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SAMMANFATTNING
Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och
återspeglar patienters1 och personals2 erfarenheter och upplevelser av vändpunkter
i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från
ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teoretiska ämnesdiscipliner såsom psykiatrisk
omvårdnad, kriminologi och sociologi har influerat arbetet.
Avhandlingens övergripande syfte var att utifrån de salutogena aspekterna i
det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet undersöka vad som är relaterat till
vändpunkter i samband med minskad risk för våld och vad som bidrar till
återhämtning. Avhandlingen baseras på fyra olika studier. Syftet med den
inledande kvantitativa delstudien (I) var att identifiera och jämföra
rättspsykiatriska patienter som sänkt sin bedömda risk för våld med 30 % eller mer
enligt riskbedömningsinstrument HCR-20. Resultatet visade att den bedömda
risken för våld minskade över tid. En demografisk analys genomfördes för att
studera skillnader mellan de patienter som sänkt sin bedömda risk för våld och de
som inte sänkt sin risk. Det framgick att rättspsykiatriska patienter som bedömts
med hjälp av riskbedömningsinstrumentet HCR-20, minskade den bedömda risken
för våld, både på kort och på lång sikt. Den rättspsykiatriska vården fungerade
bäst när det gällde att förbättra de kliniska riskfaktorerna (C-skalan).
Riskhanteringen (R-skalan) gällande eventuell utskrivning och framtida
friförmåner visade inte samma goda progress. Demografiska karaktäristika såsom
ålder, alkohol och drogmissbruk och psykiatriska diagnoser var inte relaterade till
minskad risk för våld, dock var kvinnliga patienter och patienter utan
psykopatidiagnos mer benägna att sänka sin risk för våld. Ett urval av de patienter
som minskade sin risk för våld med 30 % eller mer utgjorde basen för delstudie II
och III.
1

Den vetenskapliga litteraturen använder sig av begrepp såsom client, consumer, service user eller forensic
patient för att beteckna människor som är inskrivna inom den rättspsykiatriska vården. Inom det psykiatriska
svenska fältet kan begreppen brukare, vårdtagare eller patient förekomma. I denna avhandling kommer
begreppet patient och vårdtagare omväxlande att användas för att beteckna de människor som är föremål för
den rättspsykiatriska vården. De patienter som deltagit i avhandlingens två delstudier kommer omväxlande att
benämnas såsom deltagare eller patienter, för att åstadkomma en varierande och läsvänlig text.
2

I denna avhandling anser begreppet personal den personalkategori som arbetar med omvårdnad inom en
rättspsykiatrisk kontext. Det är främst sjuksköterskor och skötare som inkluderas i begreppet
omvårdnadspersonal inom den vetenskapliga litteraturen. Sjuksköterskor benämns såsom registered mental
health nurses eller registered nurses. Övrig omvårdnadspersonal tituleras till exempel som nurse manager eller
assistant nurses. När begreppen personal, vårdare eller omvårdnadspersonal används i denna avhandling avses
då den personalkategori som arbetar närmast patienten med omvårdnad och ingen åtskillnad kommer att göras
mellan de båda yrkesgrupperna. Personalen som deltar i delstudie IV har omväxlande kallats för personal eller
vårdare.

iii

I delstudie II intervjuades tretton rättspsykiatriska patienter om upplevelser
och erfarenheter kring vad som bidrar till minskad respektive ökad risk för våld
inne på en rättspsykiatrisk avdelning. Data analyserades med hjälp av en tolkande
beskrivning (Interpretive Description). Studien visade att orsakerna till ökad
respektive minskad risk för våld var processrelaterad, där interaktioner mellan
personal och patienter bidrog till en utveckling som antingen präglades av
välbefinnande eller disharmoni. Delstudie II utgjorde en viktig kunskapskälla som
präglade ansatsen i delstudie III och IV. Detta med hänvisning till att flertalet
patienter i delstudie II lämnade intressanta beskrivningar av vändpunkter i
samband med minskad risk för våld och återhämtning.
Sålunda intervjuades i delstudie III, tio rättspsykiatriska patienter om deras
upplevelser av förändringsprocesser i samband med vändpunkter och
återhämtning. Dataanalysen skedde med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.
Processen beskrevs utifrån tre faser där man i högriskfasen upplevde kaotiska och
överväldigande känslor. Vändpunkten upplevdes som ett känsligt skede som
präglades av att tvingas hitta en ny, konstruktiv väg i livet. Återhämtningsfasen
präglades av ett accepterande och en mognad. Stöd och erkännande från
omgivningen ansåg främja dessa processer.
Delstudie IV bestod av intervjuer med tretton personal. Syftet var att belysa
upplevelser och erfarenheter kring rättspsykiatriska patienters vändpunkter och
återhämtning. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.
Beskrivningar kring hur en vändpunkt kunde bevaras och främjas baserades på
vikten av att vara uppmärksam, lyhörd och att inte skynda på processen. En
vändpunkt upplevdes genom att patienten uppvisade synbara positiva
förändringar. Sammansättningen på personalen och patienterna ansågs påverka
atmosfären på avdelningen, och bidrog till huruvida processen mot vändpunkter
och återhämtning underlättades eller försvårades.
Avhandlingen visar hur ett ständigt växelspel mellan patienter och mellan
personal bidrog till huruvida vårdatmosfären upplevdes såsom hälsofrämjande
eller ej. Vidare framgår att processer kring vändpunkter i samband med minskad
risk för våld och återhämtning präglades av känslor av sårbarhet och utsatthet.
Processen beskrevs som ett känsligt förlopp som behövde understödjas av
förtroendefulla relationer med andra, samt möjligheter att få vistas i en trygg miljö.

Nyckelord: intervjuer, minskad risk för våld, rättspsykiatriska patienter, vändpunkter, återhämtning
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ABSTRACT IN ENGLISH
Olsson, H. (2013). To reduce the risk of violence and promote recovery in
forensic psychiatric care – Patients and staffs experiences of the turnings
towards recovery. Sundsvall, Sweden: Mid Sweden University, department of
Health Sciences. ISBN 978-91-87103-81-0
This thesis is written in a forensic nursing context. It reflects both the patients’
and the nursing staff´s experiences associated with turning points in reduced
violence risk and recovery. The thesis takes an interdisciplinary approach based on
holistic and salutogenic health science perspectives. Theoretical disciplines such as
psychiatric nursing, criminology and sociology have influenced this study.
The overall aim of the thesis was to examine factors related to the turning
points associated with reduced risk for violence and factors which contribute to
recovery, based on the salutogenic approach in forensic mental health nursing. The
thesis is based on four different studies where the initial quantitative study (I)
demonstrated the assessment of risk for violence and studied changes in this, over
time. A demographic analysis was conducted to study the different characteristics
between the patients who decreased their assessed risk for violence and those who
did not decrease their risk of violence. It was found that forensic psychiatric
patients, who were assessed using the risk assessment instrument HCR-20,
reduced their assessed risk for violence, both in the short and long term. Forensic
mental health care worked best when it came to improving clinical risk factors (C
scale). Risk management (R- scale) regarding any discharge and future privileges,
did not reveal the same good progress. Demographic characteristics such as age,
alcohol and drug abuse and mental health (psychiatric diagnoses), were not
associated with reduced violence risk. However, female patients and nonpsychopathic patients were predisposed to reduce their risk of violence. A
selection of the patients, who had reduced their risk of violence by 30% or more,
formed the basis for study II and III.
In study II, thirteen patients from forensic units were interviewed about their
experiences associated with factors which contribute to reducing and respectively
increasing, violence risk inside a psychiatric department. The data was analyzed
using the Interpretive Description method. The study showed that the causes of
increased or decreased risk of violence were process-related, where the interactions
between staff and patients contributed to a sequence of events that implemented
either well-being or disharmony. Study II proved to be an important source of
knowledge that characterized the approach in study III and IV, namely, that the
majority of patients in study II gave interesting accounts of the turning points
associated with reduced risk of violence and recovery.
v

Subsequently, in study III, ten forensic patients were interviewed about their
experiences of the processes leading to change and to the turning points and
recovery. The data was analyzed using qualitative content analysis. The process is
described in three phases in which the high-risk phase experienced chaotic and
overwhelming emotions. The turning point was perceived as a sensitive stage
characterized by being forced to find a new, constructive way in life. The recovery
phase was identified by acceptance and maturing and by resuming responsibility.
Support and acceptance for their surroundings was considered to be promotional
in these processes.
Study IV includes the interviews of thirteen care staff. The aim was to highlight
the experiences involved in turning point and recovery of forensic psychiatric
patients. Qualitative content analysis was used to analyze the data. Descriptions of
how a turning could be preserved and promoted were based on the importance of
being attentive, responsive and by not trying to rush the process. A turning point
was recognized when the patient showed apparent and positive changes. The
composition of clinical staff and patients appeared to influence the atmosphere in
the department and contributed to the promotion or otherwise of the turning point
and recovery process.
The thesis illustrates how constant interaction between patients and staff was
instrumental as to whether the atmosphere was perceived as healthy or not.
Furthermore, it is shown that the processes around turning points in risk of
violence and recovery are identified with feelings of vulnerability. Advancement
progress was described as a sensitive process that needed the support of trusting
relationships and the opportunity to be in a safe environment.
Key words: forensic patients, interviews, recovery, reduced violence, turning
points
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1.

INLEDNING

Det bedrivs flera olika typer av tvångsvård 3 i Sverige idag och detta låsta
vårdande har flera gemensamma beröringspunkter. Tvångsvård 4 omfattas av en
samhällsskyddande aspekt där den som vårdas är frihetsberövad och tvingad att ta
emot vård. Omvårdnadsarbetet sker inom en komplex arena där den enskilde
vårdtagaren ofta gjort sig skyldig till brott och lider av svåra psykiska
sjukdomstillstånd, ofta kombinerat med en missbruksproblematik. De människor
som är föremål för rättspsykiatrisk vård utgör en särskilt sårbar och utsatt
patientgrupp. Huvuddelen av dem har redan innan de döms till rättspsykiatrisk
vård haft kontakt med den psykiatriska vården (RättspsyK, 2011). I Sverige blir
vårdtiderna i den rättspsykiatriska vården allt längre, detta trots att det under flera
års tid skett en kontinuerlig minskning av antalet personer som döms till
rättspsykiatrisk vård (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Den
tvångsvårdande miljön präglas av begränsning och ett högt säkerhetstänkande och
inskränker på handlingsutrymmet för både personal och vårdtagare. Det medför
stora utmaningar för den vårdande personalen att verka i samtidigt som
vårdtagaren kämpar med att balansera mellan att anpassa sig och att behålla sin
värdighet som människa (Hörberg, 2008).
Tidigare svensk forskning har visat att den psykiatriska slutenvården i många
fall präglades av komplicerade vårdmöten, där både vårdpersonalen och de
vårdande patienterna uttryckte upplevelser av maktlöshet och utsatthet i det
gemensamma vårdmötet (Carlsson, 2003; Hellzén, 2000).
3

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU), lagen (1998:603) om verkställigheten av
sluten ungdomsvård (LSU), lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).
4

Det förekommer ett antal benämningar för den psykiatriska vård som utges under ofrivilla, eller tvingande
former. Uttryck som förekommer inom ramen för den vård som bedrivs i landstingets regi är psykiatrisk
slutenvård, tvångsvård eller psykiatrisk heldygnsvård. Eftersom begreppet psykiatrisk tvångsvård används, både i
lagstiftnings- och i mediala sammanhang kommer detta uttryck att användas i föreliggande avhandlingsarbete.
För att få variation kommer även begreppet psykiatrisk slutenvård att förekomma i vissa textavsnitt.

1

Att vara inskriven i den rättspsykiatriska vården innebär i många fall att den
enskilde patienten måste hantera upplevelser av stigmatisering och en känsla av
att bli utsatt för ett otillbörligt maktutövande (Kristiansen & Strand, 2010). Den
slutna psykiatriska vården upplevs dock inte alltid som negativ. Det dagliga livet
på en sluten vårdavdelning kan också innebära trygghet, tid för återhämtning och
vila (Lilja & Hellzén, 2008; Mezey et al., 2010).
Det övergripande syftet med den rättspsykiatriska vården är att behandla den
psykiska sjukdomen som föranlett ett brott och att genom detta minimera risken
för att återfalla i kriminalitet (RättspsyK, 2011). Målet är att ge patienten
möjligheter kunna återgå till ett bra liv i samhället. Det innebär att den
rättspsykiatriska vården, utöver att göra ställningstaganden kring sannolikhet för
risk för våld och samhällsskydd, också har ett stort rehabiliterande ansvar.
Det saknas kunskap kring hur rättspsykiatriska patienter upplever den
rättspsykiatriska omvårdnaden och vad som resulterar i minskad risk för våld
(Coffey, 2006; Hinsby & Baker, 2004; Meehan et al., 2006) 5. Det saknas också
forskning som utifrån ett patientperspektiv belyser hur hälsoprocesser i en
rättspsykiatrisk vårdkontext beskrivs (Alexander et al., 2011; Doyle et al., 2011;
Viljoen et al., 2011).
Avhandlingens fokus och övergripande syfte är att utifrån de salutogena
aspekterna i det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet undersöka vad som är
relaterat till vändpunkter i samband med minskad risk för våld och vad som
bidrar till återhämtning. I avhandlingen ingår att öka förståelsen och kunskapen
om vad det innebär att vara patient utifrån perspektivet vändpunkter och
återhämtning samt att undersöka vilka erfarenheter personalen har av bemötande
och förhållningssätt som är sambundna med dessa vändpunkter. Utgångspunkten
är att forskningen skall ha en bred arbetslivsrelevans för ett arbetsfält där många
olika yrkeskategorier ingår6.

5

Bristen på kunskap är även uppmärksammat från regeringshåll, vilket lett till en treårig projektsatsning för att
belysa den svenska psykiatriska heldygnsvården. Med anledning av detta överenskom Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) år 2009 med regeringen om en projektsatsning på den psykiatriska heldygnsvården. Ett 60-tal
psykiatriska enheter i hela landet var engagerade olika förbättringsarbeten. Målet var att minska behovet av
tvångsåtgärder och att förbättra patienternas upplevelse av tvångsvård. Satsningen har pågått under perioden
2010 till 2012 och regeringen avsatte 150 miljoner kronor för hela perioden (se SKL , 2011, delrapport 2 Bättre
vård- Mindre tvång, dnr 09/5771).
6

Vårdpersonalen har skiftande utbildningsbakgrunder och tillhör inte någon homogen yrkeskategori. En
fjärdedel av omvårdnadspersonalen inom den svenska rättspsykiatrin är sjuksköterskor (SKL, 2011) och en rad
olika yrken är representerade såsom, beteendevetare, skötare, behandligassistenter, socionomer och
sjuksköterskor (med eller utan psykiatriutbildning). Se del av Nationell psykiatrisamordning 2005-2007.

