LPT. Att ha en mänsklig kontakt att öppna sig för under perioder av 

misstro gentemot vårdpersonalen kunde vara av betydelse. Patienterna kunde få möjlighet att 

känna sig hörda och genom detta se en förtroendeingivande relation växa fram. Detta kunde i 

sin tur öka patientens delaktighet i vården. Stödpersonen kunde även, i vissa fall, göra 

personal uppmärksam på om det fanns indikationer på livshotande tillstånd som suicidplaner 

hos patienten. De kunde också ses som ett stöd vid patientens utskrivning.  

“Jag tycker att det är väldigt bra att de finns. Å, å att det är en resurs, att man kan….. att man 

kan erbjuda en patient att hon eller han kan få en stödperson….. som kommer utifrån... på en 

sån här låst avdelning, det är en stor resurs.” 

 

Negativa uppfattningar 

Det hade förekommit vissa möten mellan vårdpersonal och stödperson som hade en mindre 

positiv utgång eller där mötet uteblev. Det kunde förekomma stödpersoner som inte hade 

tillräcklig kunskap om sin roll och ville veta saker om patienten som låg utanför dess 

jurisdiktion. Dock var detta ytterst sällsynta fall.  
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“En stödperson som liksom inte riktigt förstod att hon inte var vårdpersonal utan ville ha 

massa, massor av information och såhär innan hon träffade … personen och det tyckte ja inte 

om. Jag tror de till och med de va så att den personen inte kom till skott och träffade patienten 

som hade uttryckt önskemål om stödperson” 

 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens betydelse för patienten  

Relationens betydelse för patienten  

Patienten uppfattades få stöd och hjälp i sin utsatthet, blev hörd och fick medhåll i sina tankar 

och känslor. Saknade patienten dessutom anhöriga kunde det tänkas att stödpersonens 

betydelse blev än viktigare. Patientens egna röst kunde stärkas och uppmuntra till social 

interaktion med t.ex. andra patienter på avdelningen. Stödpersonen uppfattades också bidra 

till ökad självständighet samtidigt som den blev en del i patientens stärkande- och läkande 

process.  

 

“Men ja tänker att de liksom är nån slags stärkande process ...och jomen också kan vara bra i 

den, liksom i den, va ska man säga i nån slags läkandeprocess också att ...och hela det här 

med tvångsvård… att man kan ha nån att bolla med och sådär…. så att det aa möjligtvis kan 

bli någonting positivt istället för mycke negativt som det kan vara när dom e på tvångsvård 

liksom.”  

 

Så uppfattades patienten se relationen 

Vårdpersonalens uppfattning var att patienterna kunde ventilera sina tankar på ett friare sätt 

med denna kontakt. Stödpersonen sågs som en kontakt utanför vården, någon som stod på 

deras sida. Patientens rådande hälsotillstånd styrde, i stor utsträckning, hur denne uppfattade 

relationen och huruvida vederbörande tackade ja eller nej till stödpersonen. Dock var den 

generella uppfattningen bland vårdpersonalen att de patienter som tackat ja till stödperson såg 

denna relation som väldigt positiv.  

Patientens tidigare erfarenheter inom tvångsvård kunde styra hens behov av stödperson. 

Patienter som fick erfara tvångsvård för första gången upplevdes ha ett större behov av 

stödpersoner än de som vårdats tidigare. Alla patienter tog emot informationen individuellt 

och det hände att dess förväntningar på stödpersonen skildes från dess faktiska roll. Det 

kunde t.ex. förekomma att patienten frågade stödpersonen om praktiska saker som att springa 

och köpa cigaretter eller motsvarande och inte riktigt ha vetskapen om att det inte är det 

relationen går ut på.  
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“Dom få, får en viss kontakt i och med att det är en utomstående person som kommer så jag 

tror att många patienter….. kan uppleva de väldigt positivt för att då….. då kan dom ju 

ventilera… på ett mera eh lugnare sätt. I och med att dom upplever inte en stödperson som ett 

hot utan de e nån som dom har valt” 

 

Patientens uppfattade känslor vid interaktionen med stödpersonen 

Stödpersonen uppfattades vara en bra funktion som bidrog med trygghet och ökad delaktighet 

i patientens egenvård. Patienterna kunde tycka att det var skönt att komma bort en stund och 

var ofta nöjda efter mötet. Ibland förekom osäkerhet eller misstro inför första mötet, men 

efter en tid kunde patienten känna tillit till stödpersonen.Vissa patienter kunde känna misstro 

gentemot vårdpersonalen vilket ledde till att stödpersonen kunde vara ett bra stöd och en 

trygghet vid sådana tillfällen.  

