
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Specialistsjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskors upplevelse av fastspänning enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Författare Handledare
Maria Carlsson Kristina Haglund

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Examinator 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med              Caisa Öster
inriktning mot psykiatri
År 2016 



SAMMANFATTNING

Bakgrund:  Fastspänning  är  en  tvångsåtgärd  som kan  behöva  användas  i  akuta  situationer  då

patienter  vårdas  enligt  lagen  om  psykiatrisk  tvångsvård  (LPT).  I  litteraturen  har  det  även

framkommit olämpligt användande av åtgärden med negativa konsekvenser för både patienter och

personal.  Patienter har uttryckt att  förtroendet  för psykiatrin  för alltid  kan förloras om personal

agerar  felaktigt  i  samband  med  en  tvångsåtgärd  som  fastspänning.  Hos  sjuksköterskan  kan

motstridiga känslor uppstå när olika värden hamnar i konflikt med varandra. Forskning i samband

med fastspänning är bristfällig, särskilt ur sjuksköterskans perspektiv.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och tankar i samband med

fastspänning enligt LPT. 

Metod: Kvalitativ design användes i studien och fem sjuksköterskor med erfarenhet av fastspänning

ingick.  Datainsamling  gjordes  genom  semistrukturerade  intervjuer  och  materialet  bearbetades

genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet: Analys av data resulterade i  fyra huvudkategorier;  ”komplexa situationer”,  ”faktorer

som bidrar  till  tryggare  fastspänning för  patienten  och  personal”,  ”alternativ  och förebyggande

åtgärder till fastspänning” och ”personalens känslor och förhållningssätt”.  

Slutsats: I studien upplever sjuksköterskorna fastspänning enligt LPT komplext, som nödvändig i

vissa akuta situationer men ibland som etiskt och regelmässigt tveksamma. För att  situationer i

samband med fastspänning enligt  LPT ska  utgå från  patientens  bästa  och följa  lagen framkom

förslag på alternativa eller förebyggande åtgärder samt faktorer. En faktor där det uppfattades behov

av vissa förbättringar var personalens kompetens och kunskap gällande exempelvis att se tecken i

tid, bemötande och kommunikation. Sjuksköterskorna beskrev vikten och konsekvenserna av hur

personalen klarar av att hantera sina egna känslor. Personalen måste vara professionell och kunna

möta en aggressiv patient utan att själv bli aggressiv eller rädd. Sjuksköterskorna upplevde att en del

kollegor  känslomässigt  har  distanserat  sig  till  åtgärden  och  att  en  del  fastspänningar  utförs

slentrianmässigt. Mer reflektion och kommunikation mellan kollegor beskrevs som förslag för att

minska risken för att det ska ske. Ett personcentrerat förhållningssätt skulle kunna bidra till positiva

konsekvenser för både patienter och personal gällande flera av dessa områden.

Nyckelord: sjuksköterska, fastspänning, tvångsvård, personcentrerad vård



ABSTRACT 

Background: Mechanical restraints is a coercive measure which may need to be used in emergency

situations where patients are cared for under the law on compulsory psychiatric care (LPT). In the

literature, there has also been inappropriate use of the measure, with negative consequences for both

patients and staff. Patients have expressed confidence in psychiatry forever be lost if staff are acting

wrongly during a coercive measure like mechanical restraints. In the nurse can conflicting emotions

arise when different values conflict with each other. Research associated with mechanical restraints

is poor, especially from the nurse's perspective.

Aim: The  aim of  this  study was  to  describe  nurses'  experiences  and thoughts  associated  with

mechanical restraints. 

Method: Qualitative design where five nurses with experience in mechanical restraints participated.

Data collection was done by semi structured interviews and the material  were analysed through

qualitative content analysis. 

Results: Data  analysis  resulted  in  four  main  categories:  "complex  situations",  "factors  that

contribute to safer mechanical restraints for patients and staff," "options and preventative measures

to mechanical restraints" and "staff's feelings and attitudes."

Conclusion:  In the study nurses experienced mechanical  restraints  complex,  necessary in  some

emergency situations  but  sometimes ethically questionable and may not  follow regulations.  For

situations in connection with mechanical restraints to be based on the patient's best and follow the

law emerged suggestions of options or preventive measures and factors. One factor which perceived

need of some improvements were staff skills and knowledge regarding, for example, to see signs in

time, attitude and communication. The nurses described the importance and consequences of how

staff handle their  own emotions. The staff must be professional and able to meet an aggressive

patient without getting aggressive or frightened themselves. The nurses felt that some colleagues

emotionally distanced themselves to the action and that some mechanical restraints are performed

routinely. Further reflection and communication between colleagues was described as a proposal to

reduce the potential for that to happen. A person-centered approach could contribute to positive

consequences for both patients and staff regarding several of these areas.

Keywords: nurse, mechanical restraint, coerced care, person centred care
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BAKGRUND

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Sverige  följer  Europakonventionen  (1950)  om  skydd  för  de  mänskliga  rättigheterna  och

grundläggande  friheterna.  Enligt  konventionen  har  alla  människor  rätt  att  leva  fria  från  tortyr,

omänsklig  eller  förnedrande behandling  och har  rätt  till  frihet,  säkerhet,  respekt  och  integritet.

Begränsning  av  de  mänskliga  fri  och  rättigheterna  får  ske  under  vissa  förutsättningar  som

exempelvis där  lagen stöder  tvångsvård under frihetsberövande. All  psykiatrisk vård sker  enligt

hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763), och ur patientperspektiv är vården frivillig men

undantag finns genom några tilläggslagar, till exempel i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (SFS

1991:1128). LPT får endast ges då en patient lider av en allvarlig psykisk störning som innebär ett

ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård som bara kan tillgodoses genom inneliggande avdelning

med  kvalificerad  psykiatrisk  dygnetruntvård  och då  patienten  motsätter  sig  vården.  Syftet  med

vården ska vara att få patienten att återgå till att medverka i sin vård. Enligt LPT får tvångsåtgärder

användas  endast  om åtgärden  är  rimlig  i  relation  till  åtgärdens  syfte  och  endast  om patienten

fortfarande inte medverkar i sin vård trots individuellt anpassad information. Är mindre ingripande

åtgärder tillräckliga så ska de användas istället. Allt tvång ska ske med hänsyn till patienten och så

skonsamt som möjligt (SOSFS 2008:18). 

Fastspänningar 

Fastspänning är en av de tvångsåtgärder som kan användas vid LPT. Vid situationer då det finns

direkt fara att en patient allvarligt skadar sig själv eller andra kan denne spännas fast i bälte eller

liknande anordning.  Chefsöverläkare måste  besluta  om åtgärden och om beslutande läkare inte

finner  speciella  skäl  så  får  fastspänningen maximalt  pågå  under  fyra  timmar.  Under  hela  tiden

fastspänning pågår måste personal vara med hos patienten (SOSFS 2008:18). 

Forskning om fastspänningar

I  Sverige  finns  det  två  patientgrupper  som  oftast  tvångsvårdas  och  får  tvångsåtgärder  som

fastspänning. Den första är patienter med allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolära

syndrom, svåra depressioner och missbruk. Den andra gruppen är unga, vuxna kvinnor som har

emotionellt  instabil  personlighetsstörning  tillsammans  med  självskadebeteende  och  utagerande

beteende.  Den vanligaste tvångsåtgärden att få under LPT-vård är fastspänning eller fasthållning i

syfte att tillföra läkemedel (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). År 2013 så rapporterades
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totalt 3567 utförda fastspänningar för totalt 1709 patienter som vårdades enligt LPT varav 1545 var

utförda på män och 2022 på kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Allvarligare psykiatriska tillstånd som

Schizofrenidiagnos  visade  sig  även  i  Europa  vara  associerat  till  ökad  risk  att  utsättas  för

tvångsåtgärder när 2030 patienter undersöktes (Raboch m.fl., 2010). 

Steinert  och  medarbetare  (2009)  försökte  hitta  kvantitativ  data  från  olika  länder  om hur  några

tvångsåtgärder, där fastspänningar ingick, användes och om det i så fall fanns initiativ att minska

dessa åtgärder. Resultatet visade dock att det inte då fanns tillräckligt med jämförbara data och att

det alltså saknades tillräckligt med forskning. Författarna uppmanade till upprättandet av databaser

för framtida jämförelser som kan syfta till att övervinna fördomar och förbättra klinisk praxis. Andra

studier visar på att tvångsåtgärder används olika över världen. Raboch och medarbetare (2010) har

undersökt och jämfört användandet av tvångsåtgärder i Europa. Resultat visar att den vanligaste

anledningen till att ordinera tvångsåtgärd var att patienter var aggressiva mot andra. I åtta länder var

tvångsmedicinering  vanligast  och  i  två  länder,  Grekland  och  Tyskland,  var  fastspänning  den

vanligaste  tvångsåtgärden.  Även  Bak  och  Aggernæs  (2012)  har  jämfört  användandet  av

tvångsåtgärder i Europa genom en granskning av internationell litteratur och en tvärsnittsstudie med

uppgifter från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Belgien, Holland, Storbritannien, Irland,

Frankrike och Italien. Författarna fann att jämförbara data bara fanns från Norge, Finland, Sverige

och  Danmark.  Resultatet  visade  att  Sverige  använde  fastspänningar  oftast  av  alla  länder,  till

exempel dubbelt så ofta som Danmark som i sin tur använde fastspänningar oftare än Finland och

dubbelt så ofta som Norge. I studien framkom inte orsaken till att användandet av tvångsåtgärder

som fastspänningar skiljer sig mellan länder men uppmanade till fortsatta studier som kan förklara

skillnaderna.  Författarna  menade  att  mer  information  skulle  kunna  användas  för  att  minska

tvångsåtgärder  i  Europa så att  patienter  får  det  mer  acceptabelt  samt  att  psykiatrin  i  sig skulle

förbättras (Bak & Aggernæs, 2012). Variationen mellan länderna kan reflektera skillnader mellan

ländernas attityder i samhället och kliniska traditioner (Raboch m.fl., 2010). 

På Island har fastspänningar inte använts som rutinåtgärd på årtionden. Fysisk fasthållning används

dock men endast under några minuter i samband med tvångsmedicinering och för att lugna patienter

(Bak  &  Aggernæs,  2012).  I  mitten  av  1900-talet  var  det  en  läkare  på  Island  som brände  alla

tvångströjor och bälten som användes för att spänna fast människor. För att lugna patienter använde

han mediciner, varma bad och fasthållning av personal. Denna tradition tillsammans med satsningar

på bred utökning av den psykiatriska vården och omsorgen i samhället, strukturerade gruppsamtal
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och att patienter har bostäder som de ska få vård i så långt som möjligt har lett till att tvångsvård är

mycket ovanligare på Island än andra europeiska länder och att fastspänningar i dess olika former

inte används (Gudmundsson, 2012). Ytterligare en studie pekar på att ett lands kultur kan vara det

som mest präglar enskilda personers inställning till att utföra tvångsåtgärder snarare än traditioner

på psykiatriska verksamheter. I studien undersöktes attityder till tvångsåtgärder hos en grupp som

studerade  till  psykiatrisjuksköterskor  i  Storbritannien  och  resultatet  visade  bland  annat  att

attityderna inte  ändrades  under  utbildningens gång.  Av de elva tvångsåtgärder  som undersöktes

ogillades  fastspänningar  mest  (Bowers,  Alexander,  Simpson,  Ryan  &  Carr-Walker,  2004).