2

Avhandlingsarbete kommer att ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, men ändå
hålla sig inom ramen för hälsovetenskap. Teoretiska perspektiv från kriminologi
och socialpsykologi har influerat arbetet. Avhandlingens övergripande
förståelseram har en hermeneutisk design. Det innebär att resultatet från varje
delstudie lett till en förändrad förståelse som i sin tur utmynnat i en ny
forskningsfråga. Varje delstudie ingår i den hermeneutiska kunskapscirkeln, där
ett växlande mellan del och helhet, förförståelse och ny förståelse, lett till en ny och
utökad kunskapsbehållning. I den hermeneutiska cirkelrörelsen ingår även två
teoribildningar som varit vägledande i avhandlingsarbetet. Dels har ett
psykiatriskt omvårdnadsperspektiv som utgår från Hildegard Peplaus
relationsteori bidragit till en fördjupad förståelse, och dels har Aaron Antonovskys
hälsoteoretiska KASAM modell7 bidragit till en förståelse av de företeelser som är
relaterade till vändpunkter i samband med minskad risk för våld och
återhämtning.

2.

BAKGRUND

Den tvångsvård som bedrivs i Sverige idag är dels statlig8 och dels
landstingsdriven. I likhet med den rättspsykiatriska, landstingsdrivna
tvångsvården resonerar man i den statliga tvångsvården kring frågor gällande
autonomi, självbestämmande och integritet (Billqvist & Skårner, 2009). De som
vårdas inom ramen för den statliga tvångsvården har generellt sätt, ofta samma
komplexa problembild som de som vårdas inom den rättspsykiatriska vården. Det
kan röra sig om missbruk och kriminalitet, ofta i kombination med olika
psykiatriska sjukdomstillstånd eller andra beteendestörningar (RättspsyK, 2011;
Statens institutionsstyrelse, 2010)9.

7

På engelska uttrycks begreppet KASAM såsom SOC, Sense Of Coherence

8

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver vård som i många fall inte sker på frivillig
basis och där den enskilde genom beslut i domstol ådöms att ta emot sluten institutionsvård. SiS verksamhet
avseende slutenvård är indelad i ungdomsvård (LVU), sluten ungdomsvård (SLU) och missbruksvård (LVM).
9

I början av år 2010 fanns det 1055 rättspsykiatriska samt 154 barn- och ungdomspsykiatriska slutenvårdsplatser
i Sverige (SKL, 2011). Under året 2010 behandlades på ofrivillig väg totalt 1362 personer inom slutenvården för
sitt missbruk (LVM). Den slutna ungdomsvården (SLU) behandlade totalt 140 ungdomar. Antalet vårdade
ungdomar enligt tvångslagen LVU uppgick till 1512 (Statens institutionsstyrelse, 2010).
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Oavsett vårdområde så är den slutna vården ett komplext arbetsområde där det
förekommer hot och våld mot personalen10.
Det är också vanligt förekommande att patienter i den rättspsykiatriska vården
blir utsatt för hot och våld av sina medpatienter (Meehan et al., 2006) 11. Hot- och
våldssituationer leder till psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser såväl för
den enskilde som för den drabbade arbetsplatsen och för samhället
(Arbetsmiljöverket, 2011:16; Vittasara, 2004). Även internationellt sätt har
förekomsten av hot och våld inom vård- och omsorgssektorn uppmärksammats
och klassats som ett stort folkhälsoproblem (Duxbury & Whittington, 2005;
Kingma, 2001; Peluola et al., 2013). Orsaker till våld i den psykiatriska
slutenvården hänförs ofta till beteenden eller sjukdomsbilden hos patienten.
Aktuell forskning visar dock att patientrelaterat våld ofta är ett resultat av en
växelverkan mellan den enskilde patienten, den närvarande personalen och
karaktären på vårdklimatet (Björkdahl, 2010a; Bowers, 2009; Daffern et al., 2010).
Forskningen har inte med säkerhet kunnat påvisa vilka omvårdnadshandlingar
som bidrar till att reducera och mildra hot- och våldsinslag hos vårdtagaren. En
närvarande personal, både i psykisk och fysisk bemärkelse, visade sig vara av stor
betydelse när det gällde att hindra en konfliktfull situation från att eskalera
(Carlsson et al., 2006; Meehan et al., 2006; Salzmann et al., 2008).
Utifrån ett rättspsykiatriskt patientperspektiv förefaller omvårdnadshandlingar
som främjar allianser mellan patient och personal utgå från att personalen kan
förmedla en upplevelse till patienten av att få känna sig likvärdig och att få
möjligheter att bjudas in till en mänsklig gemenskap (Hörberg et al., 2012). Utifrån
ett patientperspektiv har även bemötanden som bygger på delaktighet och respekt,
visat sig utgöra en god grund för hur den terapeutiska relationen fortskrider
mellan patient och omvårdnadspersonal (Mezey el al., 2010; Sainsbury et al., 2004).

10

Anmälningar om hot och våld mot anställda vid Statens institutionsstyrelse, SiS, ökar. År 2010 rapporterades
876 incidenter jämfört med 787 år 2009 (SiS, 2010). Antalet anmälda arbetsolyckor (hot och våld) med
sjukfrånvaro per 1000 sysselsatta år 2009 hade näst högst frekvens hos personal som arbetade inom den slutna
psykiatriska vården (Arbetsmiljöverket, 2010). Rättsmedicinalverket/RMV (2012) rapporterar en ökning av
antalet hot- och våldssituationer mot personal vid undersökningsenheterna. År 2010 rapporterades 22 incidenter
jämfört med 36 incidenter år 2012. RMV uppfattar att ökningen härrör från en tyngre missbruks- och
abstinensproblematik samt grövre beteendestörningar hos de undersökta.
11

Någon svensk rapportering kring förekomsten av våld mellan medpatienter inom den rättspsykiatriska vården
har inte påträffats. Det kan dock antas att våldsincidenter mellan patienter är mer vanligt förekommande än våld
riktat mot personal.
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Forskningen visar att det föreligger ett samband mellan rättspsykiatriska
patienters tillfredsställelse med vården och ett förbättrat behandlingsresultat
(Johansson & Eklund, 2003; Ries et al., 1999). En Holländsk studie visade att högrisk bedömda patienter som upplevde tillfredsställelse med sin hälsa, uppvisade
tre gånger mindre risk för återfall i våldsbrott än hög-riskbedömda patienter som
skattade sin hälsa som mindre bra (Bouman et al., 2009).
Två paradigmskiften kan skönjas i den rättspsykiatriska forskningen. Dels en
förskjutning inom riskbedömningsområdet, där man frångått det något ensidiga
förhållningssättet att försöka förutse en risk genom att studera historiska (statiska)
variabler som inte går att förändra, till att mer fokusera på hur resultatet av en
riskbedömning skall hanteras (Belfrage & Douglas, 2002). Det senare
förhållningssättet förbättrar möjligheterna att upprätta en vårdplan med
individuella åtgärder, vilket i sin tur öppnar möjligheter för en ökad
patientdelaktighet där minskad stress och ökad motivation blir följden (Kristiansen
& Strand, 2010, s. 293). En noterbar trend inom den rättspsykiatriska
omvårdnadsforskningen är det återhämtningsparadigm som i allt större
utsträckning förefaller ta plats vid sidan om forskningen kring riskbedömningar
och kriminologiska orsaksförklaringar (Alexander et al., 2011). Enligt Jacobson och
Greenley (2001) är detta återhämtningsparadigm grundat på principer som
fokuserar på att ge tillbaka styrka till patienten. Det betyder, enligt Jacobson och
Greenley (2001) att det centrala i den psykiatriska omvårdnaden bör bygga på
metoder som främjar patientens självbestämmande och ansvarstagande.
Följande avsnitt kommer att redogöra för de olika delarna i den
rättspsykiatriska vården och ge en översiktlig bild av de premisser och villkor som
råder inom denna vårdkontext. Det inledande avsnittet belyser den
rättspsykiatriska vården utifrån ett hälsoperspektiv. Därefter följer en beskrivning
av patienter, personal och den rättspsykiatriska vårdmiljön. Bakgrunden omfattas
även av en redogörelse för den regelstyrda rättspsykiatriska vården avseende
lagstiftning, begreppet allvarlig psykisk störning och bedömning av risk för våld.
Det avslutande avsnittet beskriver avhandlingens empiriska forskningskontext.

2.1. Den rättspsykiatriska vården ur ett hälsoperspektiv
2.1.1.

Återhämning

Begreppet rehabilitering kan definieras som ett sätt att återupprätta och/eller
upprätthålla funktionsnivån samt att förhindra återfall efter sjukdom eller skador
(Anthony et al., 1994; SOU 2000:78). Återhämtningsperspektivet har en annan
infallsvinkel på rehabilitering där individens egen motivation och målsättning är
5

det primära. I denna avhandling är det engelska begreppet för recovery likvärdigt
med det svenska begreppet återhämtning.
Återhämtningsbegreppet inkluderar olika aspekter av en positiv utveckling eller
tillfrisknande, och hänförs även till att individen haft en aktiv roll i denna process.
Återhämtning kan dels syfta på en återgång till ett tidigare välmående eller leda
till ett nytt identitetsskapande (Topor, 2001, s. 55). Begreppet återhämtning anses
ha sitt ursprung, dels från det socialpsykologiska forskningsfältet och bland
professionella kliniker, och dels via den amerikanska brukarrörelsen (Schön, 2009,
s. 22). Återhämtningsparadigmet är grundat på principer avseende hopp,
egenmakt, tillfriskande och delaktighet (Jackobson & Greenley, 2001). Ett
framgångsrikt koncept för att erhålla kunskap kring återhämtningsprocesser är att
studera personliga erfarenheter av att hantera psykisk sjukdom (Andresen et al.,
2003; Davidson, et al., 2005). En användbar definition på återhämtning från
allvarlig psykisk sjukdom som är influerad av brukarrörelsens huvudbudskap;
återtagande av makt är utformad av Antohny (1993):
“Recovery is described as a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes,
values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and
contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of
new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental
illness”.

Antohny (1993) påpekar att återhämtning från följderna av en sjukdom ibland
kan vara svårare än att återhämta sig från själva sjukdomen. Han beskriver
återhämtning som en icke-linjär process där perioder av insikt eller tillväxt kan ske
på ett oväntat sätt. Återhämtningsprocessen förefaller vara allt annat än
systematisk och planerad vilket kan leda till perioder av känslor av maktlöshet och
kontrollförlust. Återhämtning innehåller både tillväxt och motgångar samt
perioder av snabba förändringar och små förändringar. Antohny (1993) menar att
själva återhämtningsförloppet är en mycket komplex och tidsödande process,
vilket han uttrycker enligt följande:
“People with mental illness may have to recover from the stigma they have incorporated into
their very being; from the iatrogenic effects of treatment settings; from lack of recent
opportunities for self-determination; from the negative side effects of unemployment; and from
crushed dreams”. (

2.1.2.

Anthony, 1993)

Coping

I enlighet med Antonovsky (1987, s. 19) anses den som har en stark känsla av
sammanhang, också besitta en större stresstolerans. Individens förmåga att
mobilisera resurser och förhålla sig till svårigheter och stress (coping) är avhängigt
6

huruvida känslan av sammanhang är stark eller svag. Den starkaste komponenten
i KASAM teorin (1987, s. 18), meningsfullhet drivs av motivationella faktorer.
Graden av meningsfulhet avgör sålunda hur man hanterar svårigheter i livet.
Coping är intimt förknippat med de ansträngningar och reaktioner, som tas i
anspråk av individen för att kunna hantera yttre eller inre krav (stressorer) samt att
behärska och minimera dess konsekvenser (Lazarus & Folkman, 1980).
Hoppet har en stor inverkan på hur en individ hanterar sin förmåga att lösa
problem (Rydenlund, 2010, s. 280). Schön (2009, s. 29) menar att en människas
förmåga att utveckla hopp för framtiden är att lära sig att kontrollera och ta makt
över sina symtom och sina eventuella återfall. Detta förhållningssätt kan också
likställas med begreppet empowerment12. I likhet med termen coping utgörs
huvudfundamentet i återhämtningsbegreppet av en förmåga att kunna återerövra
styrkor, samt utveckla och fullfölja personligt satta mål (Meuser et al., 2002).

2.1.3.

Vändpunkter och övergångar

Förändringsprocesser som leder till vändpunkter och återhämtning beskrivs på
många olika sätt i litteraturen. I litteraturgenomgången påträffades ingen liktydig
definition av begreppet13, men en vanligt förekommande beskrivning av en
återhämtningsprocess är upplevelsen av en avgörande brytpunkt eller vändpunkt i
tillfrisknandeprocessen (Allott et al., 2003).
I denna avhandling likställs begreppet övergångar (transition) med begreppet
vändpunkt (turning point) och betecknar en fas i en återhämtningsprocess som
sedermera leder till en förbättring. Om inget annat anges, kommer de båda
svenska begreppen omväxlande att användas.

12

Begreppet empowerment härstammar från det latinska ordet posse, och inbegriper både power (makt) och
freedom (frihet). Troligen var det den Brasilianska pedagogen Paulo Freire som först introducerade begreppet
(Fossum, 2007, s. 188). I enlighet med Gibson (1991) kan empowerment betecknas såsom en social process som
ger insikt om nödvändigheten att befrämja och höja människors förmåga att tillfredsställa sina egna behov, lösa
sina egna problem och skaffa de nödvändiga resurserna för att kunna ha kontroll över sitt eget liv (Fossums
översättning, s. 189).
13

Vid litteraturgenomgången påträffades en mängd olika begrepp som användes för att beteckna en
förändringsprocess. Till exempel undersökte en studie mönster kring återhämtning (patterns of recovery) från
svår psykisk sjukdom (Miller et al., 2010). Andra studier använde begreppet beteendeförändring (behavioral
change) (se t.ex. Kool et al., 2009). Coffey (2012) beskrev rättspsykiatriska patienter återintegrering och
övergångsprocesser (reintegration and transition processes). Behandlingsfärdighet och behandlingsmotivation
(treatment readiness and treatment motivation) var också begrepp som användes för att beskriva en persons
beslut att förändra sitt beteende (se t.ex. Day et al., 2007).
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Ett sätt att förstå processer kring vändpunkter är att undersöka forskning med
anknytning till övergångar (transitions). Kralik et al., (2005) definierar övergångar:
”… as a process of convoluted passage during which people redefine their sense of self and
redevelop self-agency in response to disruptive life events”.