 

“Ja, ja jag tror att patienterna känner de som en, dom som tackar ja till det känner det som en 

trygghet att det kommer som en neutral person utifrån avdelningen som inte har nånting med, 

oss som jobbar här inom slutenvården att eh göra med.” 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar 

om stödpersonens roll och betydelse för patienter inom psykiatrisk tvångsvård. 

Vårdpersonalens interaktion med stödpersoner var av varierande grad då träffarna oftast 

skedde enbart mellan patient och stödperson. Dessutom varierade frekvensen med vilket 

stödpersoner nyttjades av inneliggande patienter, t.ex. beroende på patientens tidigare 

erfarenheter av tvångsvård. Den generella uppfattningen var dock att stödpersonen hade en 

positiv och stärkande roll för patienten. Att patienter tackade ja eller nej till stödperson kunde 

bero på patientens rådande sjukdomstillstånd eller huruvida patienten var i affekt vid det 

initiala informationstillfället eller inte. Den generella uppfattningen bland vårdpersonalen var 

att rutinen kring informationsuppföljningen kunde förbättras.  

 

Resultatdiskussion 

Vårdpersonalens kunskap om stödpersoner och deras roll 

Det genererade resultatet gällande vårdpersonalens kunskap om stödpersonens och deras roll 

visade på en viss variation, även om den inte var så stor. Ett fåtal av informanterna trodde att 

patienten först behövde överklaga läkarens beslut om tvångsvård för att ens bli informerad 

om stödpersonen. Majoriteten visste dock att patienten blev informerade redan vid 

inskrivning. Viss osäkerhet förekom också gällande vem som initialt ansvarade för att delge 

information om stödpersoner. Det framkom även under intervjuerna att uppföljningen av 

informationen gällande stödpersoner till patienten kunde förbättras.  

I och med att informanterna identifierade denna förbättringspunkt, tyder det på en vilja att 

ständigt bli bättre och utveckla främjandet av patientens välbefinnande. Då detta 

uppmärksammades på avdelningen tyder det på att den etiska koden enligt ICN (2014) följs. 

Koden (ICN, 2014) säger att sjuksköterskan har ett ansvar att ge information på ett sådant sätt 

så att alla, oavsett bakgrund eller förhinder, kan ta till sig denna. Resultatet var lika intressant 

som det var oväntat då en viss förutfattad mening fanns hos författarna, där tron var att denna 

informationscykel var en rutinmässig självklarhet. 

 

Vårdpersonalens kunskap om stödpersonens betydelse kan härledas tillbaka till studien av 

Salberg och medarbetare (2018) där det framgick att 84% av tiden patienterna tillbringade på 

vårdavdelningen var ensamma. Ensamheten kunde få dem att känna sig isolerade och inte ha 

möjlighet att bli av med tankar på grund av misstro gentemot vårdpersonalen. Folke och 
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medarbetare (2017) redovisade i sin studie att endast 8% av patientens dag ägnades till social 

samverkan med vårdpersonal. Detta kan eventuellt förklaras med att det ofta åligger 

vårdpersonalen andra uppgifter. I denna situation är det bra att stödpersoner finns att tillgå för 

att lindra patientens ensamhet.  