Skillnaderna mellan hur länder använder tvångsåtgärder har vidare undersökts via frågeformulär där

professionella inom psykiatri i Storbritannien, Nederländerna och Finland svarat om inställning till

tvångsåtgärder och vilka faktorer som inverkade mest på beredskap att använda tvångsåtgärder. Det

framkom att skillnaderna mellan attityder till tvång överlag matchade användandet av åtgärderna i

respektive  land.  I  Storbritannien,  där  fastspänningar  är  förbjudet,  framkom minst  godkännande

attityd  till  fastspänningar  och  i  Finland  mest  godkännande  attityd.  Kvinnor  visade  mindre

godkännande  till  fastspänningar  än  män.  Personernas  individuella  preferenser  att  använda  en

särskild tvångsåtgärd berodde främst på om den ansågs säker för patienten att genomgå, om den

hindrar patienten att skada andra och om den snabbt lugnade patienter (Bowers m.fl., 2007). 

Konsekvenser av fastspänning

Professionella inom psykiatrisk vård bör respektera de mänskliga rättigheterna när de vårdar utsatta

människor  (Cusack,  McAndrew,  Cusack & Warne,  2016).   Alternativa  behandlingsmetoder  ska

alltid övervägas i första hand och patienten ska ha erbjudits individuellt anpassad information. En

rimlig avvägning ska göras mellan nyttan tvångsåtgärden kan ha för patienten mot att patienten

genomgår en behandling mot sin vilja så att patientens självbestämmande och integritet kränks.

Vid en litteraturgenomgång är studier om fastspänning med positiva resultat för patienter mindre

förekommande.  Ett  undantag  var  en  artikel  där  författaren  till  studien  utifrån  egen  erfarenhet

beskrev hur fastspänning under  de rätta  omständigheterna kan vara en sista utväg med positivt

utfall. Artikeln beskriver ett fall där en kvinnlig patient med en historia av självskadebeteende sedan

barndomen själv var aktiv och medverkade till utformandet av vårdplanen där fastspänning ingick i

vissa fall. Resultatet beskrivs som livräddande och en "katalysator för förändring" (Carr, 2012). 

En översikt har sammanställts med evidens gällande fastspänning och liknade åtgärder. Samtliga
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artiklar  som granskades  identifierade  olämpligt  användande  av  tvångsåtgärderna  som ledde  till

negativa  konsekvenser  för  både  patienter  och  personal.  Av  granskningen  framkom  att  när

fastspänning missbrukas så är det ofta som en konsekvens av rädsla, vanvård och en brist på de-

eskaleringstekniker.  Det  beskrevs  att  trots  att  fastspänningar  används  för  att  kontrollera  vad

personalen  anser  vara  olämpligt  beteende  så  verkade  det  som  att  själva  kontrollerandet  i  sig

orsakade verbal  och fysisk aggression.  Obalans  upptäcktes  mellan  nivån på patientens  störande

beteende i relation till personalens svar med fastspänning. Både patienter och personal hade synen

på fastspänning som en del av modern, psykiatrisk vård men ibland används det på ett sätt som

bryter mot mänskliga rättigheter som leder till rädsla, fysisk skada, och känslomässigt lidande för

båda parter  (Cusack m.fl.,  2016).  En kvalitativ  studie  gjord av  Ling,  Cleverley och Perivolaris

(2015)  för  att  undersöka inneliggande patienters  erfarenheter  före,  under  och efter  bland annat

fastspänning visade att de vanligaste orsakerna till fastspänning var en förlust av självständighet och

tillhörande  ilska,  konflikt  med  personal  och  andra  patienter  samt  otillfredsställda  behov.  De

rapporterade att situationen hade kunnat förhindras genom ökad kommunikation med personal och

beskrev  olika  negativa  reaktioner,  t.ex.   rädsla  och  avvisande  under  själva  fastspänningen.  En

översikt av Paterson, Bradley, Stark, Saddler, Leadbetter och Allen (2003) beskriver och diskuterar

dödsfall  som skett  i  samband med  fastspänning och liknande åtgärder  inom vård  och omsorg.

Författarna avslutar artikeln med att påminna om att fastspänning kan vara en osäker åtgärd men

behövs i  situationer  där alternativen som finns  tillgängliga är  farligare.  De skriver  att  det  mest

uppenbara sättet att minska risk för dödsfall i samband med fastspänning är det uppenbara, det vill

säga  genom  att  främja  alternativ  med  fokus  på  primär  och  sekundär  prevention.  Enligt

Socialstyrelsen (2009) har patienter uttryckt att förtroendet för psykiatrin kan skadas för alltid efter

ett  felaktigt  agerande  i  samband  med  tvångsåtgärd.  Därför  bör  personalen  skydda  patientens

integritet, försöka minska känslan av tvång och mildra de delar av behandlingen som kan bidra till

att öka den rädsla som patienten redan kan känna i sitt sjukdomstillstånd.

Förebyggande och minskande faktorer

Socialstyrelsen har föreskrifter gällande säkerheten på avdelningar där psykiatrisk tvångsvård ges

(SOSFS 2006:9). Varje verksamhet har ansvar att anpassa säkerheten samtidigt som god vård utförs.

Återigen så bör en avvägning göras mellan de inskränkningar i patientens integritet som arbetet med

säkerhet kan innebära i förhållande till syftet med åtgärderna och ska ske med patientens bästa i

åtanke. Faktorer som antas öka den inre säkerheten på en avdelning är till exempel vårdrelationen

där personalens förmågor att motivera samt skapa relationer och tillit ingår. En annan faktor är den
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fysiska och känslomässiga vårdmiljön som ska bidra till att tvång kan ske skonsamt och med hänsyn

till patienten. Det är även viktigt med rutiner för att personalen går säkerhetsutbildningar med jämna

mellanrum för att kunna hantera till exempel aggressiva och våldsamma situationer (Socialstyrelsen,

2007). Dessa faktorer stämmer väl med resultatet från en kvantitativ studie som gjordes med försök

att minska antalet fastspänningar genom nya strategier. Fastspänningarna minskade signifikant när

personalen  fick tränas  i  tekniker  som syftar  till  att  minska  eskaleringar  i  kombination  med ett

nybildat team för krissituationer.  Starkt ledarskap, personalens engagemang, tillgänglig feedback

och kvalitetsövervakning var också avgörande (Godfrey, McGill, Jones, Oxley, & Carr, 2014). 

En systematisk översikt från Cochrane försökte jämföra effekten av bland annat fastspänning med

alternativa  strategier  som  minskar  eller  förebygger  aggressioner  hos  de  med  allvarlig  psykisk

sjukdom samt  utvärdera  de  strategierna.  Resultatet  visade  att  jämförelsen  och värderingen  inte

kunde  göras  då  det  inte  fanns  tillräckligt  med  kontrollerade  randomiserade  studier.  Med  detta

resultat och att kvalitativa översikter funnit skadliga effekter av fastspänningar menade författarna

till översikten att fortsatt användande av fastspänning måste ifrågasättas så länge säkerheten och den

kliniska effekten är tveksam (Sailas och Fenton,  2000).  Stewart,  Merwe, Bowers,  Simpson och

Jones (2010) gjorde en översikt över empiriska studier mellan 1960 och 2007 som skulle visa vilka

interventioner som kunde minska användandet av bland annat fastspänningar men resultatet visade

även här på vaga bevis så de fann ej den mest effektiva komponenten då. För att följa upp studien

som tidigare visade att  fastspänningar  användes  dubbelt  så ofta i  Danmark som Norge (Bak &

Aggernæs, 2012) gjorde Bak, Zoffmann, Sestoft, Almvik, Siersma och Brandt-Christensen (2015)

en  tvärsnittsstudie  av  psykiatriska  enheter  för  att  undersöka  om det  fanns  förebyggande  icke-

medicinska faktorer som kunde förklara skillnaderna i  antal  fastspänningar mellan länderna.  De

fann  sex  förebyggande  faktorer  som  delvis  kunde  förklara  skillnaderna;  personalutbildning,

extrapersonal, acceptabel arbetsmiljö, att separera akut störande patienter, förhållande mellan antal

personal-patient och identifierande av vad som triggar patientens kris. Ingen av åtgärderna visade på

några skadliga effekter.  Bak och medarbetare (2014) hade året  innan genomfört  en retrospektiv

studie  för  att  undersöka  om  faktorer  som  kunde  tänkas  förebygga  fastspänningar  på  sjukhus

verkligen  hade  något  samband  med  antal  utförda  fastspänningar.  Här  fann  de  att  obligatorisk

översyn  (till  exempel  händelseanalys),  patientmedverkan  och  avsaknad  av  trängsel  hade  ett

signifikant samband med att fastspänningar användes mer sällan. Ingen av dessa faktorer visade

heller på skadliga effekter. Yang, Hargreaves och  Bostrom (2014) undersökte via hierarkisk analys

sambandet på ett asiatiskt sjukhus i San Francisco mellan empati hos vårdpersonal och minskning
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av vissa tvångsåtgärder där  fastspänning ingick.  Resultatet,  med kontroll  på faktorer  som skift,

patient  och  andra  personalvariabler,  visade  att  närvaro  av  personal  som  skattade  över  medel

gällande empati var starkt förknippat med minskad användning men empatiutbildningar visade inte

på några fördelar. I denna studie visade det sig alltså att det kan vara viktigt att rekrytera och behålla

empatisk vårdpersonal på akutpsykiatriska avdelningar.

Svenska psykiatriska föreningen (2013) har gett ut riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård men hävdade

också att det saknas forskning inom området vilket gjorde det svårt att få fram evidensbaserade

riktlinjer. Utifrån en studie och ett projekt som kallas  ”Bättre vård – mindre tvång” så fann de dock

stöd  i  att  ökad  kommunikation  med  patienterna,  samverkan  med  anhöriga  och  ett  lyhört

förhållningssätt minskar behovet av tvång och förbättrar patienternas upplevelse av tvångsvård. 

”Bättre vård – mindre tvång” var en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner

och  Landsting  (SKL)  som syftade  till  att  förbättra  den  psykiatriska  heldygnsvården  genom att

minska  behov  av  tvångsåtgärder  och  förbättra  patienters  upplevelse  av  tvångsåtgärder

(Socialstyrelsen,  2013).  År  2014  bestämde  sig  regeringen  och  SKL för  att  minska  behovet  av

tvångsvård  i  Sverige  genom en  överenskommelse  kallad  PRIO,  plan  för  riktade  insatser  inom

området psykisk ohälsa. Landstingen har identifierat de patienter som fått flest tvångsåtgärder med

syfte att  analysera grupperna för att  kunna hitta metoder och arbetssätt  som kan minska tvång.