I en avhandling av Fredriksson (2003, s. 65) som är utförd i en psykiatrisk
vårdkontext, tycktes en vändpunkt komma till stånd när fasader bröts och lidande
inte längre behövde döljas14. Dock ansåg Fredriksson att hörnstenarna i denna
process måste bygga på gemenskap och samhörighet. Den existentialistiska
filosofen Karl Jaspers resonemang kring gränssituationer (”Grenzsituation”) har
beröringspunkter med begreppet ”vändpunkter”. Eftersom livet befinner sig i
ständig rörelse är det också fyllt av motsägelser och dessa motsägelser ger upphov
till gränssituationer. En gränssituation är något alla ställs inför och den är
förbunden med lidande och kamp och känslor av att förlora fotfästet i tillvaron
(Jasper, 1970, s. 177-222). Avsaknad av mening kan betecknas såsom ett lidande
och kan räknas till en gränssituation. Jasper menade att trots att en gränssituation
alltid innebär en prövning på människan, finns det en inneboende kraft i den som
kan leda till nya perspektiv och nya förhållningssätt. Jasper menar att
gränssituationer kan kopplas till ett annat av hans begrepp; kärlekskampen. Denna
kamp innefattar både kamp och konflikt och handlar ytterst om att erkänna och
respektera en annan människa i en äkta och sann relation (Jasper, 1970, s. 59-61).
Övergångar kännetecknas av en ökad sårbarhet (Meleis et al., 2000) vilket i sin
tur leder till en ökad utsatthet. Forskningen på området anser att denna utsatthet
behöver bistås av ett omgivande stödjande och förtroendeingivande nätverk
(Forchuk et al., 2005; Meleis et al., 2000; Kralik et al., 2006; Webster & Hucker,
2007).

14

Fredriksson (2003) beskriver i sin avhandling hur patienterna (och även vårdarna) skyddar sig mot lidande och
skam genom upprätthållande av en fasad (mask, eller mur omnämns också). Fasaden betraktas såsom en roll
som spelas av båda parter, dels för att patienten ska skyddas mot att uppleva lidande och dels för att vårdaren
ska skyddas mot att uppleva lidande tillsammans med patienten. Konsekvensen av att gömma sig bakom en
fasad innebär att relationen mellan vårdare och patient blir distanserad och utgör en buffert mot lidande, vilket i
sin tur leder till att patienten osynliggörs och ingen tillväxt sker. För att synliggöra patienten och bistå honom i
hans lidande, måste ett verkligt möte komma till stånd. Enligt Fredriksson (s. 59) sker detta när vårdaren i form
av en gåva, ger av sin närvaro, och tar del av patientens inbjudan att dela sin värld och därigenom sitt lidande. På
detta sätt kan patienten finna en egen väg framåt och växa fullt ut som människa. (jfr. Sjöblom, 2010, s. 49) som
ser beröringspunkter mellan Fredrikssons ”fasader” och copingstrategier.
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Övergångar inom en rättspsykiatrisk vårdkontext är ofta förenad med höga
stressnivåer (Webster & Hucker, 2007, s. 140-141), detta i synnerhet vid nybeviljade
permissioner eller andra ändringar som har att göra med lättnader i vården (t.ex.
byte av vårdavdelning, byte av läkare eller vårdpersonal). Webster och Hucker,
2007, s. 140 uttrycker det enligt följande:
”Transition may happen to fast as experienced by the client. Other problems inherent in
challenging transitions include perceived or real threat, loss of control, surprise or
unpredictability, and lack of knowledge and skills”.

Påfrestningar i samband med övergångar kan generera fysiska stressymtom i
form av störd sömn eller huvudvärk. På det emotionella planet kan depressioner
och
maktlöshet
förekomma.
Även
kognitiva
störningar
såsom
koncentrationssvårigheter och en minskad problemlösningsförmåga, anses vara
förenade med övergångar i en rättspsykiatrisk kontext (Webster & Hucker, 2007, s.
140).

2.2. Patienten, personalen och vårdmiljön
2.2.1.

Patienten i den rättspsykiatriska vården

De människor som tvångsvårdas inom den psykiatriska slutenvården har ofta
stora behov som kräver betydande insatser gällande vård och behandling. Många
patienter har komplicerade psykiska tillstånd, ofta i kombination med missbruk.
Patientens möjligheter att välja sin vård är starkt begränsad eftersom vården sker
under ofrivilla former, därmed följer också en utsatthet som kan domineras av
brist på autonomi och integritet (SKL, 2011). Hälften av landets psykiatriska
slutenvårdsplatser upptas av patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV). Majoriteten av de som vårdas inom rättspsykiatrin är män, endast 10 %
utgörs av kvinnor (SKL, 2010). Åldersgruppen 25-44 år är dominerande för både
män och kvinnor (RättspsyK, 2011). Det har skett en kraftig ökning av
inrapporterade tvångsåtgärder i den psykiatriska slutenvården under åren 20102011 (SKL, 2011)15.
15

De vanligaste tvångsåtgärderna är injektion med lugnande medicin och fastspänning i bältessäng. I de fall en
patient försvårar vården för andra patienter genom aggressivt eller störande beteende kan avskiljningar
förekomma. Det kan då handla om att patienten hålls inlåst på sitt rum eller i ett isoleringsrum.
Tvångsvårdslagen (Lag 2000:354; 1991:1128; 1991:1129) är tydlig med att dessa åtgärder endast får utföras efter
läkarbedömning och ordination och på specificerad indikation. Vårdinstanser som använder sig av
tvångsåtgärder är skyldiga att from den 1 januari 2009 enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26)
rapportera in detta till patientregistret.
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Det har också skett en 50 % ökning av inneliggande vård (LPT) för unga kvinnor
med personlighetstörning under de senaste 10 åren. Var tredje fastspänning
(tvångsåtgärd) som inrapporterades under åren 2010-2011 var en kvinna under 35
år och med en diagnos inom området personlighetsstörningar (SKL, 2011, s. 15).
Huvuddiagnoser hos kvinnor dömda till LRV år 2010 var schizofreni och
personlighetsstörning. Vanligaste diagnosen bland rättspsykiatriska manliga
patienter var schizofreni (Socialstyrelsen, 2012). En majoritet av patienterna har två
eller flera diagnoser vid sidan om sin huvuddiagnos (SKL, 2010, s. 8).
Antalet personer överlämnade till rättspsykiatrisk vård har legat tämligen
konstant under åren 1998 tom 2004, därefter har det skett en kontinuerlig
minskning av personer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen
2009b, s. 25)16. Parallellt med detta har vårdtiderna blivit längre vilket innebär att
andelen personer som är inskrivna inom den rättspsykiatriska tvångsvården har
ökat17. De längre vårdtiderna förklaras dels av juridiska avvägningar där hänsyn
till samhällsskyddet har beaktats (Socialstyrelsen, 2009b, s. 12) och dels av en mer
svårbehandlad psykisk problematik hos patienterna (RättspsyK, 2011). Vårdtiden
för både män och kvinnor uppgår till mellan tre till fyra år, dock är mäns totala
vårdtid ett halvår längre än kvinnornas (RättspsyK, 2011). I Socialstyrelsens
(2009b) rapport framkom att andelen rättspsykiatriska patienter som fick
behandling för sitt missbruk minskar, samtidigt som SKL (2010) uppskattar att upp
till 90 % av patienterna uppges ha en komplicerad missbruksproblematik. Utbudet
av behandlingsinsatser inom den rättspsykiatriska vården var relativt begränsat
och läkemedelsbehandling var den vanligaste insatsen (Socialstyrelsen, 2009b,
s.10).
Det förekommer ingen ökning av andelen patienter som begått allvarliga
våldsbrott. Ungefär en tredjedel av de inskrivna patienterna som var dömda till
LRV hade begått brott såsom olaga hot eller misshandel (Socialstyrelsen, 2009b, s.
9). Andelen patienter som återfaller i brottslighet under pågående vård har
minskat med 6 % under åren 2009 till 2011 (RättspsyK, 2011).

16

Socialstyrelsen gör regelbundna inventeringar kring de som vårdas enligt någon av de psykiatriska
tvångslagarna. Data som ligger till grund för rapporten år 2009, är inhämtad under en endagsinventering den 6
maj 2008.
17

Drygt 50 000 patienter behandlades i den psykiatriska slutenvården år 2010. Tjugo procent av dessa patienter
vårdades med stöd av LPT eller LRV (Socialstyrelsen, 2012). Antalet inskrivna i den rättspsykiatriska vården (31
december år 2010) var 138 kvinnor och 771 män (Socialstyrelsen, 2012). Ca 300 personer per år överlämnas för
vård inom rättspsykiatrin (SKL, 2010). Under åren 1995 tom 2008 har antalet inskrivna personer inom den
rättspsykiatriska vården ökat med drygt 50 % (Socialstyrelsen, 2009b).
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Hur rättspsykiatriska patienter uppfattar uppkomsten av konflikter och våld i
vården förefaller skilja sig från personalens uppfattning. I en studie av Duxbury
(2002) ansåg patienterna att bristfällig kommunikation med personalen samt en
restriktiv miljö, bidrog till att aggressiva situationer uppstod. Personalen ansåg att
aggressiva situationer uppstod som en följd av interna patientfaktorer, t.ex.
sjukdom och patienttyp, men också en bristfällig organisation var en
påverkansfaktor för huruvida våld uppstod. Rask och Brunt (2007) har i en studie
visat att det förekom en diskrepans mellan hur patienter och personal uppfattade
karaktären
på
omvårdnadshandlingar.
Patienterna
ansåg
att
de
omvårdnadshandlingar som de efterfrågade (stöd, uppmuntran och social träning)
förekom i mindre omfattning än vad personalen ansåg.
Meehan et al., (2006) beskriver i en studie hur den rättspsykiatriska vården
innehåller flera negativa komponenter som gör att vården kan upplevas såsom
otrygg och fylld av spänningar. Patienterna beskrev en restriktiv miljö med trånga
utrymmen, där brist på personligt utrymme var påtagligt. Dagarna beskrevs såsom
tomma och fyllda av tristess och personalen hade ett kontrollerande och
auktoritärt förhållningssätt. Hörberg et al., (2012) har på ett liknande sätt beskrivit
hur den svenska rättspsykiatriska vården fortfarande har inslag av ”förvaring” och
att patienterna hade en upplevelse av otrygghet, opålitlighet och ovisshet.
Patienterna erfor ett ”icke-vårdande med endast öar av god vård”.
Trots att forskning kring psykiatrisk tvångsvård med ett patientfokus är relativt
sparsam så förekommer en överensstämmelse mellan ett antal tidigare studier, där
patienterna upplevde en tillfredställelse i vården i de fall de bemöttes med respekt
och fick möjligheter att vara delaktiga och knyta förtroendefulla relationer med en
vårdare (Andreasson & Skärsäter, 2012; Bressington et al., 2011; Mezey el al., 2010;
Sainsbury et al., 2004; Schröder et al., 2006).
Patienter har också beskrivit behovet av att få bli bemött med äkthet. I en studie
av Schafer och Peternelj-Taylor (2003) beskrev rättspsykiatriska patienter vikten av
att det verbala språket hos vårdaren överensstämde med dennes kroppsspråk.
Förelåg en inkonsekvens hos vårdaren i detta avseende, ansåg patienterna att det
fanns anledning att vara försiktig i relationen med denne vårdare.
Tillfredsställelse med vården och ett allmänt välmående visade sig ha
skyddande effekter mot återfall i våldsbrottslighet för utskrivna rättspsykiatriska
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patienter. Enligt Bouman et al., (2009) återföll nöjda patienter tre gånger mindre i
våldsbrottslighet, än patienter som inte var nöjda med sin vård och livssituation.
Forskning har också visat att det föreligger ett positivt samband mellan
patienters engagemang i vården och ett minskat våldsamt beteende (Doyle et al.,
2011; Fluttert et al., 2010). På senare år avvisar forskning kring psykopati alltmer
tanken på att denna typ av personlighetsstörning inte är behandlingsbar (se t.ex.
Logan et al., 2012; Salekin, 2002). Tidigare studier har visat att vissa patienter med
psykopatidiagnos har sänkt sin risk för återfall i våldsbrott med rätt anpassad vård
och behandling (se t.ex. Chakhssi et al., 2010; Olver & Wong, 2009; Skeem, 2002).
Polascheck
och
Ross
(2010)
konstaterade
att
hög-riskbedömda,
psykopatidiagnostiserade manliga fängelseinterner föreföll minska sin risk för
våld18, allteftersom en terapeutisk allians med personalen tog form.
Rättspsykiatriska patienter har beskrivit att viktiga komponenter i en
återhämtningsprocess var att erhålla rätt medicinering, att få psykologiskt stöd och
att få möjligheter till goda relationer med personal och andra patienter. En säker
och trygg miljö, ansågs också som betydelsefullt för hur återhämtningsprocessen
avlöpte (Mezey et al., 2010). I studien definierade rättspsykiatriska patienter sin
återhämtning i egenskap av minskade symtom från en sjukdom och därmed ett
bättre välmående.

2.2.1.1.

Den frihetsberövande institutionsmiljön

Människor som lever med psykiska funktionsnedsättningar befinner sig ofta i
en situation som ger ytterst litet utrymme för självbestämmande, utveckling och
ansvar. Den som är beroende av andra för sin dagliga existens lever också i en
vardag som till stora delar styrs av yttre, icke påverkbara premisser. I den låsta,
begränsade miljön som den rättspsykiatriska vården bedrivs är det lätt att
människovärdet går förlorat.
Den amerikanske sociologen Ervin Goffman (1961/2005) anger ett antal
karaktäristika som anses vara definitionsbundna till en frihetsberövande
institutionsmiljö. Dels präglas institutionen av en begränsad och övervakad
tillgång till omvärlden. Tid och utrymme för den enskilda individen är organiserad
och regelstyrd. Alla aspekter av en individs liv är underordnad och beroende av
institutionens organisation och auktoritet. I denna organisationskontext interagerar
patienter, vårdare, ledning i oupphörliga komplexa processer.