 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens roll i vårdrelationen 

Resultatet visade att ingen tyckte det var negativt. Det kunde däremot förekomma enstaka fall 

där enskilda erfarenheter av specifika interaktionstillfällen var mindre tillfredsställande, dessa 

var dock ytterst få. Detta var väntat då personkemi ofta kan vara avgörande i upprättandet av 

en mellanmänsklig relation. Dock kunde det tolkas som att stödpersonen gav patienten en 

möjlighet till att få känna sig hörd och skapa förtroende till en annan människa i en tid med 

uttalad stigmatisering. Samhällets stigmatisering förekommer fortfarande och påverkar 

patienter som vårdats under tvång väldigt negativt med sämre livskvalitet och lägre 

självkänsla (Link, Castille & Stuber, 2008). Nyttjandet av stödpersoner, med detta i åtanke, 

kan eventuellt göra patienten bättre rustad för mötet med livet utanför vårdinrättningen. 

 

Vårdpersonalens uppfattningar om stödpersonens betydelse för patienten  

Den betydelse stödpersonen uppfattades ha för en patient under tvångsvård uppfattades enligt 

resultatet som både positiv och stor av informanterna. Det framkom att stödpersonen, genom 

sin sociala och förutsättningslösa medmänskliga kontakt, kunde främja patientens autonomi 

och delaktighet i sin egen vård. Att patienten ibland kunde ha en felaktigt uppfattning eller 

förväntan om vad en stödperson var och vad dennes roll innebar var väntat. Patientens 

rådande mående kunde till stor del inverka på hur hen tog till sig information. Det var också 

väntat att informationen tas emot och tolkas individuellt, oavsett hälsotillstånd. Sjukdomen 

uppfattades dock kunna styra och alla människor kan nog relatera till att informerade beslut 

kan vara svåra att ta i affekt. Detta kan då sammankopplas till tidigare gjorda studier av t.ex. 

Sharac och medarbetare (2010) som visade att vårdtiden kunde bli lång och att avvikande 

beteenden kunde öka i frekvens då patienterna tillbringade stora delar av sin tid ensamma. 

Samtidigt nämner studier i Radcliffe och Smith (2007) att patientens tillfrisknande kunde 

främjas på avdelningar som erbjöd regelbunden social interaktion. Informanterna upplevde 

att stödpersoner kunde ha en stärkande och betydande roll för patientens autonomi.  

 

Om Travelbees referensram (i Kirkevold, 2000) används som utgångspunkt kan författarna se 

att stödpersonens arbete kan vara betydande när det kommer till mellanmänskliga relationer. 
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Enligt Travelbee var den individ som behövde omvårdnad den som befann sig i en period där 

denne var inkapabel till att finna mening med sin situation och inte hade möjlighet att hantera 

sin sjukdom (i Kirkevold, 2000). Dessa aspekter skulle kunna tillämpas på individer som 

vårdas enligt LPT. Hennes teori byggdes upp kring de interaktionsfaser där det första mötet, 

framväxt av identitet, empati, sympati, kontakt och ömsesidig förståelse stod i fokus (i 

Kirkevold, 2000). Då vårdpersonal också kunde uppfattas som hotfulla av patienten behöver 

patienten en villkorslös, social kontakt som inte bara fokuserar på det sjuka utan på individen 

och dess egna upplevelser.  

 

De patienter som är intagna under LPT blir begränsade, både i sin fysiska och psykiska miljö. 

De har även ett begränsat socialt nätverk då vårdpersonalen och övriga patienter är de enda 

personerna som finns i hens närhet (Sharac et al., 2010). Att i denna miljö kunna ge patienten 

möjlighet att välja social kontakt själv kan vara av vikt eftersom det enligt Byskén 

Henriksson och Åsén (2013) uppskattades med personer som var frikopplade vårdapparaten 

att diskutera och göra aktiviteter med.  

 

Samhälls- och etiska aspekter 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014) är etik det som 

söker svar på vad som är gott och vad som är rätt inom den filosofiska vetenskapen. Då detta 

appliceras på sjukvården bör utgångspunkten vara patienten och dennes välmående. Att nyttja 

och erbjuda stödpersoner kunde därför ses som etiskt korrekt då de uppfattades ha en 

främjande betydelse för patientens välmående under tvångsvårdstiden.  