Bakgrunden till satsningen var att tvångsvård respektive tvångsåtgärder är en integritetskränkning

som bör ske så sällan som möjligt, så skonsamt det går och med största möjliga hänsyn till patienten

(SKL, 2015).

Sjuksköterskan och fastspänning

Psykiatrisk omvårdnad ska stödja människor till utvecklingsmöjligheter och att känna kontroll över 

sitt liv. Alla med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna erbjudas kvalitativt god och 

säker personcentrerad vård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Sjuksköterskans 

etiska kod står för de mänskliga rättigheterna och beskriver att sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I all 

omvårdnad finns etiska aspekter och varje sjuksköterska har personligt ansvar för sina bedömningar 

och beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans värderingar kan vara medvetna 

eller omedvetna och påverkar samspelet med omgivningen. För att bli mer etiskt medveten och 

handla därefter måste värderingarna medvetandegöras (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).
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Eftersom frihetsberövande tvångsåtgärder har beskrivits som integritetskränkande och ett ingrepp i

mänskliga fri- och rättigheterna så är det av stor vikt att patienterna efteråt erbjuds att förstå varför

åtgärderna vidtogs samt ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser och reaktioner. Ett humant och

gott bemötande är viktigt vid alla tvångsåtgärder. Exempel på god omvårdnad i tvångssituationer är

åtgärder  för  att  minska  oro,  ångest,  rädsla  eller  aggressivitet  och  det  är  också  viktigt  att  göra

patienten delaktig. Av etiska skäl bör en fastspänning ske i ett rum utan insyn eftersom åtgärden

redan gör  ingrepp på  integriteten  (Socialstyrelsen,  2009).  I  en  kvalitativ  studie  gjord  i  Sverige

intervjuades patienter som hade erfarenhet av fastspänningar i syfte att beskriva den omvårdnad de

då fått. Resultatet presenterades med ett överbryggande tema kallat ”fysisk närvaro, instruktion och

lugnt beteende kan minska missnöje och trauma” och inkluderade fem kategorier. Det framkom

alltså  att  information  måste  ges  på  ett  lugnt  och  känsligt  sätt,  personalen  måste  vara  fysiskt

närvarande  under  hela  förfarandet,  och  eftersamtal  bör  utföras.  Enligt  författarna  demonstrerar

resultatet  att  det  är  viktigt  med  engagerad  personal  under  fastspänning  och  betydelsen  av  att

akutpsykiatriska sjuksköterskor utbildas korrekt.  Sjuksköterskor i  akutpsykiatriska miljöer måste

vara genuint engagerade, medvetna om sina handlingar och fullt närvarande med sårbara patienter i

tvångssituationer (Lanthén, Rask, & Sunnqvist, 2015). 

Vid  litteraturgenomgång  så  har  det  inte  framkommit  särskilt  många  studier  som  beskriver

sjuksköterskors  perspektiv  på  just  fastspänningar.  En  kvantitativ  studie  från  norra  Finland

analyserade  faktorer  som kunde  beskriva  sjuksköterskors  etiska  och  emotionella  erfarenheter  i

samband med vissa tvångsåtgärder  som fastspänning.  Resultatet  visade bland annat  få  negativa

erfarenheter  av tvång överlag men att  ju  fler  fastspänningar  sjuksköterskorna varit  med om de

senaste 12 månaderna desto mer rapporterades en känsla av att tvångsåtgärderna användes felaktigt.

Endast  hälften  av  alla  medverkande skattade  att  de  tyckte  att  tvångsåtgärderna  gör  ingrepp på

patienters autonomi och uppfattar det som att de hjälper patienter när de använder tvångsåtgärder

som fastspänning (Korkeila, Koivisto, Paavilainen, & Kylmä, 2016). 

Fastspänningar har mer och mer visat sig vara kontraterapeutiskt och psykiatrisjuksköterskor är ofta

den profession som använder fastspänningar hävdade Riahi, Thomson och Duxbury (2016) och ville

därför  förstå  de  faktorer  som  inverkar  på  deras  beslutsfattande.  De  sammanställde  därför  en

integrativ  översikt  som resulterade i  att  åtta  teman identifierades  som faktorer som inverkar  på

psykiatrisjuksköterskans beslutsfattande vid bland annat fastspänningar. Dessa teman var ”säkerhet

för  alla”,  ”fastspänning  (och  fasthållning)  som sista  utväg”,  ”rollkonflikt”,  ”bibehålla  kontroll”
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personalens sammansättning”, ”kunskap och uppfattning om patienters beteende” och ”psykologisk

betydelse”. Temana lyfter hur psykiatrisjuksköterskors beslutsfattande påverkas av både etiska och

säkerhetsmässiga  ansvarsområden  liksom  mellanmänskliga  och  personalrelaterade  faktorer.

Sjuksköterskorna beskrev hur fastspänning kan vara nödvändigt men också att de inte tycker om

åtgärden  och  såg  den  som  en  sista  utväg  vilket  resulterar  i  rollkonflikter.  Författarna

rekommenderade  ytterligare  studier.  Olofsson,  Gilje,  Jacobsson  och  Norberg  (1998)  gjorde  en

fenomenologisk hermeneutisk studie för att förstå sjuksköterskans erfarenheter av att använda tvång

på patienter. Här framkom att sjuksköterskorna hade en önskan om att ses utav sig själva, kollegor

och patienter som att de gjorde gott, var goda och gav god vård. Samtidigt så uppfattades inte tvång

som något bra och de beskrev att de inte ville använda tvång men kunde inte komma på några

alternativa lösningar. Istället så inriktade de sig på att utöva tvånget mjukt och på ett sätt där kamp

och  våld  kunde  undvikas.  Dessa  motstridiga  känslor  gjorde  det  svårt  för  sjuksköterskorna  att

ifrågasätta tvångsåtgärderna och att överväga alternativa lösningar (Olofsson m.fl.., 1998). 

Personcentrerad vård – teoretisk bakgrund

Modellen  som används  i  studien  är  personcentrerad  vård  vilket  är  en  av de sex  internationellt

framtagna  kärnkompetenser  som  sjuksköterskan  i  alla  sammanhang  bör  behärska.  De  andra

kärnkompetenserna  är  evidensbaserad  vård,  teamsamverkan,  förbättringskunskap  för

kvalitetsutveckling,  säker  vård  samt  informatik  (Svensk  sjuksköterskeförening,  2014b).

Personcentrerad  vård  har  visat  ge  förbättrad  överensstämmelse  mellan  vårdgivare  och  patient

gällande behandlingsplan, förbättrat hälsoresultat och ökad tillfredsställelse hos patienter. Patienten

är här en person som inte bör reduceras enbart till sin sjukdom och som ska vara aktiv i planerande

och genomförande av sin vård (Ekman & Norberg, 2013; Ekman m.fl., 2011). Tre nyckelbegrepp är

partnerskapet,  patientberättelsen  och  dokumentation.  Partnerskapet  står  för  den  ömsesidiga

respekten för varandras kunskap. Alltså att patienten har kunskapen om att leva med sin sjukdom

och sjuksköterskan besitter kunskap om själva sjukdomen och dess behandling och rehabilitering.

Patientberättelsen är en förutsättning för personcentrerad vård och utifrån den, tillsammans med

andra  undersökningar,  planeras  vården  gemensamt  och  skrivs  som  en  hälsoplan.  Både

patientberättelsen och hälsoplanen ska dokumenteras (Centrum för personcentrerad vård, 2015). Att

arbeta personcentrerat innebär att  utgå från patientens vårdbehov och inte personalens behov av

ordning och struktur (Wiklund Gustin, 2014). SKL har beslutat att kunskap och information om

personcentrerad vård sprids till landsting och kommuner för att modellen ska börja användas (SKL,

2015).

8



Problemformulering

Fastspänning enligt LPT kan  behöva användas i akuta situationer men i litteraturen har det även

framkommit olämpligt användande av åtgärden med negativa konsekvenser för både patienter och

personal.  Patienter har uttryckt att  förtroendet  för psykiatrin för alltid  kan förloras om personal

agerar  felaktigt  i  samband  med  en  tvångsåtgärd  som  fastspänning.  Forskning  i  samband  med

fastspänning är  bristfällig,  särskilt  ur  sjuksköterskans  perspektiv.  Det  har  dock framkommit  att

åtgärden hos sjuksköterskan kan väcka motstridiga känslor där faktorer som professionellt ansvar att

följa regler och en önskan om att göra gott utifrån sig själv, patienten och kollegor kan ställas mot

varandra. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta personcentrerat och ta ansvar för omvårdnad av

god  samt  säker  kvalitet  i  samband  med  fastspänning  enligt  LPT  behövs  ökad  kunskap  som

synliggör eventuella områden som behöver utvecklas eller stärkas.

Syfte

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser och tankar i samband med fastspänning enligt

LPT.

METOD

Design

En kvalitativ  design valdes  till  denna studie då syftet  var  att  beskriva upplevelser och tankar i

samband med fastspänningar.  Kvalitativ design som forskningsmetod lämpar sig vid studier där

syftet  är  att  beskriva,  förstå  eller  tolka  deltagares  upplevelser  av  ett  fenomen  (Henricson  och

Billhult, 2014). 

Urval

Ett strategiskt urval gjordes för att få variationsrika beskrivningar av studiens fenomen (Henricson

och Billhult, 2014). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor

med  erfarenhet  av  fastspänningar  enligt  LPT från  vuxenpsykiatriska  verksamheter.  Den  yngsta

sjuksköterskan  var  29  år  och  den  äldsta  56  år,  en  var  man  och  fyra  var  kvinnor.  En  av

sjuksköterskorna hade psykiatrisk specialistutbildning sedan tidigare och en annan höll på med sin

psykiatriska specialistutbildning vid urvalstillfället. Antal informanter blev fem samt en som deltog

i pilotintervjun. Det kan vara bra att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer eftersom många kan
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resultera i ett stort material som är svårt att överblicka (Trost, 2010; Henricson, & Billhult, 2014). 

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen  skedde  via  intervju  med  öppna  frågor,  även  kallad  semistrukturerad  intervju

(Danielson, 2014). En intervjuguide (Bilaga 1.) med sex öppna frågor och tre följdfrågor användes

under  intervjun.  De  öppna  frågorna  var  relaterade  till  syftet  och  efterfrågade  informanternas

upplevelser och tankar i samband med fastspänning. Under dessa intervjuer är forskaren flexibel

och kan anpassa sig efter situationen så att frågorna inte behöver följa en ordning samtidig som

intervjuguiden kan vara ett  stöd för att  strukturera intervjun om det skulle behövas (Danielson,

2014). Följsamhet är viktigast under intervjuarbetet och att  frågorna bör komma som följder av

informantens svar. Intervjun bör ske ostört från åhörare i en miljö där den som intervjuas känner sig

bekväm.  Alla  platser  har  för-  och  nackdelar  och  på  informanternas  arbetsplats  finns  risk  för

störningar.  Den som intervjuas bör få välja plats men den som intervjuar kan dock ge förslag så att

inte ansvaret lämnas över på informanten (Trost 2010). 