18

Internerna skattades regelbundet med riskbedömningsinstrumentet VRS (Violence Risk Scale). Se utförligare
beskrivning av instrumentet via Wong & Gordon (2006).
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Den rättspsykiatriska vården bedrivs ofta i en otrygg och oförutsägbar miljö
(Hörberg et al., 2012). Överbeläggningar, förekomst av droger och våldsbenägna
medpatienter, har beskrivits som några orsaker till varför vårdmiljön upplevs
såsom hämmande och otrygg (Nijman et al., 1999). Bressington et al., (2011) fann
att rättspsykiatriska patienters tillfredsställelse med vården till stora delar var
avhängigt av huruvida det fanns tillgång till en trygg och säker vårdmiljö som var
fri från aggressioner och våld.
Den frihetsberövande institutionsmiljön har inte de bästa förutsättningarna för
att kunna bistå den enskilde vårdtagaren med en livgivande och vilsam miljö.
Brunt och Rask (2007) fann att rättspsykiatriska patienter och vårdpersonal var
överens om att eftertraktansvärda komponenter i den rättspsykiatriska vårdmiljön
var en lugn och fridfull atmosfär och en så hemlik miljö som möjligt.
När begreppet vårdmiljö diskuteras i litteraturen, görs ofta en åtskillnad mellan
fysisk och psykisk vårdmiljö. Med fysisk vårdmiljö avses ett livsutrymme som
hänvisar till den interiörmässiga inomhusmiljön. En svensk kartläggning av den
psykiatriska heldygnsvården visade att endast en femtedel av de undersökta
vårdenheterna kunde erbjuda en god, fysisk vårdmiljö (SKL, 2010, s. 92). van der
Schaaf et al., (2013) studerade rättspsykiatriska vårdmiljöer och fann att tillgång till
personliga utrymmen och bekväma gemensamma lokaler, där det fanns
möjligheter för patienten att ha en överblick över lokalerna, bidrog till att minska
användandet av tvångsåtgärder. Studier har visat att en förbättrad fysisk miljö,
som bl.a. innehöll en ändrad ljus- och färgsättning, påverkade patienternas
upplevelser och vårdens kvalitet i en positiv riktning (Falk et al., 2009), även stress
kunde påverkas och minskas för både patienter och personal vid en förbättrad
fysisk vårdmiljö (Ulrich et al., 2004). Det abstrakta rumsbegreppet, där vården
utspelar sig påverkas också av hur vi gemensamt ger liv och struktur åt våra
relationer i rummet (Lassenius, 2012, s. 295). Denna psykiska miljöaspekt
inbegriper ett möte, som bör präglas av trygghet och tillit. Asp (2012, s. 467) menar
att begreppet vila belyser vårdkulturens beskaffenhet. I de fall vårdtagaren har
upplevelser av harmoni som är kopplande till vilja, känsla och handling,
förekommer det också möjligheter för denne att få vila och att få slappna av i
vårdandet. Asp resonerar kring begreppet vila, enligt följande:
”Vila handlar inte enbart om behovsnivån, utan rör även människans begärsnivå i
bemärkelsen att man strävar efter mening, bekräftelse och ro. Vilan kommer därigenom att skapa
förutsättningar för patientens hälsoprocesser” (s. 469).
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2.2.2.

Personalen och omvårdnadsuppdraget

Den anställda vårdpersonalen inom den rättspsykiatriska vården tillhör inte
någon homogen yrkesgrupp, och så är fallet både i Sverige och internationellt. I
forskningslitteraturen beskrivs den vårdande rättspsykiatriska personalen ofta i
egenskap av yrkesbakgrund, dvs. sjuksköterskor benämns som registered mental
health nurses (Trenoweth, 2003) eller registered nurses (Wijnveld & Crowe, 2010),
ofta omväxlande i samma studie. Övrig omvårdnadspersonal tituleras till exempel
som nurse manager (Delaney & Johnson, 2006) eller assistant nurse (Hörberg et al.,
2012 ).
Begreppet vårdare beskriver en ”person som har till huvudsaklig uppgift att
vårda” (NE, 2009). Kasén (2012, s. 105) menar att begreppet vårdare har
beröringspunkter med ordet `vakta´. Utifrån ett vårdande perspektiv kan detta
enligt Kasén, innebära att vårdaren rent symboliskt är den som ”vaktar patientens
värdighet”.
Den rättspsykiatriska omvårdnadspersonalen beskrivs arbeta inom ett
motsägelsefullt kunskapsområde där prioriteringar kring juridik, medicin och
omvårdnad leder till att personalen måste göra ständiga ställningstaganden.
Det betyder att personalen måste balansera mellan en regelstyrd och korrigerande
omvårdnad och mellan vikten av att uppnå en terapeutisk, bärande relation med
patienterna (Gildberg et al., 2012). Det faktum att vården utges i tvingande form,
utan alternativ och att de den riktar sig emot, lider av allvarliga psykiska
störningar, medför att omvårdnadspersonalen måste beakta en ”särskild
medvetenhet och varsamhet i mötet med dessa patienter” (Kristiansen & Strand,
2010, s. 284). Med tanke på arbetsuppgifternas komplexitet har arbetsgivaren ett
antal lagreglerade skyldigheter gentemot sin personal. Exempel på detta är att
regelbundet utge utbildningar kring säkerhet, konflikthantering, bemötande och
samtalsmetodik19.
Den rättspsykiatriska omvårdnadspersonalen har den tidsmässigt överlägset
mesta kontakten med patienterna och vårdrelationen sträcker sig ofta över lång
tid. Att etablera en bärkraftig relation med patienten kan ta tid och kräver en
lyhörd och uppmärksam personal. Ofta kräver det att som personal kunna ha
tålamod och inte forcera fram förändringar som inte är förankrade och införlivade
hos patienten (Wijnveld & Crowe, 2010). Parallellt med den övergripande
relationella aspekten som ingår i omvårdnadsuppdraget, förekommer också en rad
19

SOSFS 2006:9 (3 Kap. 3 §) och AML 1977: 1160 (3 §)
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vårdaktiviteter som har ett överordnat rehabiliteringssyfte. Det kan handla om
olika typer av social träning, laga mat, studera och motionera. Studier har visat att
utförandet av dagliga gemensamma aktiviteter, där patienter och personal
tillsammans medverkade, verkade ha god effekt på hur gemenskap och
kamratskap utvecklades (Andreasson & Skärsäter, 2012; Hörberg et al., 2004).
Enligt Topor (2001) var en viktig beståndsdel i patienters återhämtningsprocess,
möjligheten att få uppleva kamratskap och gemenskap.
Forskning har visat att omvårdnadspersonalens vårdande förhållningssätt är
situationsbundet och kan variera hos en och samma vårdare. I en studie av
Björkdahl et al., (2010b) identifierades två olika typer av vårdande förhållningssätt,
varav det ena förhållningssättet, kallat `bulldozen´ hade funktionen att skydda
avdelningen från oordning och kaos genom att vårdaren antog en kontrollerande
approach för att komma tillrätta med störande och destruktiva patientbeteenden.
`Ballettdansaren´ var ett annat, mjukare förhållningssätt som var mer inriktat på att
bygga en relation med patienten.
Ett antal personliga egenskaper hos vårdaren har visat sig vara gynnsamma när
det gäller interaktionen mellan vårdare och patient. Gildberg et al., (2010) fann vid
en litteraturgenomgång att egenskaper såsom vänlighet, empati, humor och en
förmåga att lyssna var något som personal uppfattade såsom livgivande för en
vårdande relation. I Gildbergs studie belystes också dilemmat kring hur den
relationella rättspsykiatriska vården genomsyras av komponenter som härrör från
säkerhet, kontroll, övervakning och observation av patienterna. Samtidigt som
bedömningar kring samhällsskydd är en lagstadgad del av den rättspsykiatriska
vården, så innebär det också att patienten objektiveras och att `någon annan´ än
patienten själv definierar vilket hälsotillstånd som skall gälla för honom (Hinsby &
Barker, 2004).
Det sociala klimatet på avdelningen påverkar dock hur personalen förhåller sig
till detta dilemma (Meehan et al., 2006). En osäker och otrygg vårdmiljö är ett
problem, både för patienter och för personal. Det genererar mental stress och kan
under långvarig exponering leda till en osund arbetsmiljö där det kan vara svårt
att upprätthålla professionella, vårdande relationer (Hellzén et al., 1998).
Kristiansen (2006) anförde att det är flera organisatoriska nivåer som påverkar hur
arbetet mellan brukaren/patienten och personalen, slutligen utfaller. Hon fann bl.a.
att ett otydligt ledarskap och en känsla av att befinna sig i en höggradigt
ekonomiskt styrd organisation ledde till att vårdarna kände sig utelämnade,
frustrerade och mycket ensamma (Kristiansen et al., 2010). Björkdahl et al., (2010a)
fann att psykiatrisk slutenvårdspersonal som hade tillgång till utbildningar inom
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området våldsprevention hade ett mjukare förhållningssätt gentemot patienten och
var mer inriktad på att försöka förstå patienten.

2.2.2.1.

Människovärde, människosyn och bemötande

Hur man förhåller sig till begreppen människovärde och människosyn inverkar
på vårdandet och hur man bemöter en annan människa (Eriksson, 2004).
Bemötande är sålunda ett centralt begrepp inom den rättspsykiatriska vården.
Det är svårt att konkludera vad svenska ordet ”bemötande” innebär eftersom
det inte direkt går att översätta till engelska20. Fossum (2007, s. 32-34) anger dock
att förutom begreppen människovärde och människosyn, utgör själva
grundsubstansen i det svenska ordet ”bemötande” ett förhållningssätt som
innefattar respektfullhet, värme och engagemang, tonfall och en ansträngning att
ge korrekt information. Förmågan att bemöta med vördnad och visa aktning
påverkas av livserfarenheter och personliga värderingar hos den enskilde vårdaren
(Mason et al., 2008; Peplau, 1952/1994), men även yttre förutsättningar såsom
organisation och ledningsfunktioner bestämmer karaktären på vårdmiljö och
bemötande (Brunt & Rask, 2007; Kristiansen et al., 2005; Kristiansen et al., 2010;
SOU 1999:21, s. 141). Peplau (1952/1994) ansåg att den interpersonella relationen
mellan vårdare och patient är en avgörande komponent i omvårdnadens väsen.
Peplau förespråkade en modell som sedermera ansågs utgöra ett paradigmskifte
för effektiv omvårdnad, dvs. att frångå ett förhållningssätt som baserades på vad
man gör för patienten, till att istället koncentrera sig på vad man gör med
patienten (Peplau, 1952/1994, s. 9).
I den offentliga, etiska debatten förekommer ofta begreppet människovärde.
Begreppet får anses utgöra medelpunkten för all lagstiftning i Sverige gällande
hälso- och sjukvård som har propåer att utföra en vård på lika villkor (Statens
Medicinsk-Etiska Råd, 2012, s. 7). Människovärdet är en beståndsdel i
människosynen, men en distinktion bör göras mellan de båda begreppen (s. 71)
eftersom människovärde i första hand inte utgår från funktioner eller egenskaper,
utan skall betraktas såsom ett konstant begrepp som är knutet till själva existensen.
Det innebär att människan under alla förhållanden skall behandlas som en individ,
något som hon är, och inte för det som kännetecknar henne som individ (s. 8).

20

Jangland (2011, s. 55) är en av flera forskare som har beskrivit de metodologiska svårigheterna som är
förenade med det svenska ordet bemötande. Vid en genomgång av den internationella litteraturen inom
området omvårdnad, fann Jangland att de engelska uttrycken för bemötande kunde hänföras till begreppen
`patient-health professional relationship´ and ìnteraction´. Fossum (2007, s. 32) hänför det svenska ordet
bemötande till de engelska begreppen `treatment´, `relationship´ och `relation with´.
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Enligt Statens Medicinsk-Etiska Råd (2012) skall människosyn betraktas såsom ett
vidare begrepp som innefattar ytterligare komponenter, dvs.;
”… antaganden om drivkrafterna till mänskligt handlande, om vad som är ”normalt”,
”friskt” eller ”sjukt”, om hur arv och miljö förhåller sig till varandra, och vad som händer med
individen när han eller hon dör”. (s. 72).

2.3. Den regelstyrda rättspsykiatriska vården
Två huvudmän har det övergripande ansvaret för den rättspsykiatriska vården
i Sverige. Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten utgår från
Rättsmedicinalverket (RMV). Den rättspsykiatriska vården är landstingen
huvudmän över. Utöver det regleras den rättspsykiatriska vården av ett antal lagar
och förordningar som bestämmer verksamhetens utformning och innehåll.
2.3.1.

Lagstiftning

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) sägs det i § 2 att vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Vidare framkommer att god vård ska bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan patienten och
hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta inbegriper även patienter inom den
psykiatriska vården och får anses utgöra en grundportal för övrig lagstiftning som
berör den rättspsykiatriska vården.
Människor som berövats sin frihet på grund av psykisk sjukdom skall det
särskilt värnas om och den vård som erbjuds måste vara av hög kvalitet
(Socialstyrelsen, 2009a). Det finns två tvångslagar som tillämpas inom den
psykiatriska vården. Dels lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
dels lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård (LVR). Skillnaden mellan de två
lagarna är att rättspsykiatrisk vård endast kan utdömas om en brottslig gärning
begåtts under inflytande av en allvarlig psykisk störning. I samband med påföljden
överlämnade till rättspsykiatrisk vård, kan domstolen förorda att särskild
utskrivningsprövning enligt LRV ska ske (SOSFS 2008:18). Särskild
utskrivningsprövning (SUP)21 innebär att det finns risk för återfall i brott av
21

Rättspsykiatrisk vård (LRV) kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning (SUP).
Rättspsykiatrisk vård kan också ges i en öppen vårdform. I de fall en patient är inskriven med särskild
utskrivningsprövning, måste ställningstaganden kring utskrivning ske genom en förvaltningsrättslig prövning.
Detta sker efter anmälan från chefsöverläkaren eller via en ansökan från patienten. När det gäller
rättspsykiatrisk vård utan SUP är det chefsläkaren som beslutar om permissioner och utskrivning. En prövning
huruvida vården skall bestå sker efter ansökan eller anmälan med sex månaders intervaller. Utskrivning föranleds
alltid av ett antal permissioner.
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allvarlig karaktär. Övrig domstolsprövning avseende LPT och LRV beslutar de
olika förvaltningsdomstolarna (länsrätt, kammarrätt och Regeringsätten) om,
vilket åsyftar ansökningar avseende utskrivning, frigång och permissioner.
Tillämpningen och utförande av LPT och LVR förändrades vid en reform som
trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagändringen innebar att man införde begreppet
allvarlig psykisk störning och frångick de tidigare benämningarna avseende
sinnessjukdom och sinneslöhet. Utifrån ett rättspsykiatriskt perspektiv är det alltid
domstolen som avgör om det vid tiden för dömandet föreligger en allvarlig
psykisk störning. Domstolen grundar sitt beslut på en rättspsykiatrisk
undersökning (RPU) som Rättsmedicinalverket ansvarar för 22. Enligt brottsbalken
31 kap 3 § skall det utifrån psykiskt tillstånd och personliga förhållanden i övrigt,
vara påkallat med psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och
tvång.
Fr.o.m. den 1 juli 2008 trädde nya regler om påföljder för allvarligt psykiskt
störda lagöverträdare i kraft. Den tidigare tillämningen i brottsbalken (33 kap.§ 2)
där fängelseförbud förespråkades oavsett om den tilltalade hade något vårdbehov
eller ej, ersattes av nya tillämpningar i brottsbalken (BrB 30 kap. 6 §) där
fängelseförbudet delvis upphävs om vårdbehovet anses begränsat (Svennerlind,
2009).