 

Som Link och medarbetare (2008) skriver kan samhällets stigmatisering av tvångsintagna 

patienter ge negativa konsekvenser för individen. Författarna anser då att om en god relation 

etablerats med stödpersonen, så kan patienten bemöta denna stigmatisering med stärkt 

autonomi och integritet.  
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Metoddiskussion 

Förförståelse 

Den förkunskap författarna hade var bristfällig. Viss praktik hade genomförts på sluten 

psykiatrisk avdelning där information om stödpersonens existens uteblev. Inför studiens 

genomförande söktes information upp i litteratur, artiklar och webbsökningar. Kompetent 

handledning fanns tillgänglig genom hela processen.  

 

Design 

Att ha en kvalitativ metod med deskriptiv design (Polit & Beck, 2017) var för författarna det 

självklara alternativet. Styrkan med denna forskningsdesignen var att den fokuserade på 

helheten och gav möjlighet till reflektion hos informanterna, vilket framkom vid mer än ett 

tillfälle under intervjuernas gång. Svagheten med designen var den begränsade tiden.  

 

Urval 

De initiala inklusionskriterierna för studien var sjuksköterskor och skötare med minst ett års 

erfarenhet inom psykiatrisk slutenvård. Författarna hoppades kunna komma upp i åtta 

informanter. Då antalet anställda på avdelningen var begränsat och ingen specifik 

könsfördelning var känd av författarna, tillsammans med längden på arbetslivserfarenheter, så 

blev inklussionskriterierna väldigt generella. Under studiens gång kom inklusionskriterierna 

att ändras efter ett tips från avdelningschefen då hen noterat ett stort sjukdomsbortfall bland 

ordinarie personal. En diskussion för att optimera antalet informanter och uppnå 

informationsmättnad fördes mellan avdelningschef och författare. Författarna tog upp detta 

med handledare och fick klartecken att även inkludera läkare och kuratorer. Avsaknaden av 

exklusionskriterier kan ha varit en styrka då det, under rådande sjukdomstider, var många 

sjukdomsbortfall och då de flesta vikarier inte varit verksamma så länge inom psykiatrin. 

Läkare och kuratorer kunde ej intervjuas då dessa täckte upp för sina kollegor. Detta kunde 

ses som en svaghet då de kan ha haft ytterligare kunskap än de som intervjuades.   

 

Datainsamlingsmetod 

Det positiva med intervjuer som datainsamlingsmetod var att författarna fick möjlighet att 

ställa följdfrågor vid oklarheter och att de kunde läsa av informanternas kroppsspråk direkt. 

Att ha tillgång till inspelningsutrustning gav dem också möjligheten att lyssna på varje 

intervju flera gånger och på så sätt tillintetgöra risken för att missa viktiga detaljer. 

Nackdelen var att det var en tidskrävande process som kräver erfarenhet som intervjuare. Då 
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författarna aldrig intervjuat någon förut tog det ett par intervjuer att bli varma i kläderna och 

få dem att flyta på. Intervjufrågorna var relativt svåra att formulera så de besvarade syftet. 

Det som kan ha varit en styrka var att det gjordes en pilotintervju där det gavs möjlighet för 

omformulering och reflektion. 

 

Tillvägagångssätt  

Det var bra att kontakta patientnämnden för tips om lämplig avdelning att kontakta. Detta 

möjliggjorde snabb påbörjning av arbetet då tiden för studiens utförande var begränsad. 

Tanken var från början att författarna skulle medverka på en arbetsplatsträff [APT] för att 

sälja in idén och locka informanter. Detta visade sig inte behövas då avdelningschefen tog på 

sig att rekrytera informanter som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Att genomföra 

intervjuerna direkt på avdelningen var fördelaktigt då tidsåtgången för personalen 

minimerades och deltagandet maximerades. Trots dessa förberedelser kände författarna att 

värdefull tid togs från informanterna då de deltog under sin ordinarie arbetstid. Framtida 

studier kan eventuellt göra en förändring i detta tillvägagångssätt genom att ta in informanter 

utanför arbetstiden. Det var också svårt att få rimlig längd på intervjuerna. Detta kan bero på 

nervositet och bristande erfarenhet hos författarna tillsammans med stress hos informanterna 

relaterat till rådande sjukdomsbortfall. 