Tillvägagångssätt

Initialt ansöktes om tillstånd att genomföra studien hos verksamhetschefer på olika kliniker i en stad

i Mellansverige. Efter att två svarat och godkänt studien kontaktades avdelningar inom klinikerna

där fastspänning enligt LPT förekom. Enhetscheferna ombads förmedla studiens informationsbrev

(Bilaga 2.) till  sjuksköterskorna på avdelningen..  Efter detta hörde en deltagare själv av sig och

visade intresse. En annan deltagare tillfrågades då författaren befann sig i ett tillfälligt gemensamt

arbetssammanhang.  De  andra  tre  visade  intresse  via  gemensamma  bekanta.  Innan  intervjuerna

påbörjades  genomfördes  en  pilotintervju  med  en  sjuksköterska  som  arbetar  tillsammans  med

författaren till studien. Pilotintervjun gjordes för att prova intervjuguiden, upplägget och tiden om

något skulle behöva justeras  (Danielson, 2014). Provintervjun används inte i analys och resultat.

Sjuksköterskorna som skulle intervjuas till studien fick möjlighet att själva välja plats för intervjun.

De fyra första intervjuerna genomfördes på de deltagande sjuksköterskornas respektive arbetsplats i

ett  avskiljt  rum.  Den  sista  intervjun  genomfördes  i  ett  bokat  rum i  anslutning  till  författarens

arbetsplats.  Alla  sjuksköterskor  som skulle  intervjuas  fick först  muntlig  information utöver  den

skriftliga informationen (Bilaga 2.) de fått sedan tidigare. Alla erbjöds även att ta del av studien i

efterhand vilket alla utom en informant tackade ja till. Författaren till studien hade intervjuguiden

som stöd under intervjuerna men ordningen på frågorna följde informanternas svar. Intervjuerna

spelades in på författarens telefon och fördes direkt över till en dator där de förvarats så att ingen
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obehörig kunnat nå dem. Intervjuerna tog mellan 22 och 30 minuter. 

Forskningsetiska överväganden

Enligt Helsingforsdeklarationen så bör all forskning inledas med att noga överväga fördelar mot

risker och medicinsk forskning bör endast ske om det är troligt  att grupperna som medverkar i

studien kan ha fördelar av resultatet (World Medical Association, 2013).  Etisk reflektion ska ske

genom  hela  forskningsprocessen  (Kjellström,  2014;  Trost,  2010).  En  reflektion  författaren  till

studien gjorde tidigt var om det fanns risk att sjuksköterskorna som intervjuas kunde känna sig

skuldbelagda eller kränkta om negativa aspekter av fastspänning uppkom. Författaren till studien

hade dock inställningen om att förhålla sig så neutral som möjligt under intervjuerna och uppfattade

inte  själv  någon  av  de  tilltänkta  frågorna  som känsliga.  Den  egna  uppfattningen  om vad  som

uppfattas som känsliga frågor ska inte  vara relevant  i  sammanhanget  då andra inte  behöver  ha

samma uppfattning om ämnet och inte ska påverkas av intervjuarens uppfattning. Om intervjuer

sker under förtroendefulla former brukar frågor inte uppfattas som känsliga ändå (Trost, 2010). Om

de intervjuade sjuksköterskorna ändå skulle reagera med obehagliga känslor så kan det uppfattas

vara en minimal risk eftersom obehagliga känslor kan ses som del av ett vanligt liv (Kjellström,

2014).  Samtliga deltagare fick inledningsvis ett  informationsbrev (Bilaga 2.)  som skrevs utifrån

riktlinjer från Centrala etikprövningsnämnden (2015) och i enighet med Helsingforsdeklarationen

(World  Medical  Association,  2013).  Motsvarande  information  gavs  muntlig  innan  intervjuerna

började där deltagarna påmindes om att deras givna samtycke när som helst kunde tas tillbaka med

omedelbar verkan (Kjellström; 2014; World Medical Association, 2013). Allt material har hanterats

så att ingen annan har kunnat höra inspelningarna och så att ingen, förutom författaren, ska kunna

härleda identiteten på deltagarna. Alla deltagare erbjöds också att få ta del av det färdiga resultatet

av studien (World Medical Association, 2013). 

Bearbetning och analys

En kvalitativ innehållsanalys valdes för att bearbeta insamlad data efter beskrivning av Graneheim

och Lundman (2004). Analysen genomfördes på det manifesta innehållet, det vill säga det synliga

och uppenbara i materialet. Efter att intervjuerna hade transkriberats ordagrant så lästes de igenom

flera gånger för att få en känsla för helheten. Sedan togs den text ut som svarade mot syftet så att

meningsenheter kunde bildas och som i sin tur sedan kondenserades, alltså kortades ner samtidigt

som kärnbudskapet bevarades. Kondenseringarna fick koder vilket kan beskrivas som redskap att

tänka med. Exempel på denna process visas i Tabell 1. Det sista steget var att jämföra de olika
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kodernas skillnader och likheter så att koderna kunde delas in i fyra kategorier och 13 subkategorier.

Tabell 1: Exempel på den kvalitativa innehållsanalysens olika steg

Meningsbärande enhet Kondensering Kod

...och jag visste att det skulle bli det för 

det...man gav liksom...det va en sån 

situation där man inte...riktigt gav 

patienten nåt större val än så, man 

erbjöd inte kanske första steget att 

man...//...erbjuder patienten att ta 

emot... en.. peroral medicinering, 

kanske frivilligt ...//...men att man 

bestämmer, man hoppar över den biten 

och bestämmer att "nä men patienten 

ska tvångsmedicineras"...//...åh då..med

stöd av fastspänning...

Patienten erbjöds inte ett val att 

frivilligt ta emot per oral 

medicinering innan bestämt att 

tvångsinjicera med stöd av 

fastspänning.

Fastspänd utan att 

först erbjudas 

alternativ.

Helst ska man ju..man ska ju samlas 

och kanske planera att nu, nu ska vi 

kanske ge en tvångsinjektion.....och det 

kan bli bältesläggning och då ska man 

ju planera i förväg och vem tar vilken 

arm och vilket ben o så, det är ju..det 

optimala när man kan göra det..

Helst ska man samlas och planera 

hur en tvångsinjektion kan leda till 

fastspänning och optimalt om man 

planerar i förväg vem som tar 

vilken arm eller ben och så. 

Optimalt om man 

samlas och planerar 

fastspänningen i 

förväg.
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RESULTAT

Analysen av sjuksköterskors upplevelser och tankar i samband med fastspänningar resulterade i fyra

kategorier och 13 subkategorier som presenteras i Tabell 2. och beskrivs utförligare nedan under

respektive rubrik tillsammans med illustrativa citat.

Tabell  2.  Översikt  av kategorier och subkategorier med upplevelser och tankar i  samband med

fastspänning enligt LPT.

Kategori Subkategorier

Komplexa situationer Fastspänningar som behövts

Tveksamma fastspänningar

Signaler om att fastspänning kan bli nödvändigt

Faktorer som bidrar till tryggare 

fastspänning för patienten och 

personal

Personalens kunskap och kompetens

Att värna om patienten/skydda patienten

Strukturerat arbetssätt

Alternativ och förebyggande 

åtgärder till fastspänning

Att se tecken i tid

Att nå fram till patienten

Alternativa åtgärder

Personalens känslor och 

förhållningssätt

 

Känslor

Att härbärgera

Att distansera sig

Att kommunicera känslor och upplevelser

Komplexa situationer          

Denna  kategori  innehåller  tre  subkategorier;  ”fastspänningar  som  behövts”,  ”tveksamma

fastspänningar  ”  och  ”signaler  om  att  fastspänning  kan  bli  nödvändigt”.  Resultatet  visar  på

varierande erfarenheter och uppfattningar om att fastspänningar har behövts eller när det funnits

tveksamheter.
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Fastspänningar som behövts 

Sjuksköterskornas beskrivningar i denna kategori liknade varandras till stor del. De menade att de

vanligaste  orsakerna  till  att  fastspänning  kan behövas  är  när  det  inte  längre  går  att  prata  med

patienten och att patienten inte samarbetar. 

”Det som orsakar det är att, att...situationen har nått någon form av...man kommer till någon form

av döläge där man inte kan kommunicera längre” (nr2)

Alla sjuksköterskor beskrev att fastspänningar ibland är enda alternativet för att skydda i farliga

situationer då det finns risk att patienten skadar sig själv, personal eller andra patienter.

”Ja, om jag kan säga så här, det är, det, det kommer, det förekommer sådana tillfällen som man...vi

har sådana patienten som det går inte att hantera på...så, det går inte att samtala med de, det går

inte,  det  är liksom...det  är...de-det  finns svåra situationer...som läkaren blir  tvungen ordinera…

tvångsbehandling eller bältesläggning(fastspänning)...det går inte att undvika...” (nr1)

Två av sjuksköterskorna tyckte att de flesta av de fastspänningar de varit med om behövdes och var

rätt beslut.

Tveksamma fastspänningar 

Här framkom mer varierande erfarenheter från sjuksköterskorna. Erfarenhet från att ha varit med om

fastspänningar utan att själv ha kontroll och själv inte hållit med övrig personal om att fastspänning

hade behövts. Någon annan kan ha haft kontrollen sedan tidigare eller tagit över situationen vilket

efteråt har lett till känslor av frustration då det finns tvivel om ifall fastspänningen hade behövts.

”...men att man kanske...missat en del av ett fö-händelseförlopp...åh sen så...få-helt plötsligt blir

man till...påkallad och rycks med i nånting som man kanske inte håller med, det kanske...divergerar

lite, det st-stämmer inte överens med den bilden man har haft...om patienten bara...en kvart innan,

eller tjugo minuter innan...beroendes på hur mycket man har missat liksom...//...åh där man ha...

där jag kan...ibland ställa mig...åh fråga mig själv om de..kan vara så att man har missuppfattat?.

om det kan var så att man drar för hastiga slutsatser?...om det kan vara så att man kanske inte har

provat nån alternativ väg.//...utan känner att det här är enkla vägen ut...” (nr2)
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En del fastspänningar beskrivs som att de har skett utan att följa gällande riktlinjer och rutiner, till

exempel  att  inte  först  provat  alternativa  åtgärder  eller  att  situationerna  blivit  så  akuta  att

fastspänningen genomförts framför andra patienter. Några av sjuksköterskorna uppfattade det som

att personal ibland kan vara orsaken till att en fastspänning sker.

”Jag tycker att ibland så kan det provoceras fram” (nr3)   

Signaler om att fastspänning kan bli nödvändigt

Sjuksköterskorna beskrev att det ibland finns signaler före om att en fastspänning kan behövas. 