2.3.2.

Allvarlig psykisk störning

Begreppet psykisk störning åsyftar en mängd olika typer och grader av psykisk
ohälsa23. I bedömningen av en psykisk störning ska både dess art och dess grad
beaktas. Vissa störningar kan vara av mindre allvarlig art, där symtom och sättet
störningen yttrar sig på kan vara avgörande för huruvida den betraktas såsom
22

Den rättspsykiatriska utredningsverksamheten utgår från Rättsmedicinalverkets utredningsavdelningar i
Stockholm och Göteborg och dels vid landstingets rättspsykiatriska vårdenhet i Umeå. Det utförs två olika typer
av psykiatriska utredningar; dels enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål (s.k. § 7verksamhet) och dels enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning (s.k. RPU). För att överlämnas till
rättspsykiatrisk vård kräver domstolen en mer omfattande utredning enligt RPU som bedömningsunderlag
(Rättsmedicinalverket, 2012).
23

Utgångspunkten i detta avhandlingsarbete är att utifrån de salutogena aspekterna i det rättspsykiatriska
omvårdnadsarbetet undersöka vad som är relaterat till vändpunkter i samband med minskad risk för våld och
återhämtning. När det gäller patienternas upplevelser och erfarenheter av dessa hälsoprocesser är en fokusering
kring diagnoser och brott av mindre vikt. Detta eftersom intentionen med denna forskning är att beskriva
individers förändringsprocesser utifrån ett hälsoperspektiv (vilka komponenter som utgör hälsa), istället för
perspektivet som fokuserar på sjukdomskonsekvenser (vilka effekter sjukdomar och andra hälsobetingelser kan
ha). I likhet med Hörberg (2008, s. 56) har ett ställningstagande till att inte fokusera på diagnoser och brott också
skett utifrån en etisk utgångspunkt. Detta med hänsyn till de deltagande patienternas rätt till autonomi och
integritet.
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allvarlig eller inte (Socialstyrelsen, 2009a). Mindre allvarliga tillstånd kan handla
om enstaka, snabbt övergående psykotiska symtom som inte har att göra med ett
psykotiskt syndrom. I Sverige kan psykiatrisk tvångsvård bara bli aktuell om
förutsättningar för en allvarlig psykisk störning föreligger. I detta begrepp inryms
tillstånd, i första hand av psykotisk karaktär som är av så allvarlig art att
individens hela funktionsförmåga påverkas under den tid sjukdomsepisoden
pågår. Den psykiska störningen betraktas vara av allvarlig art så läge det föreligger
en påtaglig risk att de psykotiska symtomen återkommer i de fall behandlings
insatserna avslutas (Socialstyrelsen, 2009a, s. 16).
Till allvarlig psykisk störning räknas tillstånd där en störd
verklighetsförankring ingår. Till symtombilden hör bland annat hallucinationer, en
benägenhet för paranoida övertolkningar och vanföreställningar (Socialstyrelsen,
2009a, s. 15). Även alkohol- och drogpsykoser kan inrymmas i begreppet allvarlig
psykisk störning samt allvarliga depressioner med självmordstankar. Begreppet
allvarlig psykisk störning är till viss del en juridisk term eftersom gällande
rättspraxis påverkar vad som ska likställas med en allvarlig störning.
Under tiden denna avhandling har skrivits har Regeringen beslutat att utreda
huruvida det nuvarande kriteriet för ”allvarlig psykisk störning ” är tillämpligt 24.
Utredarens förslag25 innebär att Sverige återgår till en straffrättslig modell som
avskaffades 1965, vilket innebär att tillräknelighet åter ska bli ett straffrättsligt
ansvar där allmänna påföljdsregler ska gälla för den som bedöms vara tillräknelig
när brottet begicks (Radovic & Anckarsäter, 2009, s. 9).
Tillräknelighetsmodellen, som de flesta länder idag använder som rättspraxis,
skiljer på huruvida brottet är begånget av en tillräknelig eller otillräknelig
gärningsman och fäster mindre vikt kring huruvida den psykiska störningen har
påverkat eller inte26. Det nya lagförslaget kan innebära att fler personer kan
komma att dömas till ett fängelsestraff, men att straffet kan komma att avtjänas
inom den rättspsykiatriska vården.

24

SOU 2002:3; SOU: 2008:93

25

En reformering av den psykiatriska tvångslagstiftningen har pågått sedan 2002. Det nya lagförslaget föreslås
träda i kraft från den 1 januari 2016 och innebär att LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om
rättspsykiatrisk vård), ska upphävas och att en ny lag som omfattar all psykiatrisk tvångsvård ska inrättas.
Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som möjlig påföljd i domstol.
26

SOU 2012:17; Ny lag 2:26
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2.4. Bedömning av risk för våld
2.4.1.

Risk och riskbedömning

Rättspsykiatrins ansvarsområde innefattar två arbetsuppgifter som var och en
för sig regleras utifrån gällande lagstiftning. Den ena uppgiften består i att utge
god psykiatrisk vård på lika villkor och stimulera till delaktighet HSL (1982:763).
Den andra uppgiften är av utredande karaktär och består bland annat i att utveckla
och utvärdera tekniker kring beslutsunderlag som skall ligga till grund för
beviljande av frigångar, permissioner och utskrivningar.
I regel sker riskbedömning för våld vid inskrivning på rättspsykiatrisk klinik
och därefter var 6:e månad. Ett av syftena är att bedömningen skall ligga till grund
för det underlag som presenteras inför länsrättsförhandlingar gällande patientens
fortsatta vård. Ett annat syfte med riskbedömning är att förhindra våldsincidenter
och att kunna sätta in rätt vårdinsatser utifrån den bedömda risken (Belfrage &
Fransson, 1997).
Enligt lag LRV (1991:1129) skall risken för återfall i brott, i synnerhet för dem
som vårdas med särskild utskrivningsprövning (SUP) kontinuerligt bedömas.
Regler kring vad som ska ingå i en riskbedömning finns beskrivet i författningen
SOSFS 2006:9. En riskbedömning skall ses som ett led i en hel kedja av åtgärder
som tillsammans ska utmynna i insatser som minskar ett riskbeteende. Enligt
socialstyrelsen (2004) är begreppet riskprevention ett tydligare sätt att beskriva vad
som ingår i en riskbedömningsprocess eftersom det inte enbart handlar om att
riskbedöma. I huvudsak handlar det mer om att hantera hur uppkomna
identifierade risker skall förebyggas och behandlas och att detta är en dynamisk
och återkommande process (Doyle, 2000; Hart, 1998). Belfrage och Fransson (1997,
s. 47) menar att risk inte bara ska ses såsom en linjär funktion av ett visst antal
riskfaktorer. Det är ett sammansatt sannolikhetsbegrepp som mer ser till samband
än orsak och verkan (Ankarsäter & Falk, 2009, s. 110).
Framsteg inom riskforskningsområdet har under de senaste decennierna lett till
att synen på riskbedömningar har förändrats (Doyle & Dolan, 2002). Ansatsen i
den första generationens riskbedömning användes från slutet av 1960-talet fram till
1981 men kritiserades för att vara ostrukturerad och bygga på subjektiva
bedömningar som inte gick att verifiera (Monahan, 1981; Monahan, 1984).
Begreppet ”aktuarisk” lanserades med den andra generationens forskning
(Monahan, 1981; SBU, 2005) och användes fram tills mitten av 1990-talet. Med den
aktuariska approachen avsågs att bättre kunna förutsäga risken för våld genom
användandet av en strikt, väl definierad modell.
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Dock ledde avsaknad av klinisk bedömning och riskhantering ledde till att
modellen upplevdes såsom statisk och mekanisk i sitt utförande.
Precisionen i en riskbedömning ökar om den görs strukturerat och systematiskt,
men den rena bedömningen av risker (`prediction´) måste ske i kombination med
att hantera risker (`management´) (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997).
De båda tidigare ansatserna ligger till grund för vad som nu benämns som ”tredje
generationens” riskbedömningar (Belfrage, 2000; Douglas, Cox & Webster, 1999)
där väl validerade så kallade ”strukturerade kliniska modeller” tillämpas (Hart,
1998). Ett exempel på den strukturerade
kliniska modellen är
riskbedömningsinstrumentet HCR-20 (Webster et al., 1997) som från början
utvecklats i Kanada men från 1997 även finns i en svensk version (Belfrage &
Fransson, 1997). Instrumentet har i såväl svenska som internationella studier,
påvisat en hög validitet och reliabilitet när det gäller att bedöma risken för våld (se
t.ex. Douglas et al., 2010). HCR-20 är en förkortning för Historical-Clinical-Risk
management där ”H” står för historiska riskfaktorer, ”C” står för kliniska
riskfaktorer och ”R” står för riskhantering. Antalet riskfaktorer som instrumentet
innehåller är 20. HCR-20 instrumentet innehåller en checklista med risk- och
skyddsfaktorer som har empiriskt stöd i litteraturen. Se tabell 1.

Tabell 1.

Bedömningsinstrumentet HCR-20

(Webster et al., 1997; Belfrage & Fransson, 1997; 2005)
Den historiska riskinventeringen har sin informationskälla utifrån patientens
journaler. De historiska riskfaktorerna är svåra att göra någonting åt, eftersom de
redan hänt.
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Dessa tio statiska riskfaktorer har dock uppvisat en god förmåga att predicera
framtida våld (Lewis & Webster, 2004). De historiska riskfaktorerna utgör själva
grundportalen i instrumentet och ligger till grund för bedömningar av klinisk
status (C-skalan) och lämplig framtida riskhantering (R-skalan).
Den aktuella, kliniska riskbedömningen har sin informationskälla utifrån
patienten. Den framtida riskhanteringen handlar om patientens omgivning och
framtidsplanering. Till skillnad från de flesta av de historiska riskfaktorerna, är de
kliniska riskfaktorerna (C) och riskhanteringen (R) möjliga att förändra med rätt
anpassad vård och behandling (Belfrage & Douglas, 2002; Douglas et al., 2010). De
har visat sig ha mycket stor betydelse när det gäller att kontrollera att de vård- och
behandlingsinsatser som erbjudits, verkligen lett till en våldsriskminskning samt
förbättrad hälsostatus. Dessa dynamiska, föränderliga riskfaktorer bedöms därför
med regelbundenhet27 och anses såsom ett värdefullt hjälpmedel för att justera
riskhanteringen samt för att utvärdera effekterna av den vård som utgivits
(Belfrage & Fransson, 1997; Müller-Isberner et al., 2007).
HCR-20 instrumentets riskindex ligger mellan 0-40 poäng, där höga poäng
förväntas återspeglar hög risk och låga poäng en låg risk. Att bedöma risk utifrån
poäng kan vara vanskligt eftersom det ibland kan vara så att en hög riskpoäng inte
alltid innebär en hög risk och en låg riskpoäng kan innebära en hög risk. Den
kliniska bedömningen är därför alltid av avgörande betydelse (Belfrage &
Fransson, 1997). Det föreligger en skillnad mellan användandet av HCR-20
instrumentet i forskningssammanhang och i praktiskt bruk. HCR-20 för praktiskt
användande är utan poängsättning, där de olika riskfaktorerna har problematiserat
och diskuterats i ett riskbedömningsteam och därefter kodas med N (nej), D
(delvis) eller J (ja). I forskningssammanhang bedöms varje riskfaktor som
”föreligger ej”, ”föreligger delvis” eller ”föreligger” och kodas därefter med 0, 1
eller 2 (SBU, 2005).
Eftersom denna avhandling har fokus på den förändring som är relaterad till
vändpunkter i samband med minskad risk för våld, är det de dynamiska,
föränderliga riskfaktorerna i HCR-20 instrumentet som är av intresse för detta
avhandlingsarbete, se delstudie I.

27

SBU (2005) föreslår att bedömning av de dynamiska riskfaktorerna i HCR-20 instrumentet utförs var sjätte
månad
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2.4.2.

Hot, aggressiva handlingar och våld

De finns två övergripande teoribildningar som försöker förklara orsakerna till
aggressivitet och våld. Å ena sidan förklaras aggression som ett biologisk betingat
fenomen där människans impulser styrs av förpredisponerade instinkter (Lorenz,
1966; Jacobi et al., 1975; Farrington, 1998). En annan riktning inom
aggressionsteorierna står den amerikanske socialpsykologen Leonard Berkowitz
för. Denne menar att orsaker till aggressioner kan härledas till miljön som omger
individen. Aggressioner är ett inlärt beteende från barndomen som kan följa med
upp i vuxen ålder. Vissa människor lär sig att det kan löna sig att lösa konflikter
med sin omgivning genom aggressivitet. Han menar att människor kan tvingas att
bli aggressiva och våldsamma när deras utveckling hindras (Berkowitz, 1993 s.
142), dock behöver inte alltid frustrationer leda till en aggressiv handling
(Berkowitz, 1989) men sannolikheten för aggressiva handlingar ökar vid långvarig
exponering av frustrationer (Berkowitz, 1962).
2.4.3.

Olika former av aggressivitet

Begreppen affektiv/reaktiv aggressivitet och instrumentell aggressivitet
beskriver funktionella skillnader i ett aggressivt beteende (Feschbach, 1964) och är
numera allmänt vedertagna inom aggressionsforskningen. Dessa olika former av
aggressivitet skiljer sig åt, dels för att syftet med aggressiviteten inte är den samma
och dels för att det förekommer skillnader i huruvida individen har kontroll över
sina aggressiva handlingar (Arbetsmiljöverket, 2011).
I den konfliktrelaterade, affektiva aggressiviteten är det primära målet att
avsiktligt göra skada och situationen präglas av fientlighet. Syftet med den mer
rovgiriga, instrumentella aggressiviteten är att nå ett mål där det primära syftet
inte är att skada. Denna aggressivitet uttrycks ofta via kriminella handlingar, t.ex.
bank- och butiksrån där syftet är att tillskansa sig makt och social status genom
pengar och befordringar etc. (Berkowitz, 1989). Dessa fundamentala skillnader i
aggressivitet visar också att det som utlöser en aggressiv handling är betingat av
en mängd olika mekanismer och riskfaktorer.
Det förekommer en myriad av definitioner kring begreppet aggression (Rippon,
2000) vilket leder till svårigheter att göra jämförelser och dra valida slutsatser
mellan olika studier (Woods & Ashley, 2007). Berkowitz (1993 s. 3) definierar
aggression som en form av beteende som är avsedd att skada någon fysiskt eller
psykiskt, därmed likställer han en aggressiv handling med våld. I en
litteraturgenomgång avseende våld och aggressioner i vårdmiljön (Rippon, 2000)
framkom att den mest frekvent använda definitionen av aggression, var att
begreppet ansågs vara synonymt med våld.
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Detta går också i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s definition av våld
som riktar sig mot psykiatrisk omvårdnadspersonal:
”The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself,
another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of
resulting in injury, death, psychological harms, maldevelopment or deprivation”. (WHO, 2002,
s. 5)

I denna avhandling definieras våld som en händelse där en patient försökt
skada andra (personal, besökare andra patienter). Aggressioner och hot om våld
omfattar situationer där verbala övergrepp och att skada egendom ingår. Eftersom
det saknas en gemensam definition av aggressioner och våld i den
rättspsykiatriska forskningen, används i denna avhandling, i likhet med Berkowitz
(1993), Rippon (2000) samt WHO (2002) en definition som likställer en aggressiv
handling med våld28. Det innebär att begreppen våld och aggressioner och hot om
våld definitionsmässigt inte skiljs åt i detta avhandlingsarbete. Samtliga begrepp
kommer att förekomma i avhandlingen.