 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägande som gjordes var relevanta för studien. Syftet med dessa 

övervägande var att tillintetgöra risken för att de individuella deltagarnas medverkande inte 

skulle kunna offentliggöras eller att den enskildes åsikt skulle kunna härledas tillbaka till 

individen. Detta syfte anser författarna uppnåddes med hjälp av avpersonifiering och genom 

att samtycke gavs av samtliga informanter till att medverka. Den generella uppfattningen är 

att övervägandet täckte samtliga, relevanta perspektiv. 

 

Bearbetning och analys  

Att använda innehållsanalys (Polit & Beck, 2017) som analysverktyg var bra då det la fokus 

på detaljer och essensen i det som sas. Det gav även möjlighet till att arbeta med texten på ett 

överskådligt sätt, både när det kom till den initiala bearbetningen med färgkodning och senare 

under formuleringen av resultatet. Tack vare användningen av siffror och färg kunde citat och 

kommentarer lätt identifieras vid eventuella korrigeringsbehov. Dock var det också en 

tidskrävande process som krävde många pauser för att undvika huvudvärk och ordblindhet. 
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Att båda författarna närvarade under intervjuerna underlättade analysprocessen. Det latenta 

innehållet i transkriberingen och innehållsanalysen kunde tolkas lättare då båda läst av 

informantens kroppsspråk. 

 

Resultatets trovärdighet  

Det som kan bidra till studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) är att 

intervjuguiden som slutligen användes först testades i en pilotintervju. Pilotintervjun 

genomfördes med en anställd med lång erfarenhet på gällande avdelningen. Detta gjorde att 

frågorna testades mot någon med relevant bakgrund kopplat till studiens syfte. Detta gav 

författarna ett underlag som främjade studiens giltighet .  

  

Resultatets tillförlitlighet kan härledas till att informanterna inte fick möjlighet att läsa 

igenom sina svar efter intervjun. Detta på grund av den rådande tidsbristen. Här skulle det då 

kunna förekomma vissa feltolkningar. Inspelningsutrustningen hade god kvalité på 

inspelningarna, vilket minskade risken för bortfall av information.  

 

Överförbarheten till andra avdelningar med samma klientel kan vara begränsad då denna 

studie genomfördes på enbart en avdelning. Det kan även vara svårt att dra en generell 

slutsats utifrån resultatet i ett större perspektiv då detta var en småskalig studie. 

Applicerbarheten kan även vara begränsad relaterat till hur de olika diagnoserna ter sig, det 

vill säga om det är t.ex. affektiva eller psykosavdelningar som berörs.   

 

Klinisk implikation 

Studiens resultat kan eventuellt vara av betydelse för att påvisa nivån av kunskap hos 

vårdpersonal och vilken uppfattning de har om stödpersonens faktiska betydelse för 

patienten. I detta fall kom det att visa på eventuella förbättringsmöjligheter i rådande rutiner 

kring hur given information följs upp. Anser vårdpersonal att stödpersoners roll är betydande 

och positiv kan frekvensen av deras nyttjande öka. Därmed kan patienten ges en större 

möjlighet till ett bättre tillfrisknande genom sociala interaktioner (i Radcliffe & Smith, 2007).  
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Slutsats 

Vårdpersonalen visste att stödpersoner fanns men det rådde viss oklarhet i vad som ingick i 

deras arbetsuppgifter. Stödpersoner uppfattades dock ha en meningsfull roll i patientens 

välbefinnande. Den upplevda känslan var att stödpersonen kunde bidra med ett medmänskligt 

stöd i en utsatt situation och att det var av stor betydelse för patienten. 

 

Kunskapen om och betydelsen av stödpersoner borde bli ett rutinmässigt inslag i utbildningen 

för framtida vårdpersonal. Det visar också, enligt tidigare studier, att patienten upplever 

social interaktion som läkande. Det behövs fler studier inom detta område för att kunna 

befästa denna kunskap och därmed optimera tiden under tvångsvård för patienten. 
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Bilaga 1. 

Vårdpersonalens uppfattning om stödpersonens roll inom 

psykiatrisk tvångsvård 

 

Intervjuguide:   

 

1. Berätta om dina erfarenheter av stödpersoner. 

- Positiva och negativa? 