”...hintarna kan se ut på så sätt att, just det här när man märker...att kontakten till patienten inte

finns, att det är svårt att få ögonkontakt..han eller hon hör inte vad man säger, de är där men det

man säger det...det nåt inte fram..eller så kanske det når fram på något sätt men de är för rädda för

att tro på det...men hintarna, det är nog mest det här att man också märker en tydlig eskalering av

det hotfulla beteendet. Många gånger kan man stoppa det på en gång innan det eskalerar, men de

gånger där man har märkt att det man säger och det man gör...med sig själv som verktyg då, inte

hjälper, där tycker jag att man får en ganska tydlig..hint om, om att det kommer bli nånting mer så

att säga” (nr5)

Faktorer som bidrar till tryggare fastspänning för patienten och personal     

Denna kategori innehåller subkategorierna ”personalens kunskap och kompetens”, ”att värna om

patienten/skydda  patienten”  och  ”strukturerat  arbetssätt”.  Här  beskrevs  vad  som  kan  bidra  till

tryggare fastspänning och de faktorerna var relaterade till personalens kompetens, strukturen och att

värna patientens integritet.

Personalens kunskap och kompetens   

Sjuksköterskorna  beskrev  hur  personalens  kompetens  innefattande  bemötande,  utbildning  och

kunskap bidrar till säkrare fastspänning genom att skador minimeras och patientens lidande minskar

om personalen vet vad de håller på med. Sjuksköterskorna själva känner sig också tryggare när de

vet att kollegor är kompetenta.

”Jag känner att de skötare jag jobbat med ändå, är, man har känt sig trygg för man vet att man

kan, man har gått den här "Bergenmodellen"” (nr3)
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Att värna om patienten/skydda patienten 

Sjuksköterskorna  förklarade  vikten  av  att  skydda  och  värna  patientens  integritet  i  den  utsatta

situation  de  befinner  sig  i  under  en  fastspänning.  Återkommande  ansågs  kommunikation  med

patienten under själva situationen vara lugnande för patienten. Det kunde bidra till  att patienten

kände  sig  tryggare  när  någon  förklarade  vad  som hände  under  hela  tiden.  Med  tanke  på  hur

utelämnad patienten kan vara rent fysiskt så beskrevs det vara viktigt att till exempel lägga en filt

över patienten. 

”...och att man ser till att, att det inte...att man inte skadar patienten, mer än nödvändigt.//...absolut

inte,  att  man..försöker...liksom,  inte  för-förmildra  men,  men  att  man,  man..med  den  här

medvetenheten om hur skör patienten är och...//...och hur, hur utsatt den känner sig när den, när,

när  man..när  man  våldför  sig  på  det  vis  som  man  faktiskt  gör...//...eller  tar  kontrollen  över

patientens beteende på det viset,  att  man, att  man..tänker på...och förmedlar åh a-liksom ändå

respekterar dens integritet, man inte bara ser till och prata o kommunicerar fram allting o att man

gör det utifrån patientens bästa men också...att...man skyddar liksom så att den inte tar skada, hur

kläderna, så att den inte ska vara naken på nåt vis, att den inte ska vara blottat, det ska inte ske

bland andra personer...” (nr2)

Sjuksköterskorna upplevde även att samtal med patienten efter en fastspänning kunde bidra med

kunskaper för både personal och patienter. 

”...och sen jag tycker också om, om att det är bra att det finns en…att man har använt tvång, att de

pratar efteråt med patienten och frågar om patients åsikt. Det tycker jag också om, det är bra att vi

gör det. För vi kan ha lite information av patienten, hur det gick för de...//...ja, att ha lite feedback

och reflektion, hur det gick och varför och hur det kändes för patient och...och att vi kan själv

förbättra sig, efter de där samtalet...ta det seriöst” (nr4)

Strukturerat arbetssätt

Kontroll över situationen, planering och en tydlig ansvarsfördelning beskrev sjuksköterskorna som

viktiga  faktorer  under  en  fastspänning.  De  menade  att  en  tydlig  ansvarsfördelning  minskade

patientens lidande genom att det blir en lugnare situation där personalen gör det de ska, till exempel

att en personal ansvarar för att samtala med patienten så att inte övrig personal försöker överrösta

varandra.  Vidare beskrev de hur sjuksköterskan ska kunna ta arbetsledarrollen i dessa situationer
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samtidigt som de ska kunna anpassa sig och ta ett  steg tillbaka i  de fall någon annan har tagit

ledarrollen för att inte skapa en konflikt. En sjuksköterska framförde att det ibland kan finnas olika

åsikter  bland  skötare  om  vilka  ansvarsuppgifter  sjuksköterskan  egentligen  ska  ha  under  en

fastspänning.

”...men också att alla vet vad de ska göra för något...när det väl händer..och hur det ska se ut, att

det  är  exempelvis  kanske  då..sjuksköterskan,  eller  sjuksköterskan  ska  ta  arbetsledarroll...och

fördela uppgifter...sjuksköterskan ska kunna ta den platsen som behövs…men, är det så att hon

märker att nån annan har tagit på sig det ansvaret då måste man ju också kunna kliva tillbaka så

att  det inte blir  nån....konflikt  där också,  om vem som ska a ansvaret  och då behöver man ha

förtroende för varandra och för varandras kompetens och kunskap” (nr5)

Sjuksköterskorna beskrev också att tiden är en viktig del och att en fastspänning ska vara under så

kort tid som möjligt för att lindra patientens lidande. 

”Men, jag tänker att..man gör det ju för att det ska vara så kortvarigt som möjligt, att man ska

kunna medicinera och sen...så fort  patienten är lugn ska man...släppa upp patienten är det väl

tänkt” (nr3)

Alternativ och förebyggande åtgärder till fastspänning  

Denna  kategori  har  tre  subkategorier;  ”att  se  tecken  i  tid”,   ”att  nå  fram  till  patienten”  och

”alternativa åtgärder”. Här framkom åtgärder och faktorer som kan bidra till att en fastspänning inte

kommer att behövas alls eller som bidrar till att fastspänning används som ett sista alternativ när

alla andra tänkbara åtgärder provats. 

Att se tecken i tid 

Här beskrev sjuksköterskorna att genom mer fokus på förarbetet, att kunna läsa av patienten i tid,

kan resultera i att en fastspänning inte kommer att behövas. En sjuksköterska menar att observation

av patienters beteende i ett större perspektiv, inte bara just i stunden, är ett område som behöver

förbättras  för  att  i  tid  kunna  kommunicera  med  patienten  för  att  ta  reda  på  vilka  eventuellt

förebyggande åtgärder som kan behöva sättas in.

”Tycker observationen är jätteviktigt  för  att  man kunna tidigt ..observera att  det är nåt  fel  på
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patienten och...gå och fråga med stödsamtal. Jag vet att ibland det finns patienten som inte vill

prata och vill vara, lämna ifred, ändå jag tycker att man måste fråga "kan vi vara säker med dig?

ska  du  skada  sig  eller  inte?"  Ha  mer  tydlighet.  Det  är  ändå  vad  vi  kan  göra  med  samtal,

communication...det tror jag, jag vet inte...” (nr4)

Att nå fram till patienten 

Sjuksköterskorna beskrev olika sätt för att kunna nå fram till patientens egna vilja och motivation

till att medverka för att undvika en fastspänning. Att motivera patienten till att medverka till sin

vård genom att gå med på att ta mediciner.

”Men man tänker,  man tänker så här,  det är jag...varje gång när skulle vi  tvångsinjicera eller

bälteslägga  en  patient...så  långt  det  går  att  motivera  patienten,  att  frivilligt  liksom...ta  sina

mediciner och. medverka till vården//för att undvika...för att undvika...” (nr1)

Alla sjuksköterskor beskrev hur bemötandet och samtal med patienten kan fungera som alternativ

eller förebyggande till fastspänningar. Dessa samtal syftar till att på olika sätt nå fram till patienten

genom att kommunikationen anpassas efter den enskilde patienten och att använda samtalstekniker

med kroppsspråket i beaktande. Sjuksköterskorna beskrev detta som ett område som kan förbättras

inom psykiatrin. Genom kommunikation kan missförstånd redas ut. Personalen kan hjälpa patienten

att förstå situationen och eventuella konsekvenser av sitt agerande samtidigt som personalen kan få

förståelse för patientens perspektiv.

   

 ”..och framförallt...ja, att man också försöker kommunicera fram till patienten vilka risker det

finns med, med, om den liksom börjar slåss, att..att det finns risker att den tar skada eller...åh att,

egentligen, det vill ju ingen innerst inne, det, det blir ett, det beteendet som syns hos patienten är

oftast en reaktion på att den, antingen har en annan uppfattning av verkligheten än vad vi har, eller

att den känner sig missförstådd eller hotad...” (nr2)

Alternativa åtgärder

Sjuksköterskorna beskrev att samtal i sig kan fungera som alternativ till fastspänning. Ett exempel

var  när samtal  med läkare har  fungerat  som alternativ  men inte  från annan personal.  Ett  annat

alternativ som framkom var att se till att medicinera i god tid för att undvika en akut situation med

fastspänning som följd.
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”Om det är inte möjligt i akutsituationen jag skulle rekommendera att medicinera patienten på en

gång, inte vänta två, tre veckor...och sen...ta beslut att medicinera på en gång, för jag tycker att

patienten lider ganska mycket i de två, tre veckor” (nr4)

Sjuksköterskorna beskrev också att andra tvångsåtgärder kan användas istället för fastspänningar i

vissa situationer. Sjuksköterskorna trodde att fasthållning skulle användas oftare om fastspänningar

inte  fanns  som  alternativ  och  egentligen  borde  räcka  som  alternativ.  En  sjuksköterska  hade

erfarenhet från ett annat land där tvångsåtgärden fastspänning inte används. Hon beskrev hur de

istället använder avskiljningsrum som tvångsåtgärd. I dessa ska patienten lugna ner sig själv och

genom kameror och mikrofoner kan patienten observeras samt kommunicera genom. 

”...vi har separeringscell, en avskiljningsrum, eller en komfortrum kanske som det heter i Sverige

och när patienten blir aggressiv då vi går, självklart med många personal, vi försöker att övertala

patienten att gå själv först, om det inte går då vi medicinerar patienten och sen går till den rummet

och det rummet det är en saferoom, man kan inte skada sig men man kan titta vilken dag det är,

vilken tid det är och det finns monetoring via kamera och möjlighet att tala via mikrofon och det är

en läkare som kommer och bedömer om patienten behöver att vara avskild eller inte och...och det

är en tvångsåtgärd” (nr4)

Personalens känslor och förhållningssätt  

Denna kategori innehåller fyra kategorier; ”känslor”, ”att härbärgera”, ”att distansera sig” och ”att

kommunicera känslor och tankar”. Här framkom sjuksköterskornas beskrivningar av egna känslor

och hur  de hanterar  dessa  samt  hur  de  uppfattade att  annan personal,  enskilt  eller  som grupp,

hanterar och uppvisade känslor.