2.5. Redogörelse för avhandlingens empiriska
forskningskontext
Detta avsnitt är avsett att beskriva den vårdmiljö som utgör forskningskontext
från vilket data från samtliga delstudier är inhämtad. Datainsamlingen har skett
vid en av landets rättspsykiatriska regionkliniker som utger vård och behandling
till psykisk störda lagöverträdare (LRV) samt till särskilt vårdkrävande patienter
som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Gemensamt för landets
fem regionkliniker29 är att de har möjlighet att utge vård enligt en högre
säkerhetsnivå30 vilket innebär att det finns möjligheter att ta emot särskilt
vårdkrävande och samhällsfarliga patienter, samt att det vårdas patienter från
andra landsting eller från kriminalvården.

28

Nyligen utgivna publikationer har definierat aggressioner och våld på liknade sätt. Se t.ex. Björkdahl (2010, s. 3)
samt Statens institutionsstyrelse SiS (nr 7/2012, s. 9)
29

De fem regionklinikerna är fördelade på Sundsvall, Säter, Katrineholm, Vadstena och Växsjö.

30

Samtliga patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin skall säkerhetsbedömas enligt SOSFS 2006:9. Lagen gäller
enbart förhållanden som avser sluten vård. Regionklinikerna har olika säkerhetsnivåer där säkerhetsklass 1 med
mycket hög säkerhet bland annat skall kunna motstå fritagningsförsök (tre kliniker), säkerhetsklass 2 avser hög
säkerhet och skall kunna motstå rymningsförsök. Säkerhetsklass 3 avser en godtagbar säkerhet där det skall det
finnas rutiner för kontroll av var patienterna befinner sig. Framgår vidare att vården bör bedrivas på en
vårdavdelning som motsvarar patientens behov och får inte bedrivas på en vårdavdelning med lägre
säkerhetsnivå än vad säkerhetsbedömningen av patienten anger.
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På kliniken finns drygt 200 anställda vilket bl.a. inkluderar omvårdnadspersonal,
läkare psykologer, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Antalet
vårdplatser på avdelningarna varierar mellan åtta och femton platser.
Vårdavdelningarna är subspecialiserade, dvs. särskilt anpassade för att tillgodose
patienters skiftande behov av vård, som också kan variera i olika faser i
vårdkedjan.
Därmed skiljer sig avdelningarna åt vad gäller behandlingsinriktning, grad av
tillsyn och säkerhetsnivå. Den säkerhetsklassade miljö innebär bl.a. att personalen
alltid bär överfallslarm och identitetskort på sig. Samtliga som går in i byggnaden
går igenom en säkerhetsbåge och måste kunna legitimera sig. Inledningsvis
placeras patienten vid klinikens intagningsavdelning. Avdelningen karaktäriseras
av hög säkerhet med mycket struktur. De patienter som är inskrivna på
avdelningen är dels nyinkomna patienter där det föreligger behov av utredning
och bedömning av hälsotillstånd. Eftersom intagningsavdelningen erbjuder
särskilt hög tillsyn och observation, innebär det att utåtagerande och oroliga
patienter med hög riskprofil, tillfällig kan komma att flyttas till avdelningen. I
dessa fall kan det t.ex. handla om att avskilja patienter till särskilt anpassade rum.
Ute på vårdavdelningarna har patienterna, utöver sitt egna rum, låsa tillgång
till ett dagrum. Där finns några sittgrupper och en TV och möjligheter att läsa
tidningar eller böcker eller spela spel eller kort. I anslutning till dagrummet har
också personalen sin expedition. Den är belagd med fönster ut mot avdelningen.
På vissa avdelningar finns möjligheter att spela pingis bada bubbelbadkar och
tillgång till ett filmrum. Det finns också samtalsrum och ett sammanträdesrum på
varje avdelning. Avdelningarna ligger ofta i nära anslutning till en rastgård, vilket
det finns tillgång till vissa tider. Det finns också ett rökrum på varje avdelning och
tillgång till en tvättstuga där man kan boka tid för att tvätta sina egna kläder. På
vårdavdelningen etableras relationer till kontaktmän och övrigt vårdlag och dessa
relationer försöker man bibehålla genom hela vårdprocessen31. Då patienten
bedöms vara mogen för yttre aktiviteter sker dessa inledningsvis tillsammans med
dennes kontaktpersoner. När det är dags för permissioner och samverkan med
andra myndigheter utgör kontaktpersonerna ett värdefullt stöd.
Till de som arbetar närmast patienterna hör omvårdnadspersonalen. Hit räknas
vårdare och sjuksköterskor, vilka också arbetar med kontaktmannaskap. Det
betyder att varje patient har två eller tre kontaktpersoner att tillgå samt en
31

I de fall patienten beviljats rättspsykiatrisk vård i en öppnare boendeform hos kommunen (SFS 1991:1128, 26
§) har ofta omvårdnadspersonalen ändå kvar en vårdrelation med patienten som innefattar tillsyn och
uppföljning av vården.
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sjuksköterska i sin kontaktmannagrupp 32. På varje avdelning finns utöver
omvårdnadspersonalen, en enhetschef, en sektionsledare och en patientansvarig
läkare.
Personalen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt, vilket innebär att man
försöker förmedla struktur, tydlighet och förutsägbarhet till patienterna. Varje
vecka skall det upprättas ett veckoschema för patienten och detta gör man alltid
tillsammans med en personal eller sin kontaktperson. Ett veckoschema kan
innehålla riskdömningar, veckosamtal och olika typer av ärenden. I ett
veckoschema ingår också att samtala kring olika teman, t.ex. framtidsplaner,
brottsprevention, socialt nätverk och skolgång.
Varje vardagsmorgon äter personalen frukost tillsammans med patienterna. Då
går man också igenom dagsplanering för varje patient, vilket kan vara skola,
musik, frigång, stadsbesök etc. eller någon av sociala träningsmetoder som
kliniken har att erbjuda33. Ibland går patient och personal går ut på en gemensam
kortare morgonpromenad runt kliniken efter frukost. Det förekommer att man gör
utflykter, både i grupp och individuellt. Det kan då röra sig om fiskeresor,
biobesök eller grillning. Det sker även aktiviteter på vårdavdelningen, vilket kan
vara bingo, matlagning eller möjligheter att erhålla taktil massage. Varje patient
har möjlighet att erhålla någon typ av psykologisk behandling vilket utges av
kliniken psykologer. Det finns också tillgång till en återfallspreventionsbehandling
för patienter som har någon form av missbruk- eller beroendeproblematik.

3.

VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT

Forskningsstrategin för det sammantagna avhandlingsarbetet har genomförts
utifrån en hermeneutisk referensram. Det innebär att man genom tolkning når
förståelse för mänskliga handlingar och samhälleliga företeelser. Det
hermeneutiska förhållningssättet nöjer sig inte med att bara tolka en företeelse,
utan hävdar att denna företeelse måste förstås utifrån sitt kontextuella

32

Beroende på avdelningens storlek och säkerhetsnivå, består omvårdnadspersonalen i genomsnitt av 5-6
sjuksköterskor och ca och 10-20 skötare/vårdare per avdelning.
33

Den pedagogiska verksamheten på kliniken inrymmer möjligheter till skolgång, skolkök, musikverkstad,
bildterapi, snickeriverkstad, hantverk, konsthantverk och bilverkstad. Syftet med dessa verksamheter är dels att
patienten skall få tillgodogöra sig ny kunskap och utbildning eller utöva ett gammalt intresse, och dels att ge
möjligheter till social träning och gemenskap. Det innefattar att träna sig i att samarbeta med andra och att ta
ansvar, att passa tider och att öva på koncentration och motorik.

26

sammanhang (1960/1997, s. 147). En hermeneutisk utgångspunkt är att begreppet
mening omfattas av dels mänskliga aktiviteter och dels av resultaten av mänskliga
aktiviteter. Även de betingelser som kringgärdar mänskliga aktiviteter inbegrips i
begreppet mening (Gilje & Grimen, 1992/2007, s. 171). Enligt Gadamers (1960/1997)
ontologi blir verkligheten till i själva tolkningen, där varje ny hermeneutisk
tolkning utvidgar förståelsen av ett fenomen. En central epistemologisk
grundtanke inom hermeneutiken är att den sammantagna kontexten bara kan
förstås om alla delar i sammanhanget beaktas. Detta växlande mellan helhet och
del benämns såsom den ”hermeneutiska cirkeln” eller den ”hermeneutiska
spiralen”. Gadamer beskriver att förloppet i den hermeneutiska cirkeln utgörs av
en återkommande rörelse mellan del och helhet där förförståelse och erfarenhet
utgår från varandra och utvidgar den förstådda meningen, därmed ackumuleras
ny kunskap ((1960/1997, s. 137).
En av Gadamers hermeneutiska grundtankar är att sanning skall betraktas
såsom en rörlig, utvecklingsbar och en aldrig slutgiltig företeelse (1960/1997, s. 8).
Kunskapsutvecklingen i denna avhandling innebär sålunda att förståelsen har
förändrats och flyttats framåt i en kontinuerlig process, allteftersom de olika
delstudierna färdigställts.

3.1. Förförståelse
Eftersom denna avhandling har sin grund i ett hermeneutiskt filosofiskt
perspektiv är grundantagandet att människans förförståelse härrör från vår
bakgrundshistoria (Gadamer, 1960/1997). Vi kan aldrig betrakta världen helt
objektivt, utan förförståelsen ses såsom nödvändig för att kunna tolka
kulturyttringar och mänskligt handlande. Det innebär också att forskaren aldrig
kan vara helt värdeneutral inför det som beforskas. I cirkelförhållandet där
förståelsens rörelse växlar mellan helhet och del måste forskaren hela tiden beakta
och tolka sin förförståelse och det kontext som inramar den tolkade företeelsen. Att
tro att det går att bortse från sig själv i en tolkningsprocess är naivt, enligt
Gadamer. Istället ska den egna förförståelsen anpassas till avvikande meningar och
andra förståelsehorisonter, och via ett bildningsförlopp utvidga den förstådda
meningen till en fördjupad och bättre förståelse (Gadamer, 1960/1997, s. 28).

3.2. Beaktande av förförståelsen i föreliggande avhandling
Eftersom vår historia och förförståelse färgar vår förståelsehorisont är det
viktigt att en forskare redogör för sin bakgrundshistoria. Gadamer menar att ingen
kan möta vår tradition `fri och oanfäktad´ (Gadamer, 1960/1997, s. 169).
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Istället måste vi försöka nå ett verkningshistoriskt medvetande, vilket innebär en
sammansmältning av förståelsehorisonter, där förståelsehorisonter från både
forskaren och det som beforskas kan förenas (Gadamer, 1960/1997, s. 149). Genom
att öppna ens egna horisonter och försätta sig i en annan människas situation, kan
man möta den andres annan-het (Gadamer, 1960/1997, s. 152). Enligt Gadamer
innebär det att man lär sig att se utöver det som är nära och istället kan fokusera på
den större helhetens riktigare proportioner.
Jag har i över tjugo år arbetat som socialarbetare och förstår att jag måste beakta
och reflektera över mina värderingar och min förförståelse i forskningsprocessen.
Jag har en mångårig erfarenhet av tvångsvårdande miljöer, men utifrån en annan
kontext. Jag har i min myndighetsutövning handlagt ärenden utifrån
socialtjänstens tvångslagstiftning (LVU och LVM). Dessa beslut var ofta svåra och
komplicerade att handlägga och risken för hot och våld var ibland framträdande.
Den största utmaningen för en socialsekreterare är att kunna balansera mellan att
vara myndighetsperson och att bemöta med respekt och lyhördhet och att kunna
skapa allianser. Att komma på kollisionskurs med sin klient kunde innebära att ett
från början lätt arbete kunde utvecklas till en låst position där arbetet istället blev
besvärligt och påfrestande. Under mina år i yrket observerade jag att det ofta var
många påverkansfaktorer som bidrog till att hot och våld uppstod och att man inte
alltid kunde hänvisa till en ”besvärlig” klient eller en ”oempatisk”
socialsekreterare. En annan intressant företeelse som jag fascinerades av att
observera var när ”det vände”. Någonstans upphörde den låsta positionen mellan
klienten och mig och vi fick kontakt med varandra. Då gick det plötsligt att
kommunicera och relationen präglades istället av respekt och förtroende.
Föreliggande avhandlings intention är att vetenskapligt försöka belysa
ovanstående företeelser utifrån både patientens och personalens perspektiv.