- Kan du beskriva något interaktionstillfälle du varit med om mellan patient och 

stödperson? 

 

2. Berätta vad en stödperson har för roll inom psykiatrisk tvångsvård.  

- Uttalat stödjande eller mer bara som en kompis? 

 

3. Kan du beskriva vad en stödperson kan bidra med under tvångsvårdstiden?  

- Vilka aktiviteter brukar genomföras?  

- Hur långa brukar träffarna vara? 

 

4. När informeras patienterna om att stödpersoner finns att tillgå? 

 

5. Hur och av vem informeras patienten om att stödpersoner finns att tillgå? 

 

6. Informeras alla tvångsintagna om att stödpersoner finns att tillgå? Om nej: Varför 

inte? 

 

7. Upplever du att stödpersonen kan göra skillnad i patientens välmående? Om ja: på 

vilket sätt? Om nej: Varför inte? 

 

8. Upplever du att patientens delaktighet ökar i vården i.o.m en stödperson? Om ja/nej: 

På vilket sätt?  
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Bilaga 2 (1:2). 

 
Institutionen för folkhälso- och        

vårdvetenskap        2019-01-22 

 

 

Till verksamhets/sektionschef 

  
Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjustudien:  

Vårdpersonalens uppfattning om stödpersonens roll inom psykiatrisk tvångsvård. 

 

Hej! 

 

Vi heter Alexander Björkman och Linn Strömbert Grohs och är studenter på 

sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet. Vi planerar att genomföra en studie med 

titeln: Undersöka vårdpersonalens kunskap och erfarenheter om stödpersoner samt hur dess 

roll upplevs påverka patienten. Se bifogad projektplan. 

 

Vi avser att intervjua 8 st ur er personalgrupp, både läkare, sjuksköterskor och skötare. Varje 

intervju beräknas ta ca 30 minuter och spelas in på en app i mobiltelefonen för att sedan 

analyseras. All inhämtad data kommer hanteras så att deltagarna inte kan identifieras. 

Deltagande är frivilligt och alla informanter kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. 

 

Vi hoppas att Du kan ge din tillåtelse till att genomföra denna studie, vilket du gör genom att 

skriva under bifogad blankett för medgivande och sedan skannar eller tar en bild på den och 

mailar tillbaka till en av oss. Tveka inte att kontakta oss eller vår handledare om Du har 

frågor. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Alexander Björkman     Linn Strömbert Grohs 

Sjuksköterskestudent, termin 5   Sjuksköterskestudent, termin 5 

E-post: alexander.bjorkman.8917@student.uu.se E-post: linn.grohs.0254@student.uu.se 

Telefon: 0720-154393     Telefon: 0707-388084 

 

Handledare: 

Barbro Wadensten, lektor, docent 

barbro.wadensten@pubcare.uu.se 

 

mailto:barbro.wadensten@pubcare.uu.se
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Bilaga 2 (2:2). 

 
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa. 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM 

RAMEN FÖR EXAMENSARBETE 

 Preliminär titel: Vårdpersonalens uppfattning om stödpersonens roll inom psykiatrisk   

tvångsvård 

 Studiens design: se bifogad projektplan  Tidpunkt för datainsamling: v 6-8, 2019 

 Namn: Alexander Björkman och Linn Strömbert Grohs 

 Program / Kurs: Sjuksköterskeprogrammet  Termin: termin 5 

Gatuadress:  

Postnummer:   Ort:  Uppsala Telefon: Se Bilaga 3 (2:1) 

Handledare: Barbro Wadensten 

Gatuadress: 

Postnummer: Ort: Uppsala Telefon: Se Bilaga 3 (2:1) 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och  

studien bedöms utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete   ☐ 

som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva granskas av  

Etikprövningsmyndigheten 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men      ☐ 

studien bör granskas av Etikprövningsmyndigheten 

 

Tillstånd för att genomförande studie lämnas ej     ☐ 

 

Datum:    Ort:  

 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralchef: 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 3 (1:2). 