Känslor

Sjuksköterskorna beskrev dubbla känslor till begreppet fastspänningar, som ett nödvändigt ont. 

En menade att det är svårt att säga om en fastspänning är rätt eller fel, är någon rädd så måste det

accepteras. Vidare beskriver en sjuksköterska att hon blev chockad först när hon kom i kontakt med

fastspänningar men att hon nu blivit mer van. En beskrivning var att  fastspänningar innebär en

anspänning för personalen som måste vara lyhörd för alla delar av situationen.

”...det  är  ju  alltid  en-en jobbighetsfaktor...i  det...de,  man...man blir...det  finns  en liksom en,  en
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anspänning...som-som man måste...arbeta mot för att vara så lyhörd för så mycket som möjligt av..

så många som möjliga aspekter i den situationen som är...//...det är väl det första man, man känner

när man tänker på...” (nr2)

Att härbärgera

Sjuksköterskorna beskrev hur personalen måste vara professionella och hantera sina egna känslor.

De menade att  personalen  ska  kunna vara  fortsatt  lugna i  situationer  när  de  konfronteras  med

aggressiva patienter och att  patienter känner av personalens lugn. En del hade erfarenheter från

situationer där aggressivitet överförts till personal som själva velat ”visa sina muskler”. Personal

som kan hantera sin känslor utan att bli rädda själva kan ta det lugnt och motivera patienter även i

svåra situationer. Det framkom att det behövs mer kunskap om hantering av aggressiva situationer.

En sjuksköterska menade att de som upplever fastspänningar som jobbigt nog bör arbeta med något

annat. 

”Jag tycker att personalen som lägger patient i bälte, de ska professionella, och de ska i första

hand...hantera sin egen aggression och sin egen...att de ska liksom….de ska inte bli påverkade av

patientens beteende...och gå upp i varv...då risken finns att de skadar patienten...däremot de ska

hantera...på ett sätt så att de hjälper...åh inte skadar patienten...för att risken finns i den här, när

patienten är orolig och personal  vill  övermanna eller ta  över patienten,  att  de..att  patient  blir

skadad,  fysiskt  eller  så...eller  de  släpper  patienten,  de  ta,  det  är  där  man  måste  vara  väldigt

försiktig...Försök att  personal ska vara utbildad,  att  de ska ha utbildning för att  hantera såna

är...//...om...självförsvar och använda teknik...då...desto mindre skadar man patienten.” (nr1)

Att distansera sig

Här  beskrevs  erfarenheter  och  upplevelser  av  att  en  del  personal  kan  distansera  sig  till

fastspänningar. Sjuksköterskorna beskrev hur en del personal som arbetat längre verkar ha en attityd

där  utförandet  av  fastspänningar  verkar  ske  slentrianmässigt,  de  är  professionella  men

kommunicerar inte egna tankar eller känslor. En sjuksköterska beskrev detta liknande utifrån sig

själv, att hon var bra på att ”stänga av” efter en fastspänning och ville glömma en del erfarenheter av

fastspänningar.

”Jag upptäckt att finns ibland tendenser till att det blir lite så här livsstilsaktigt på psyksyrran att

man ska...man ska agera utifrån en mall, man ska vara professionell och sköta allt det här så, men

det finns också, man får...man förvärvar nån typ av attityd,  att  det ska vara att  man är liksom
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jättestark...//...o det här, att man sköljer av sig, efter, så fort nånting har hän-hänt, så kan man

liksom...//...ibland se helt opåverkad ut...//jag tror att det är en del av en kultur...//...som mer eller

mindre finns på olika avdelningar...” (nr2)

Det fanns också en uppfattning om begreppet i ett vidare sammanhang där vårdkulturer på olika

avdelningar  eller  i  personalgrupper  verkar  påverka  om  och  hur  fastspänningar  används.  Som

exempel nämndes uppfattning om att nattpersonal har haft nära till fastspänningar. 

”Jag tror det hör lite till kulturer, var man jobbar också...på nån avdelning så är lite kulturen så

här att men…åh då kan jag säga så här speciellt har jag hört det bland nattpersonal, att..det är

liksom inget tjafs, vi bälteslägger...och det är väldigt tråkigt tycker jag o höra men okej, de är få...”

(nr3)

Att kommunicera känslor och upplevelser 

Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att personalen kommunicerar upplevelser och känslor

mellan varandra efter en fastspänning för att undvika att dessa sker slentrianmässigt men att det inte

sker så ofta som det behövs. En sjuksköterska menade att vid brist på detta så finns risk att ny

personal  anammar  attityder  från  annan  personal  för  att  ens  egna  tankar  och  funderingar  inte

efterfrågats och uppmärksammats.

”...ibland kan det vara folk som kanske har gjort det jättelänge och så.. o de är väl mer benägna o

gå därifrån bara...//...men ibland har man nån som kanske inte har gjort det så ofta...//...och som

känt sig jätteosäker och som har mycket tankar och funderingar som kommer...//...men som, bara

för att det inte frågas om ens upplevelser, tankar och funderingar på det som har hänt, så kanske

man bara anammar någon annans attityd kring det att...//...ah men det ska tydligen inte pratas om

det här, utan man ska göra det hela så...” (nr2)

Det framkom erfarenheter av att  interaktioner mellan personal kan påverka om en fastspänning

kommer bli nödvändig eller inte, om det är bristande kommunikation mellan personalen så påverkar

det patienterna och tvärtom.

”...och det är ju, det kan man ju se på många sätt, också även när man jobbar...och om det inte blir

en bältesläggning en kväll så kan det vara lugnt på avdelningen för att man jobbar på ett visst sätt
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med vissa, vissa personer, att man, man är lugnare, man rör sig på ett visst sätt och...om det, man

märker att om det är stökigt i personalen, att man stressar omkring och rör sig då blir patienterna

påverkade...” (nr3)

DISKUSSION

Sammanfattning av huvudresultat

Analys av data resulterade i fyra huvudkategorier; ”komplexa situationer”, ”faktorer som bidrar till

tryggare  fastspänning  för  patienten  och  personal”,  ”alternativ  och  förebyggande  åtgärder  till

fastspänning” och ”personalens  känslor och förhållningssätt”.   Innehållet  visar  beskrivningar  av

sjuksköterskornas  olika  upplevelser  och  tankar  i  samband  med  fastspänning  enligt  LPT.

Sjuksköterskorna beskrev upplevelser av komplexa situationer med fastspänning där en del upplevs

som nödvändiga medan andra känts etiskt eller regelmässigt tveksamma. Vidare beskrevs patientens

signaler som kan förekomma fastspänning. Beskrivningar av alternativa och förebyggande åtgärder

framkom. Åtgärderna handlade om att se varningstecknen i tid, samtala, motivera, medicinera eller

använda en annan tvångsåtgärd. Sjuksköterskorna beskrev även upplevelser av känslor hos sig själv

och annan personal. De beskrev sin uppfattning om hur känslor hanteras med möjliga konsekvenser.

Resultatdiskussion

Komplexa situationer    

Sjuksköterskorna beskrev att fastspänning ibland är en nödvändig åtgärd för att hindra patienter från

att skada sig själv eller andra. Dessa beskrivningar stämmer överens med hur åtgärden får användas

enligt lagen om LPT i situationer då andra alternativa åtgärder inte fungerat (SOSFS 2008:18) och

med Raboch och medarbetare (2010) som menar att aggression är den vanligaste orsaken till  att

tvångsåtgärder som fastspänning ordineras. I motsats till fastspänningar som sker som de är menade

beskrev sjuksköterskorna även när fastspänningar känts tveksamma och skett utan att följa lagar och

rutiner. Till exempel hade patienter kränkts genom att bli fastspända framför andra patienter eller

blivit  fastspända  utan  att  först  bli  erbjuden  andra  åtgärder  som  alternativ.  Enligt  Svenska

psykiatriska föreningen (2013) bör det inte gå till som sjuksköterskorna beskrev eftersom människor

som vårdas i psykiatrin redan är så utsatta och patienten måste först ha blivit erbjuden andra möjliga

alternativ samt fått anpassad information innan patientens självbestämmande och integritet hotas av

kränkning. Om det förekommer olämpligt användande av fastspänningar som till och med strider

mot lagen borde det innebära att Socialstyrelsen behöver öka tillsynen så att brister kan identifieras
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och åtgärdas. 

De tveksamma fastspänningarna som framkom i sjuksköterskornas beskrivningar kan även kopplas

till att patienter uttryckt att förtroendet för psykiatrin kan skadas för alltid efter ett felaktigt agerande

i  samband  med  tvångsåtgärd (Socialstyrelsen,  2009).  Det  går  att  tänka  sig  många  negativa

konsekvenser av att en patient inte litar på psykiatrin. För den enskilde patienten skulle det kunna

innebära ett utdraget lidande då denne undviker att söka psykiatrisk vård om måendet blir sämre

igen. Det är också möjligt att tvångsvård med tvångsåtgärder kan behövas på nytt om förtroendet

saknas och patienten är motvilligt inställd till att ta emot vård från psykiatrin. Ytterligare tvångsvård

med  tvångsåtgärder  samt  en  eventuell  polishandräckning  innebär  även  en  ökad  kostnad  för

samhället  som kanske kunnat  undvikas om patienten haft  ett  förtroende för psykiatrin.  Det kan

också tänkas att ryktet för psykiatrin hos allmänheten försämras av att patienter beskriver sig dåligt

behandlade av den psykiatriska vården.

Faktorer som bidrar till tryggare fastspänning för patienten och personal

Sjuksköterskornas  beskrivningar  här  stämmer  ofta  överens  med  sådant  som  Socialstyrelsen

rekommenderar  men  enligt  sjuksköterskorna  inte  alltid  stämmer  med  hur  det  fungerar  i

verkligheten. Innehållet i denna kategori kan även relateras till flera andra källor i bakgrunden och

handlade om att personalens kompetens, innefattande bemötande, utbildning och kunskap, bidrar till

säkrare fastspänning genom att skador minimeras och patientens lidande minskar om personalen vet

vad de ska göra. Liknande har Socialstyrelsen (2007) beskrivit viktiga faktorer för säkerheten på en

avdelning.  Faktorerna  var  bland  andra  vårdrelationen  som  förutsätter  personal  som  kan  skapa

relationer och att det finns rutiner för att personal rutinmässigt går säkerhetsutbildningar. Bak och

medarbetare (2015) stödjer också detta då de i sin studie fann att personalutbildning var en faktor

som förebygger fastspänningar. Författaren till denna studie uppfattar det som orimligt att personal

utan tillräcklig kompetens bör arbeta  där fastspänningar enligt  LPT förekommer.  Patienterna på

dessa avdelningar bör inte utelämnas till  enskilda individers bedömningar med risk för felaktig

behandling och personalen själva kanske inte ens vet om att det finns risk att de själva handlar på ett

sätt som kan vara brottsligt. Ytterligare inventering över kunskaps- och kompetensbrist hos personal

skulle behövas. 