3.3. KASAM teori
3.3.1.

Salutogenes

Den biomedicinska traditionen har under många år präglat synsättet på
rättspsykiatrisk omvårdnad. Ett alternativ till detta synsätt där sjukdomsbegreppet
står i fokus, är den salutogena ansatsen. Detta friskhistoriska perspektiv, som har
en betoning på faktorer som bidrar till och gynnar hälsa har skapats av den
medicinske sociologen Aaron Antonovsky. Antonovskys salutogentiska teorier
nådde Sverige först på 1980-talet (Tamm, 2012, s. 15) och har bidragit till en
utveckling av vår syn på hälsopsykologi, stress och copingstrategier (Rydén &
Stenström, 2008).
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Antonovskys ekologiska syn på hälsa innebar att han valde att se den enskilda
individens hälsoprocess, i ett hälsa – ohälsa kontinuum (Antonovsky, 1979, s. 67).
Därmed frångick han den traditionella dikotomiserade sjukdomsorienterade
utgångspunkten, där fokus mer ligger på olika organsystem och diagnoser.
Fördelen med att betrakta hälsa ur ett kontinuum perspektiv är enligt Antonovsky,
att klinikern kan bidra med att föra den enskilde vårdtagaren mot en friskare
hälsopol (1987, s. 4). Synsättet innebär en bättre möjlighet att studera utfallet av en
behandling, eller att följa en återhämtningsprocess. En av Antonovskys
utgångspunkter är sålunda att en hälsoprocess skall uppfattas såsom dynamisk,
där individer rör sig fram och tillbaka på ett hälso-sjukdom kontinuum genom
livet.
Begreppet salutogenes härstammar från det latinska ordet salus vilket har
betydelsen hälsa eller frihet, samt det grekiska ordet genesis som har betydelsen
ursprung eller tillblivelse (Tamm, 2012, s. 208). En viktigt salutogen (”friskfaktor”)
hos individer som trots svåra livshändelser återhämtat sig, är ”känslan av
sammanhang” (KASAM). Antonovsky definierar KASAM som en Känsla Av
Sammanhang och Mening, som:
”… a global orientation that express the extent of which one has a pervasive, enduring
though dynamic feelings of confidence that one´s internal and external environments are
predictable and that there is a high probability that things will work out as well as can
reasonably be expected”. (Antonovsky,

3.3.2.

1979, s. 123)

Känsla av Sammanhang – KASAM

För att vi ska förstå tillvaron och känna att ”där finns en röd tråd”, ansåg
Antonovsky att tre nyckelbegrepp måste vara uppfyllda, vilka samtliga ingår i
KASAM (Antonovsky, 1987, s. 16-19). Begriplighet (comprehensibility) avser i vilken
grad man uppfattar livet och händelser i livet som begripliga eller förutsägbara.
Delkomponenten begriplighet är avhängigt av huruvida inre och yttre stimuli
upplevs såsom ordnad, sammanhängande och strukturerad, eller i det fall en låg
KASAM föreligger, att livets brus uppfattas såsom obegripligt, kaotiskt eller
slumpmässigt. Hanterbarhet (manageability) syftar på individens upplevelse av att
ha inflytande över sitt liv. Det innefattar individens tillgång till resurser (egna eller
från omgivningen) och en tro att man kan hantera sitt liv, vilket i sin tur bidrar till
att man inte väljer att uppfatta sig själv som offer för omständigheterna. Den tredje
delkomponenten Meningsfullhet (meaningsfulness) innefattar känslan av
delaktighet, engagemang och medbestämmande. Eftersom begreppet
meningsfullhet utgörs av motivationella faktorer påverkar graden av
meningsfullhet hur man hanterar svårigheter i livet.
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Enligt Antonovsky, är upplevelsen av meningsfullhet den starkaste komponenten i
KASAM-teorin eftersom den är så intimt förknippad med framgångsrik
problemhantering (1987, s. 22).
3.3.3.

Stressorer och skyddande motståndsresurser

Antonovsky ansåg att en av de viktigaste uppgifterna för hälsovetenskaperna
är att studera vad som leder till hälsa. Han menade att livet innefattar både
påfrestande och utmanande situationer och att detta leder till stress och
spänningstillstånd som måste hanteras. Antonovsky har ett systemteoretiskt
kunskapsanspråk, vilket innebär att han anser att stressorer och copingresurser har
sitt ursprung i den sociala omvärldens beskaffenhet (både på en micro- och
makronivå) (Antononvsky, 1987, s. 16). Det medför att individen måste skydda sig
mot utifrån stressande orosmoment och försöka återskapa ett jämviktstillstånd.
Enligt Antonovsky (1987, s. 27) definieras en stressor som något som för in obalans
eller entropi i systemet, dvs. en tidigare undermålig livserfarenhet leder till att
spänningstillståndet inte kan hanteras. Antonovsky beskriver det som ett tillstånd
av bristande entydighet och utan möjligheter till medbestämmande, han kallar det
motståndsbrister (MB). Här förekommer en känsla av förlust och en
återkommande känsla av att de resurser man har till förfogande inte räcker till.
Antonovsky benämner denna typ av stressor som ett kroniskt stressmoment.
Antonovsky
anger
ytterligare
två
typer
av
stressorer,
dels
livshändelsestressorer som inbegriper nära anhörigs död, skilsmässor och andra
större livsingripande händelser. Den tredje stressorn innefattar vardagliga
frustrationer och betraktas vara av mindre betydelse. Svårigheter att bemästra
vardagliga frustrationer kan dock ha att göra med ett kroniskt stressmoment som
inbegriper individens totala livssituation. De avgörande omständigheterna bakom
en persons KASAM-nivå avgörs till stora delar av hur dessa tre stressorer påverkar
den enskilde individen och hur graden av skyddande faktorer bistår den enskilde.
I motsats till stressorer och entropi beskriver Antonovsky (1987, s. 28-29) hur
skyddande faktorer, eller generella motståndsresurser (GMR) härleds från
upprepade positiva livserfarenheter som präglas av stabilitet och en balans mellan
över- och underbelastning samt deltagande i beslutsfattande.
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3.4. Relationell omvårdnadsteori
Hur stark motståndskraft en människa har beror på i vilken utsträckning vi
upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Att förstå hur
hälsoprocesser utvecklas i en rättspsykiatrisk kontext kan också belysas utifrån ett
relationellt, psykodynamiskt perspektiv.
Enligt Hildegard Peplau (1952/1994) utgörs huvudfundamentet för god
omvårdnad av den mänskliga relationen. En ömsesidig interaktion mellan
vårdtagare och omvårdnadspersonal 34 leder, enligt Peplau till inlärning och utökad
kompetens, vilket möjliggör för en utveckling både hos vårdaren och hos
patienten. Forchuk35 (1995, s. 20) beskriver med utgångspunkt från Peplaus teori,
hur den interpersonella relationen alltid påverkas av dess omgivande miljö, och att
denna miljö alltid är stadd i förändring. Miljöns sociala beskaffenhet, både i
fysiologiskt och i psykologisk bemärkelse, medverkar till utvecklandet av
gynnsamma hälsoprocesser hos individen, eller det omvända, ett
sjukdomsbevarande förhållningssätt. Enligt Peplau (1952/1994) är personliga och
mänskliga samvaroprocesser som leder till ett utvecklande och skapande liv,
förenade med hälsa.
Den kommunikativa delen i Peplaus teoriutveckling är bland annat influerad
av George Hurbert Meads arbete gällande symbolisk interaktionism. Peplau menar
att omvårdnadens kärna utgörs av den terapeutiska relationen som uppstår mellan
vårdare och patient och att det som gemensamt tillförs och skapas i relationen är
unikt och utgör en stor kraft. Både en verbal- och en ickeverbal kommunikation
ligger till grund för hur relationen utvecklas. En grundförutsättning är dock att
omvårdnadspersonalen har ett förhållningssätt som grundar sig på medkännande,
respektfullhet och ickefördömande.

34

Hildegard Peplaus första publikation utkom 1952 (Interpersonal Relationship in Nursing) och var den första
omvårdnadsteorin som publicerats sedan Florence Nightingales tid. Peplau var starkt förankrad i sin
yrkesprofession som sjuksköterska och ansåg att den kliniska psykiatriska omvårdnaden behövde förbättras. Den
omvårdnadsteori som Peplau utvecklade står sig än idag och utgör en god grund för förståelsen av
omvårdnadens komplexa innebörd. Peplaus omvårdnadsteori betonar interaktionen mellan sjuksköterska och
patient. I detta avhandlingsarbete inbegrips dock all omvårdnadspersonal (oavsett utbildningsnivå) i Peplaus
omvårdnadsteori. I de kommande textavsnitten används därför benämningen omvårdnadspersonal, personal
eller vårdare, trots att Peplau när hon beskrev sin teori använde sig av begreppen ”sjuksköterska och patient”.
35

Cheryl Forchuk tillhör en av de omvårdnadsforskare som mycket noggrant studerat Hildegard Peplaus
relationella omvårdnadsteori. Baserad på Peplaus teori har Forchuk genomfört omfattande forskning, både
utifrån kvalitativa och kvantitativa aspekter, där hon värderat teorin genom omfattande prövning och kritisk
analys. Forchuk får därmed anses vara väl förtrogen med Peplaus begreppsbildning och teoriutveckling. Eftersom
Forchuks arbeten är accepterade av Peplau och mycket användbara för förståelsen av teorin, har också Forchuks
värdefulla exempel på tillämpningar av Peplaus teori använts i detta teoriavsnitt (se Forchuk, 1995).
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3.4.1.

Den terapeutiska relationens utveckling

Peplau (1997) beskriver att den terapeutiska relationen mellan vårdtagare och
vårdare alltid är stationerad i någon av de tre faserna; den inledande
orienteringsfasen (Orientation Phase), är inriktad på att lära känna varandra, bygga
på en tillitsfull relation samt att förstå varandras rollfunktioner. Vårdaren behöver
ha ett förhållningssätt som grundar sig på ett aktivt lyssnande. Fasen innebär också
att vårdare och patient bearbetar förutfattade meningar om varandra. Den
mellersta bearbetningsfasen (Working Phase) innebär att patienten börjar identifiera
ett antal problem som denne behöver hjälp med samt att patienten i denna process
tar hjälp av, eller börjar nyttja vårdaren i denna process. En stor utmaning för
vårdaren i denna fas är att väcka patientens engagemang. Av stor betydelse är
också att bistå patienten i eget ansvarstagande eftersom det stärker både
självständighet och initiativförmåga.
Den avslutande fasen (Termination Phase)36 är inriktad på att lära patienten
preventiva, alternativa förhållningssätt samt att verka för att stärka patientens
sociala nätverk. Patienten och vårdaren behöver reflektera över relationen och
summera framsteg som gjorts. Här ingår också att förbereda ett avslut på
relationen, eller att minska ned på omfattningen. Enligt Forchuk (1995, s. 22) ska
relationen mellan omvårdnadspersonal och patient ska inte betraktas såsom någon
enkel, linjär process. Relationen befinner sig alltid i en viss fas men faserna kan
överlappa varandra eller på olika sätt återspeglas i interaktionen.
Enligt Peplau (1952/1994) är en av hörnstenarna i omvårdnad att befrämja
utveckling av personligheten mot en ökad mognad. Detta kan ske genom att
omvårdnadspersonalen är noga med att identifiera vilken stadium i
inlärningsprocessen och vilken kompetensnivå som patienten uppnått. Tillfälliga
försämringar kan uppstå hos patienten, vilket kan leda till sänkta
kompetensnivåer. Omvårdnadspersonalen måste vara lyhörd i detta avseende och
se till att alltid möta patienten i den fas där den just nu befinner sig. Detta för att
inte störa dessa synnerligen känsliga och påfrestande förändringsfaser. Peplau
(1997) betonar också att omvårdnadspersonalen har ett ansvar i att hålla sig
medveten om hur hennes beteende påverkar relationen med patienten.

36

I sina tidigare arbeten benämner Peplau denna fas som ”The Resolution Phase”, se Peplau, 1952/1994, s. 39.

32

3.4.2.

Ångest som förlamar eller ångest som ger energi

Peplau (1952/1994, s. 156) beskriver ångest som en oförklarlig obehagskänsla
som är relaterad till förnimmelser av skuld, tvivel, rädsla och tvångstankar. Hon
redogör för olika grader av ångest, från en lindrig och måttlig nivå till en mer
allvarlig panikupplevelse (s. 126). Peplau anser att det är viktigt att försöka bistå
patienten så att ångesten hålls på en hanterbar nivå, eftersom en hög ångestnivå
leder till att patienten förmåga till problemlösning och inlärning, avsevärt
reduceras. Dock anför Peplau (1997) att den inledande relationsfasen kan hämmas
av förutfattade meningar som förekommer hos både patient och vårdare. En
medvetenhet och en ökad självinsikt hos framförallt vårdaren kan motverka denna
typ av stereotypt tänkande. Samtidigt som Peplau ser på ångest som något som
förlamar, anser hon att ångestsymtom bör uppmärksammas av den psykiatriska
vården. Detta eftersom ångest samtidigt genererar energi som gör att patienten blir
benägen att söka hjälp och finna lösningar (Peplau, 1952/1994, s. 127).
Ett stort problem vid kris- och ångestreaktioner, är enligt Peplau (1952/1994, s.
255) att människor använder sig av tidigare, icke-funktionsdugliga strategier. Det
sker ingen tillväxt om det är ett negativt `lindrande beteende´ (relief behaviors) som
används för att dämpa ångest, till exempel aggression, tvångsmässighet eller
förnekande (Peplau, 1989). Därför krävs det mod att ignorera dessa tidigare, icke
funktionsdugliga strategier och våga röra sig mot något okänt. Vårdaren kan bistå
i denna svåra förändringsprocess genom att hjälpa patienten att kanalisera och
bemästra sin ångest. Det kan ske genom att låta patienten sätta ord på sitt problem
och därigenom finna alternativ att lösa dem på (Peplau, 1989).

4.

MOTIV FÖR STUDIEN

Den rättspsykiatriska omvårdnaden är ett område som är tämligen outforskat,
både nationellt och internationellt. Att bedöma, hantera och förebygga risken för
våld är något som ska göras för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Det är
då av stor betydelse att kunna förbättra den rättspsykiatriska omvårdnaden så
mycket som möjligt för att ge både individen och samhället de bästa
förutsättningar.
Ett av målen med den rättspsykiatriska vården är att rehabilitera patienten in i vårt
samhälle med en så reducerad risk för våld som möjligt för att undvika återfall i
våld. De grundläggande komponenterna i vården som patienten inledningsvis
tillhandahåller, såsom medicinsk behandling, individuell terapi och strukturerade
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dagliga aktiviteter medverkar till hur utfallet av vården ter sig och att en grupp
patienter därmed minskar sin risk för våld. De faktorer som bidrar till minskad
risk för våld och återhämtning påverkar också den slutna vårdtidens längd. För att
skapa förståelse och utveckla det preventiva arbetet inom den slutna psykiatriska
vården behövs kunskaper om hur vändpunkter och förändring i samband med
minskad risk för våld ser ut. Detta för att kunna understödja möjligheter och
styrkor och identifiera hinder och kritiska faser i dessa återhämtningsprocesser.
Det saknas idag kunskap om hur komponenterna i denna förändringsprocess
ser ut och hur de är beskrivna av den rättspsykiatriske patienten. Att genomföra en
studie som mer specifikt undersöker vilka faktorer som ingår i processen är av stor
betydelse eftersom det kan leda till ett minskat patientlidande och ett snabbare
tillfrisknande. En utökad kunskap om hur arbetet med risk för våld och
återhämtning kan bedrivas gör det också möjligt att förbättra vårdpersonalens
omvårdnadshandlingar och därmed skapa en tryggare vård- och arbetsmiljö.