Vårdpersonalens uppfattning om stödpersonens roll inom 

psykiatrisk tvångsvård 

 

Information till vårdpersonal 
Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie inom ramen för examensarbete på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. I det här dokumentet får du information 

om studien och om vad det innebär att delta.  

 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Denna studie har initierats av patientnämnden. Syftet med studien är att undersöka 

vårdpersonalens inställning till och kunskap om stödpersonens arbete inom psykiatrisk 

tvångsvård. Du har blivit tillfrågad då du arbetar på en avdelning där nyttjandet av 

stödpersoner ofta förekommer. Du har personligen inte nämnts vid namn.  

 

Hur går studien till? 

Ditt deltagande innebär att du medverkar på en kortare intervju vid ett tillfälle. Tidsåtgången 

beräknas till ca 30 minuter men kan variera beroende på de svar vi får av dig. Frågorna vi 

kommer ställa är öppna frågor som behandlar din syn på stödpersonernas roll och arbete. 

Intervjuerna kommer spelas in och genomföras i lämplig lokal i anslutning till din arbetsplats. 

 

Möjligheter vid deltagande i studien 

Du kommer som vårdpersonal ges möjlighet att ventilera dina synpunkter och dela med dig 

av dina erfarenheter.  

 

Vad händer med mina uppgifter?  

För att värna om din integritet kommer vi använda nummer istället för namn och dina svar 

kommer inte kunna härledas tillbaka till dig. De inspelningar du medverkar i kommer raderas 

så fort examensarbetet är godkänt. Tekniken som används i denna studie är lösenordsskyddad 

eller kodlåst.   

 

Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Om du vill ta del av inspelningarna kan du kontakta de ansvariga för studien, 

kontaktuppgifterna står på nästa sida.  
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Bilaga 3 (2:2). 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Önskar du få ta del av resultatet kan du be oss om det eller maila oss vid ett senare tillfälle 

(mailadress står nedan). 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Sjuksköterskestudender: 

Alexander Björkman 

Mailadress: alexander.bjorkman.8917@student.uu.se 

Telefonnummer: 0720 15 43 93  

Linn Strömbert Grohs 

Mailadress: linn.grohs.0254@student.uu.se 

Telefonnummer: 0707 38 80 84 

Handledare: 

Barbro Wadensten, lektor, docent 

barbro.wadensten@pubcare.uu.se 

 

 

 
Samtycke till att delta i studien 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Vårdpersonalens uppfattning om stödpersonens 

roll inom psykiatrisk tvångsvård. 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexander.bjorkman.8917@student.uu.se
mailto:linngrohs111@gmail.com
mailto:barbro.wadensten@pubcare.uu.se
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Bilaga 4. 

Slutgiltig intervjuguide:   

 

1.  Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? 

 

2. Kan du berätta om dina erfarenheter av stödpersoner? 

• Berätta om dina positiva 

• Berätta om dina negativa 

• Kan du beskriva ett interaktionstillfälle du varit med om mellan patient och 

stödperson? 

 

3. Vad har stödpersonen för roll inom psykiatrisk tvångsvård? 

• Upplever du att den efterföljs?  

 

4. Vad tycker du om stödpersonernas roll? 

• Är den relevant?  

• Behövs den? 

 

5. När och av vem informeras patienterna om att stödpersoner finns att tillgå? 

• Upplever du att alla tvångsintagna informeras? (Om nej: Varför inte tror du?) 

• Brukar de själva fråga efter stödpersonen? 

 

6. Vad tror du en stödperson kan bidra med under tvångsvårdstiden?  

• Vilka aktiviteter brukar genomföras?  

• Hur långa brukar träffarna vara? 

 

7. Vilken betydelse upplever du stödpersonen har för patienten under vårdtiden? 

• Positiv? 

• Negativ? 

• Påverkas patientens mående i någon riktning? 

 

8. Hur upplever du att stödpersonen inverkar på patientens delaktighet i vården? 

• Om jakande eller nekande, utveckla på vilket sätt. 

 

9. Vilken bild brukar patienterna ge av mötet med stödpersonen? 

• Positiv?  

• Negativ? 

 

 

 

 

 