Sjuksköterskorna beskrev att värna eller skydda patientens integritet dels handlade om att ge god,
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genomtänkt  omvårdnad under  själva  fastspänningen,  dels  att  efter  en fastspänning samtala  med

patienten för att inhämta kunskap för både personal och patienter. Cusack och medarbetare (2016)

instämmer då de hävdar att personal inom psykiatrin ska respektera de mänskliga rättigheterna så

långt  det  går.  Resultatet  stämmer  även  överensstämmer  med  Socialstyrelsen  (2009)  som

rekommenderar att patienter efter en tvångsåtgärd ska erbjudas att förstå vad som hände samt stöd i

att bearbeta upplevelser och reaktioner. Lanthén och medarbetare (2015) menar att patienter själva

önskar eftersamtal och att de i samband med själva fastspänningen önskar få  information på ett

lugnt och känsligt sätt vilket stämde överens med resultat från denna studie där sjuksköterskorna

beskrev vikten av att kommunicera lugnande med patienten under fastspänningen. Sjuksköterskorna

och Socialstyrelsen (2009) var även eniga om exempel på god omvårdnad i syfte att lindra oro,

rädsla och att värna patienters integritet genom att fastspänning inte bör ske så att andra människor

kan  se.  Resultatet  om  att  värna  patienten  kan  också  relateras  till  den  tidigare  studien  där

sjuksköterskor hade utvecklat en strategi att utöva tvång mjukt eftersom de hade motstridiga känslor

inför det (Olofsson m.fl., 1998). Sjuksköterskornas beskrivningar stämmer även med önskemål från

patienter som menar att eftersamtal och krisplan bör användas i syfte att förhindra behov av tvång

samt att tidigt kunna sätta in insatser (Nationell samverkan för psykisk hälsa, 2014). 

Alternativ och förebyggande åtgärder till fastspänning  

Här  beskrev  sjuksköterskorna  sina  uppfattningar  om  vad  som  förebygger  fastspänningar.  Dels

genom att  observera  patienten  och  läsa  av  dennes  mående  så  att  en  eventuell  försämring  kan

upptäckas i tid med relevant åtgärd. Sjuksköterskorna beskrev olika sätt att motivera patienten till

att  medverka  frivilligt,  t.ex.  genom att  förklara  orsaker  och konsekvenser  av  sitt  val.  Bak och

medarbetare  (2015)  har  funnit  att  patientmedverkan  är  en  faktor  som  signifikant  förebygger

fastspänningar. Socialstyrelsen (2007) har rekommendationer gällande säkerhet som kan relateras

till detta då personalens förmåga till att motivera och skapa tillit räknas som en faktor som gör det

säkrare på avdelningen.  Alla sjuksköterskor beskrev hur bemötandet och samtal med patienten kan

fungera som alternativ  eller  förebyggande till  fastspänningar.  Detta  i  enighet  med vad patienter

rapporterat i en studie av Ling och medarbetare (2015) där de beskrev att fastspänning hade kunnat

undvikas  om  det  fanns  mer  kommunikation  med  personalen.  Resterande  beskrivningar  från

sjuksköterskorna  i  denna kategori  gällde  tänkbara alternativa åtgärder  till  fastspänning,  som att

medicinera  i  god  tid  för  att  situationen  inte  skulle  behöva  bli  akut  eller  att  använda  andra

tvångsåtgärder som fasthållning istället. Detta låter som att de beskriver hur de gör på Island istället

för att använda fastspänning, alltså inte bara tänkbart utan verklighet (Gudmundsson, 2012). 
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Personalens känslor och förhållningssätt 

Under den sista kategorin beskrevs upplevda eller uppfattade känslor och sätt att hantera dessa.

Sjuksköterskorna själva beskrev bland annat fastspänningar som ett ”nödvändigt ont” och som gav

dubbla känslor. En annan beskrivning var att fastspänningar innebär en anspänning för personalen

som måste vara lyhörd för alla delar av situationen.  Riahi och medarbetare (2016) menade också

detta  och har  studerat  faktorer  som kan inverka  på psykiatrisjuksköterskans  beslutsfattande  vid

bland  annat  fastspänningar.  Resultatet  visade  att  beslutsfattandet  påverkas  av  både  etiska  och

säkerhetsmässiga  ansvarsområden  liksom  av  mellanmänskliga  och  personalrelaterade  faktorer.

Sjuksköterskornas  beskrivningar  kan  också  relateras  till  Olofsson  och  medarbetare  (1998)  som

beskrivit att de motstridiga känslor som uppstår av önskan att göra gott utifrån flera perspektiv och

ge god vård men samtidigt tycka illa om tvång i sig.

Vidare beskrev sjuksköterskorna att personal som arbetar med psykiatriska patienter måste kunna

hantera patienternas känslor professionellt, att inte bli påverkad av provokationer och aggressioner.

Personalen måste  kunna härbärgera de känslor  de möts  av.  Exempel  på när  detta  inte  fungerar

framkom när personalen istället ville ”visa sina muskler” eller själva tappade kontrollen på grund av

patienters beteende. Detta har Cusack och medarbetare (2016) kallat tvång som används olämpligt

och bryter mot mänskliga rättigheter. Orsakerna han beskrev var rädslor, vanvård och brist på de-

eskaleringstekniker.

Sjuksköterskorna upplevde också hur en del personal verkar distansera sig, omedvetet eller inte,

känslomässigt från fastspänningar med beskrivningar som att fastspänning verkar utföras på vana,

slentrianmässigt eller med en viss attityd. Det uppfattades som viktigt att personalen kommunicerar

med  varandra  efter  en  fastspänning  för  att  motverka  att  dessa  sker  slentrianmässigt.  Svensk

sjuksköterskeförening  (2010)  uppmanar  till  kommunikation  som  bidrar  till  att  sjuksköterskan

medvetandegör sina värderingar eftersom värderingarna påverkar samspelet med andra människor

oavsett om de är medvetna eller ej. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev även att de uppfattade

att det kan finnas vårdkulturer som är mer eller mindre tillåtande till fastspänningar.  Här har studier

tidigare studier förklarat  att attityder till  fastspänningar inte främst präglas av enskilda klinikers

traditioner utan präglas främst av landets kultur (Bowers m. fl., 2004).

Det verkar som att sjuksköterskornas beskrivningar av känslor och hur dessa hanteras även skulle
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kunna innebära konsekvenser för sjuksköterskornas egna hälsa samt ryktet för psykiatriska vården.

Det skulle kunna innebära att sjuksköterskor inom psykiatrin utsätts för känslomässig stress som

kan leda till att en del inte orkar jobba kvar så länge eller att vissa inte söker sig till psykiatrin alls.

Detta skulle behöva undersökas mer så att psykiatrin inte går miste om bra sjuksköterskor.

Personcentrerad vård i relation till studiens resultat

Resultatet från den första kategorin med komplexa situationer kan relateras till personcentrerad vård

gällande olika aspekter. Till exempel patientberättelsen skulle troligtvis inverka på dessa situationer.

I  resultatet  beskrev  sjuksköterskorna  fastspänningar  som  behövts  men  det  är  möjligt  att

fastspänningar inte skulle behövas i samma utsträckning om vården arbetade mer personcentrerat.

Bak  och  medarbetare  (2015)  stöder  detta  då  de  funnit  att  patientmedverkan  är  en  faktor  som

signifikant  förebygger  fastspänningar.  Med hjälp  av  nyckelbegreppen  från  personcentrerad  vård

skulle  den  information  som en fastspänning ska  föregås  av  verkligen  ha  förutsättningar  att  bli

individuellt anpassad och eventuellt fungera som en förebyggande faktor. Resultaten om de etiskt

och  regelmässigt  tveksamma  fastspänningarna,  exempelvis  där  fastspänningar  provocerats  fram

eller inte föregås av att erbjuda patienten lindrigare alternativ, kan tyda på situationer som inte utgår

från ett personcentrerat perspektiv. Ett personcentrerat arbetssätt skulle kunna vara ett gemensamt

arbetssätt som bidrar till att motverka negativa attityder hos enskild personal och vårdkulturer som

styrs av personalens förhållningssätt istället för patientens. 

Resultaten som beskrev att det finns signaler som kan antyda att en fastspänning kan bli aktuell

skulle troligtvis kunna tas tillvara på bättre med ett personcentrerat arbetssätt genom att patient och

personal  tillsammans  försöker  hitta  anpassade  åtgärder  som kan  hindra  en  fastspänning.  Även

sjuksköterskornas beskrivningar av faktorer som bidrog till tryggare fastspänning kan relateras till

en personcentrerad vård. Även kategorin med alternativ och förebyggande åtgärder till fastspänning

stämmer  väl  överens  med  en  personcentrerad  vård  med  beskrivningar  om  delaktighet  och  att

personal anpassar sin kommunikation efter individen. Även de beskrivningar som handlade om att

andra  tvångsåtgärder  kan  användas  som  alternativ  till  fastspänning  går  att  relatera  till

personcentrerad vård om det betyder att åtgärden valts utifrån patientens behov före personalens.

Om patientens perspektiv och behov kommer i första hand borde det också minska risken för ett

felaktigt  agerande  vid  tvångsåtgärd  med  skadat  förtroende  för  psykiatrin  som  konsekvens

(Socialstyrelsen, 2009).
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I resultatet framkom också uppfattningar om att det inte kommuniceras tillräckligt mellan personal

efter  en  fastspänning  vilket  uppfattades  som en  risk  som kan  leda  till  att  fastspänningar  sker

slentrianmässigt. Med ett personcentrerat arbetssätt borde denna risk minska eftersom Ekman och

Norberg  (2013)  menar  att  en  personcentrerad  vård  inte  bara  är  ett  särskilt  förhållningssätt  i

förhållande till  patienter utan även till  arbetskamrater,  anställda och överordnade.  Reflektion av

fenomen  och  situationer  bör  uppmuntras  för  att  medarbetares  och  patienters  vanor  liksom

flexibilitet i situationer ska kunna identifieras samt användas i planering av vården. 

Metoddiskussion

Här diskuteras  pålitligheten av resultaten  vilket  inte  handlar  om en sanning utan om den mest

sannolika betydelsen av det som studerats (Graneheim & Lundman, 2004). 

Design

En kvalitativ design ansågs lämpligt för studien eftersom studiens syfte var att beskriva upplevelser

av fastspänningar enligt LPT. Kvalitativ design passar för att beskriva, förstå eller tolka upplevelser

av ett  fenomen (Henricson och Billhult).  Studiens val av design bör ha bidragit till  giltighet då

resultatet har svarat på syftet och bidragit till ökad förståelse av sjuksköterskans upplevelser och

tankar om fastspänning (Graneheim & Lundman, 2004). En kvantitativ design ansågs inte lämplig

då metoden syftar till att mäta och kräver standardisering när det i denna kvalitativa studie önskas

en låg grad av standardisering (Trost, 2010). 

Urval

Ett  strategiskt  urval  gjordes  utifrån  inklusionskriterierna  och  tog  längre  tid  än  väntat.  Antal

sjuksköterskor som deltog i resultat blev fem vilket upplevdes som tillfredsställande när det visade

sig hur mycket datamaterial det blev. För att kunna hantera mängden material och ha överblick över

data rekommenderas få deltagare, antalet är inte det relevanta i kvalitativa studier där målet är att få

ett innehållsrik och varierad data (Trost, 2010; Henricson, & Billhult, 2014). Giltigheten i studien

påverkas av variation i data och antas påverkas av en variation bland urvalet gällande olika aspekter.

Bland de som deltog i  studien var  bara en man och de andra kvinnor  vilket  minskar variation

gällande den aspekten. I en studie visade det sig att kvinnor hade en mindre godkännande attityd till

fastspänningar än män (Bowers m.fl., 2007) så det är möjligt att resultatet har påverkats av det. Det

fanns  en  viss  åldersvariation  sjuksköterskorna  mellan  29  år  till  56  år  vilket  stärker  giltigheten
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tillsammans med att det fanns andra aspekter som varierade mellan deltagarna, som att en deltagare

hade erfarenhet från att ha jobbar inom psykiatrin i ett annat land (Graneheim & Lundman, 2004).

Urvalet till pilotintervjun gjordes genom att en kollega tillfrågades och tackade ja. Bekanta bör inte

intervjuas förutom just vid en provintervju då det kan vara en fördel om intervjun testas när man

känner sig bekväm vilket författaren gjorde (Trost, 2010).

Datainsamlingsmetod

En semistrukturerad intervju användes med en intervjuguide (Bilaga 1.) som innehöll sex öppna

frågor  och  tre  följdfrågor.  De  öppna  frågorna  var  relaterade  till  syftet  och  efterfrågade

informanternas  upplevelser  och  tankar  i  samband  med  fastspänning  (Danielson,  2014).  Vald

datainsamlingsmetod anses vara den som bäst lämpade sig och 

Vald datainsamlingsmetod anses lämpligast till studien då insamlad data svarade på studiens syfte

och  tillsammans  med  mängden  insamlad  data  anses  giltigheten  i  studien  styrkt  (Graneheim &

Lundman,  2004;  Trost,  2010).  Hade  mängden  material  blivit  större  skulle  det  vara  svårt  för

författaren att hantera enskilt.  Tillförlitligheten anses som hög gällande att författaren inte gjorde

några  förändringar  i  studiens  design  under  processen.  Tillförlitligheten  gällande  eventuella

förändringar av data som kan ha skett över tid  är svår att besvara men det uppfattas inte som troligt

att sjuksköterskornas beskrivningar hade förändrats om intervjuerna hade gjorts vid ett annat tillfälle

(Graneheim & Lundman, 2004)

Trots att de flesta intervjuerna i studien utfördes i anslutning till deltagarnas arbetsplats där det kan

finnas risk för störningar så uppfattades valet som ett bra alternativ då det i efterhand visade sig att

att  intervjuerna fick utföras under lugna omständigheter. Dessutom verkade det inte som att  det

fanns tillgänglig alternativ  som hade varit  bättre.  Att  intervjuerna spelades in  har både för och

nackdelar (Trost, 2010). För författaren som är ovan med att intervjua var fördelen med inspelning

att kunna fokusera på svaren och samtidigt kunna notera icke-verbalt språk vilket hade varit svårt

samtidigt som att skriva anteckningar. Att lyssna och transkribera efteråt hade för- och nackdelar

samtidigt. Det tog lång tid att spola fram och tillbaka men samtidigt går det att höra saker som inte

uppfattades under själva intervjun. Ett datorprogram användes som underlättade transkriberingen

ändå. 

Bearbetning och analys

En kvalitativ innehållsanalys valdes efter beskrivning av Graneheim och Lundman (2004) för att
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bearbeta insamlad data.  För att  stärka studiens trovärdighet  presenterades citat  från intervjuerna

under  kategorierna.  Giltigheten  kan  vara  också  vara  lättare  att  bedöma  om det  synliggörs  hur

meningsenheter, kondenseringar och kodning gjorts. Analysprocessen illustrerades i tabell 1.

Förförståelse för området påverkar trovärdigheten för det som studeras vilket författaren till studien

varit  medveten om och hela  tiden  strävat  efter  att  inta  ett  neutralt  förhållningssätt.  Exempelvis

påverkas trovärdigheten i  denna studie av att  författaren till  studien är  sjuksköterska med egna

erfarenheter av fastspänning. Då studien är gjord av en enskild författare så har det varit viktigt att

från början reflektera och hitta sätt att utmana egna föreställningar kritiskt. Författaren till studien

fick hjälp av en vän som under hela arbetsprocessen kritiskt granskat och utmanat författaren genom

att läsa arbetsmaterial var för sig med efterföljande diskussion. Vännen är själv sjuksköterska och

studerar på magisternivå men inte inom psykiatrisk omvårdnad vilket har uppfattats som fördel för

att bidra med en annan synvinkel. Som vänner kan det uppfattas som en risk att båda delar vissa

erfarenheter och referensramar som kan påverka förförståelsen medan en fördel anses vara att våga

vara ärliga mot varandra. 

Gällande överförbarhet, vilket handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till

andra omständigheter eller grupper, så menar Graneheim och Lundman (2004) att det är upp till

läsaren att avgöra. För att läsaren själv ska kunna göra den bedömningen har författaren till studien

försökt ge en klar och tydlig beskrivning av dataprocessens alla delar.  

Slutsats

I studien upplever sjuksköterskorna fastspänning enligt LPT komplext, som nödvändig i vissa akuta

situationer  men  ibland  som etiskt  och  regelmässigt  tveksamma.  Att  det  förekommer  olämpligt

användande  av  fastspänningar  som  till  och  med  verkar  strida  mot  lagen  borde  innebära  att

Socialstyrelsen behöver öka tillsynen så att brister kan identifieras och åtgärdas. För att situationer i

samband med fastspänning enligt  LPT ska  utgå från  patientens  bästa  och följa  lagen framkom

förslag på alternativa eller förebyggande åtgärder samt faktorer. Ett strukturerat arbetssätt bidrar till

minskat  lidande  för  patienten.  En  faktor  där  det  uppfattades  behov  av  vissa  förbättringar  var

personalens  kompetens  och  kunskap  gällande  exempelvis  att  se  tecken  i  tid,  bemötande  och

kommunikation. Ytterliga inventering över brister gällande kunskap och kompetens hos personal

kan  behövas  för  att  kunna  sätta  in  eventuella  åtgärder.  Sjuksköterskorna  beskrev  vikten  och

konsekvenserna av hur personalen klarar av att hantera sina egna känslor. Personalen måste vara
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professionell  och  kunna  möta  en  aggressiv  patient  utan  att  själv  bli  aggressiv  eller  rädd.

Sjuksköterskorna upplevde att en del kollegor känslomässigt har distanserat sig till åtgärden och att

en del fastspänningar utförs slentrianmässigt. Mer reflektion och kommunikation mellan kollegor

beskrevs som förslag för att minska risken för att det ska ske. Ett personcentrerat förhållningssätt

skulle kunna bidra till positiva konsekvenser för både patienter och personal gällande flera av dessa

områden.
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Bilaga 1.

Mina intervjufrågor

- Kan du berätta om dina tankar i samband med fastspänning?
- Vad orsakar oftast fastspänning?
- Kan du berätta om tillfällen då du upplevt att fastspänning känts tveksamt?
- Kan du berätta om tillfällen då du upplevt att resultatet av fastspänning känts mer positivt?
- Hur skulle det kunna gå till om fastspänning inte fanns som alternativ att tillgå?
- Hur kan du underlätta patientens lidande i samband med fastspänning?

Följdfrågor
- Kan du utveckla?
- Hur?
- Hur kände du?
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Bilaga 2.

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie

Mitt  namn  är  Maria  Carlsson  och  jag  läser  specialistsjuksköterskeprogrammet,  inriktning

psykiatrisk vård, vid Uppsala universitet. Nu ska jag skriva en magisteruppsats och mitt valda syfte

är att beskriva sjuksköterskors upplevelse och tankar i samband med fastspänning. Tvångsåtgärden

fastspänning  kan  hos  sjuksköterskor  väcka  motstridiga  känslor.  Målet  med  studien  är  en  ökad

medvetenhet och fördjupad kunskap om fastspänningar vilket till  exempel kan användas om det

framkommer behov av utvecklingsarbete.

Informationen är tänkt att inhämtas genom inspelade intervjuer med sjuksköterskor som har minst 6

månaders erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård samt erfarenhet av fastspänningar. Platsen för var

och när intervjuerna genomförs kommer vi gemensamt överens om. Intervjun sker under er arbetstid

och är tänkt att ta 45-60 minuter. Allt du sagt under intervjun kommer behandlas så att resultat inte

kan kopplas ihop med viss deltagare. Ljudinspelningarna raderas efter det att  magisteruppsatsen

examinerats och godkänts. De som önskar får del av resultat när studien är klar.

Du tillfrågas härmed om du vill delta i studien. Deltagandet är frivilligt och du som deltagare kan

när som helst avbryta utan motivering. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller

min handledare på nedanstående kontaktuppgifter. Om du är intresserad av att delta så ombeds du

snarast möjligt kontakta mig så kan vi komma överens om när och var intervjuerna genomförs.

Student: Handledare:

Maria Carlsson Kristina Haglund

Leg. sjuksköterskska Leg. Sjuksköterska, lektor

Tel. 0736577040 Tel. 018-611 52 02

E-post: Maria.Carlsson.2628@student.uu.se E-post: kristina.haglund@neuro.uu.se  

E-post:mariacarlsson80@gmail.com

36


	SAMMANFATTNING
	ABSTRACT
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	BAKGRUND
	Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
	Fastspänningar
	Forskning om fastspänningar
	Konsekvenser av fastspänning
	Förebyggande och minskande faktorer
	Sjuksköterskan och fastspänning

	Personcentrerad vård – teoretisk bakgrund
	Problemformulering
	Syfte

	METOD
	Design
	Urval
	Datainsamlingsmetod
	Tillvägagångssätt
	Forskningsetiska överväganden
	Bearbetning och analys

	RESULTAT
	Komplexa situationer
	Fastspänningar som behövts
	Tveksamma fastspänningar
	Signaler om att fastspänning kan bli nödvändigt

	Faktorer som bidrar till tryggare fastspänning för patienten och personal
	Personalens kunskap och kompetens
	Att värna om patienten/skydda patienten
	Strukturerat arbetssätt

	Alternativ och förebyggande åtgärder till fastspänning
	Att se tecken i tid
	Att nå fram till patienten
	Alternativa åtgärder

	Personalens känslor och förhållningssätt
	Känslor
	Att härbärgera
	Att distansera sig
	Att kommunicera känslor och upplevelser


	DISKUSSION
	Sammanfattning av huvudresultat
	Resultatdiskussion
	Personcentrerad vård i relation till studiens resultat

	Metoddiskussion
	Slutsats

	REFERENSER
	Bilaga 1.
	Bilaga 2.