34

5.

ÖVERGRIPANDE SYFTEN OCH DELSYFTEN

Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att utifrån de salutogena
aspekterna i det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet undersöka vad som är
relaterat till vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning.
Både patienters och personals upplevelser och erfarenheter av dessa
hälsoprocesser kommer att belysas.
En översikt av de olika delstudiernas upplägg och genomförande presenteras i
tabell 2.

Tabell 2. Översikt över syfte, deltagare, datainsamling samt analysmetod
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6.

METOD OCH MATERIAL

Delstudie I hade en kvantitativ ansats vilket möjliggjorde en ökad
generaliserbar kunskap. I delstudie II, III och IV användes en kvalitativ metod för
att nå en större förståelse och en fördjupad kunskap om upplevelser kring
vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning.

6.1. Urval och deltagare
Delstudie I är en kvantitativ retrospektiv studie som utförts vid en
rättspsykiatrisk klinik på HCR-20 skattningar som kontinuerligt insamlats under
perioden 1997-2009. Datainsamlingen färdigställdes av mig i början av året 2010. I
studien ingick 267 patienter dömda till rättspsykiatrisk vård, med eller utan
särskilt utskrivningsprövning, som var intagna på rättspsykiatrisk klinik och som
gjort minst en återkommande riskbedömning. Exklusionskriterium var patienter
med endast en riskbedömning samt patienter som från början bedömdes såsom
lågriskpatienter och därmed inte kunde sänka sin risk för våld med 30% eller mer.
Samtliga riskbedömningar var gjorda i enlighet med riskbedömningsinstrumentet
HCR-20 och analyserades genom att jämföra den bedömning som gjordes när
patienten skrevs in mot den andra bedömningen på respektive (C) kliniska
delskalan och (R) riskhanteringsskalan (N=267). En jämförande analys gjordes
även mellan den första bedömningen och den senast gjorda (C skalan och R
skalan) (N=212).
Delstudie II baseras på resultat från delstudie I och avser intervjuer med 13
patienter som minskat risken för våld enligt HCR-20 med 3 poäng eller mer på den
kliniska delskalan (C), det vill säga med 30% eller mer. Denna minskning skulle ha
skett från den riskbedömning som gjordes i anslutning till intagning vid kliniken
och den senast gjorda bedömningen. Urvalsprocessen har skett i två steg (se figur
1), dels utifrån datainsamling som ägde rum i slutet av år 2010. Dessa resultat
ingår i delstudie 1. Med hjälp av riskbedömningsinstrumentet HCR-20 framkom
att 46 patienter har sänkt sin risk för våld på den kliniska delskalan (C) med 30%
eller mer. Under våren 2011 framkom att 41 av patienterna var utskrivna till annan
vårdform, 5 av dem var fortfarande inskrivna på kliniken. För att få fler deltagare
till studien gjordes en andra datainsamling under april 2011.
Av de totalt 85 riskbedömningar som evaluerades framkom att ytterligare 10
patienter uppfyllde kriterierna för medverkan, det vill säga de hade sänkt sin
bedömda risk för våld mellan första och andra bedömningstillfälle med 30% eller
mer.
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Totalt 15 patienter som fortfarande var inskrivna på kliniken tillfrågades därefter
om samtycke att medverka i studien. Två manliga patienter avböjde att vara med.
De patienter som lämnar sitt samtycke till att medverka bestod av 2 kvinnor och 11
män. Deltagarnas genomsnittsålder var 37 år (R= 25-71 år) och den genomsnittliga
rättspsykiatriska vårdtiden var 7 år (R= 2-9 år). Samtliga deltagare hade en eller
flera psykiatriska diagnoser. Elva deltagarna var dömda för olika typer av brott
och var därmed dömda för vård enligt LRV. Två deltagare erhöll tvångsvård enligt
LPT. De flesta deltagare hade tidigare erfarenhet av olika typer av psykiatrisk
vård. Deltagaren fick bestämma tid för intervjun som genomfördes inom
rättspsykiatriska klinikens område. Intervjun pågick mellan 30-60 minuter.
Intervjuerna spelades in på band och avidentifierades och skrevs därefter
ordagrant ut av doktoranden.
Delstudie III bygger på uppföljningsintervjuer med 10 av de 13 patienter som
ingick i delstudie II. Av de tre kvarstående patienterna avböjde en att medverka i
ytterligare intervju. Ytterligare två uteslöts av bekvämlighetsskäl därför de flyttats
till sitt hemlandsting. De patienter som lämnar sitt samtycke till att medverka
bestod av 2 kvinnor och 8 män. Deltagarnas genomsnittsålder var 36 år (R= 26-62
år) och den genomsnittliga rättspsykiatriska vårdtiden var 4.7 år (R= 3-7 år).
Samtliga deltagare hade en eller flera psykiatriska diagnoser. Åtta deltagarna var
dömda för olika typer av brott och var därmed dömda för vård enligt LRV. Två
deltagare erhöll tvångsvård enligt LPT. De flesta deltagare hade tidigare erfarenhet
av olika typer av psykiatrisk vård. Inklusionskriterium var att patienten skulle ha
minskat risken för våld enligt HCR-20 med 3 poäng eller mer på den kliniska
delskalan (C), det vill säga med 30% eller mer. Denna minskning skulle ha skett
från den riskbedömning som gjordes i anslutning till intagning vid kliniken och
den senast gjorda bedömningen. Deltagaren fick bestämma tid för intervjun som
genomfördes inom rättspsykiatriska klinikens område. Intervjun pågick mellan 3060 minuter. Intervjuerna spelades in på band och avidentifierades och skrevs
därefter ordagrant ut av mig.
Delstudie IV baserades på intervjuer med 13 kontaktpersoner som är eller varit
knutna till patienter som ingick i delstudie II och III. Inklusionskriteriet var att
kontaktpersonen skulle ha arbetat med patienten under minst 6 månader. Totalt 13
personal tillfrågades om att medverka i studien, samtliga lämnade sitt samtycke att
delta. Deltagaren fick bestämma tid för intervjun som genomfördes inom
rättspsykiatriska klinikens område. Intervjun pågick mellan 30-60 minuter.
Intervjuerna spelades in på band och avidentifierades och skrevs därefter
ordagrant ut av mig. Se undersökningsgruppens karaktäristik, tabell 3.
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Tabell 3. Undersökningsgruppen karaktäristik, delstudie IV (n=13)
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Nedanstående flödesschema är en redogörelse för urvalsprocessen i de fyra
olika delstudierna (Figur 1.)

Figur 1. Summering av urvalsprocessen i de olika delstudierna
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7.

METODER FÖR ANALYS AV DATA

De olika delstudierna innehöll både kvantitativa och kvalitativa metoder.
Avsikten med den inledande kvantitativa studien var att påvisa den bedömda
risken och studera dess förändring över tid. Intentionen var att använda statistiska
metoder som kunde beskriva, jämföra och se samband. Medans det kvantitativa
angreppssättet fokuserar på frekvenser och förekomster, är den kvalitativa
traditionen inriktad på att erhålla rika berättelser med detaljerade beskrivningar
(Morse, 1995). Det kvalitativa angreppssättet är särskilt användbart när forskaren
söker förståelse kring vändpunkter och psykologiska ”övergångar” (King et al.,
2003; Kralik, Visentin & van Loon, 2005). Syftet med de kvalitativa studierna var
att nå en fördjupad kunskap och en förståelse kring det specifika i
omvårdnadssituationen som upplevdes såsom våldsreducerande (delstudie II)
samt i delstudie III och IV belysa upplevelser som var relaterade till
rättspsykiatriska patienters vändpunkter och återhämtning.

7.1. Statistisk analys
7.1.1

Kvantitativ studie (delstudie I)

Delstudie I har data analyserat med kvantitativa metoder. Statistiska test som
använts är; Wilcoxons signed rank test, Chi Square test samt T-test. Arbetet
startade med att på gruppnivå analysera riskbedömningar som skett mellan första
och andra bedömning samt mellan första och senast gjorda bedömning. Eftersom
HCR-20 består av rangordnade data användes det icke-parametriska testet
Wilcoxons signed rank test för att beskriva skillnader mellan mätningarna och för
att kalkylera för signifikans. Även mellan- och inomgruppsliga analyser
genomfördes för att jämföra och åskådliggöra data. Data på nominal nivå avseende
deskriptiva, demografiska analysen genomfördes med hjälp av Chi Square test och
Fisher exakta test. Den demografiska analysen kompletterades med T-test när det
gällde ålder och tidsskillnader. De statistiska beräkningarna resultatredovisades
genom tabeller och figurer, med åtföljande text.

7.2. Kvalitativ analys
7.2.1

Tolkande beskrivning (delstudie II)

Materialet i delstudie II har analyserats med hjälp av en tolkande beskrivning
(Interpretive Description) inspirerad av Thorn (1997; 2004; 2008).
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Metoden valdes för att det är en kvalitativ analysmetod som ger en struktur kring
att studera kliniska fenomen eller problem som är av intresse för tillämpad
omvårdnadspraxis, eller andra vårdande yrken.
De ontologiska grundantagandena i tolkande beskrivning baseras på att
verkligenheten är mångfacetterad och konstruerad och att verkligheten skall
uppfattas såsom komplex, kontextuell och subjektiv (Thorne et al., 2004).
Förfaringssättet i tolkande beskrivning hjälper till att ge en underliggande
föreställning av fenomenet och möjliggör att se mönster där samband kan skönjas.
Denna teoretiska begreppsmässiga beskrivning ska sedan utmynna i tematiska
mönster, beskriva vad som karaktäriserar fenomenet och belysa individuella
variationer. Ett pragmatiskt förhållningssätt föreskrivs vid tolkande beskrivning
vilket innebär att forskaren inledningsvis ska undvika ett detaljerat
kodningsförfarande. Det är en fördel att avhålla sig från att kontrollera och
systematisera data utan istället vara öppen för olika tolkningsalternativ.
Analysarbetet innebär att ställa frågor till materialet som hjälper till att reflektera
och kritiskt granska data. Enligt Thorn et al., (2004) sker en kunskapsutveckling i
patientvården för kliniskt verksamma när forskningsresultat presenterar data som
beskriver fenomenet på ett nytt och användbart sätt. Följande faser kännetecknade
analysprocessen:

1.
2.

3.

Noggrann genomläsning av texten, dels för att skaffa sig en helhetsbild av
samtliga intervjuer och dels för att få ett intryck av varje enskild intervju.
Med utgångspunkt från studiens syfte, gjordes anteckningar som berörde
området risk för våld. Individuella variationer och gemensamma mönster i
intervjuerna ledde till preliminära teman och underteman.
För att få en så bred tolkning som möjligt ställdes frågor till de preliminärt
uppställda temana: Varför leder vissa situationer till våld? Hur kan våld
undvikas i aggressiva situationer?
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4.

5.

7.2.2.

De olika temana granskades och jämfördes beträffande skillnader och
likheter. Mer detaljerade frågor kring olika infallsvinklar och perspektiv
ställdes till materialet: Hur påverkar patientens eget förhållningssätt risken för
att en våldshandling skall uppstå? På vilket sätt kan en enskild patient påverka
risken för våld på en avdelning? Hur påverkar personalens attityd patienternas
beteende avseende aggressivitet och våld?
Analysarbetet cirkulerade mellan del och helhet, där återkopplingar
mellan den ursprungliga texten, mellan teman och eventuella tolkande
beskrivningar var ett återkommande inslag. I delarbete II resulterade
analysen i en modell för att åskådliggöra interaktionen mellan de tre
temana. Modellen kan användas för att bidra med relevant
kunskapsutveckling till den kliniska verksamheten.

Kvalitativ innehållsanalys (delstudie III och IV)

I delstudie III och IV användes en kvalitativ innehållsanalys för att nå en
djupare förståelse av processer som leder till vändpunkter och återhämtning hos
patienten. Denna metod rekommenderas när endast få studier belyser den
specifika företeelsen och när kunskapen är begränsad (Elo & Kyngäs, 2007). Den
kvalitativa innehållsanalysen innehåller inte någon teoretisk referensram avseende
epistemologiska och ontologiska frågor utan är mer inriktad på att förstå vilket
sammanhang studien genomförs i samt att beakta vilket sammanhang som omger
texten (Granheim & Lundman, 2004). Det centrala i kvalitativ innehållsanalys är att
utgå från skillnader och likheter i texten, vilket därefter sammanförs till kategorier
eller teman på olika abstraktionsnivåer (Granheim & Lundman, 2004). Delstudie III
och IV har analyserats på en latent abstraktionsnivå, vilket innebär att den
undersökta företeelsen belysts utifrån ett mer underliggande, tolkande
tankemässigt plan (jfr. Patton, 2002, s. 477).
I delstudie III har presentationen av resultaten följt den metodik för kvalitativ
innehållsanalys som Graneheim & Lundman (2004) förespråkar. Analysförfarandet
utmynnade i fyra steg; där steg 1 inleddes med att de transkriberade intervjuerna
läses igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Steg 2 i analysprocessen
var att definiera ett antal områden av gemensamt intresse i så kallade domäner.
Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan begreppet domän förklaras såsom delar i
en intervjutext som överensstämmer med de frågor som ingår i intervjuguiden.
Dessa delar skapar i sin tur en grov struktur kring t.ex. olika faser i en process.

42

I steg 3 delades texten in i meningsenheter som hade anknytning till syftet med
studien. Dessa meningsenheter bestod av texter med liknande innehåll som
kondenserades och koncentrerades för att kärnan i texten skulle framstå. De
kondenserade meningsenheterna med liknande innehåll grupperades, sorterades
och abstraherades till underteman och teman. Denna analysprocess bestod i att gå
fram och tillbaka mellan texten som helhet, mellan meningsenheter och mellan
kondenserade meningsenheter. I steg 4 ledde processförfarande av textens innehåll
till en mer abstrakt nivå som resulterade i sex underteman och tre teman.
Intervjuutskrifterna från delstudie IV analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys (Patton, 2002). Syftet var att nå en djupare förståelse av
vårdpersonals upplevelse av rättspsykiatriska patienters vändpunkter och
återhämtning. Analysmetoden präglades av fem steg där en viktig aspekt var att
regelbundet återkoppla till forskningsfrågan.
Steg 1 innebar att de transkriberade intervjutexterna läses igenom flera gånger
för att få en känsla av helheten. I steg 2 sorterades texter som berörde samma ämne
in i olika meningsenheter. I steg 3 kondenserades och koncentrerades texten i de
olika meningsenheterna så att själva kärnan i innehållet skulle framstå. Steg 4
innebar att de kondenserade meningsenheter med liknande innehåll grupperades,
sorteras och abstraherades till underteman och teman. Detta skedde genom en
fortlöpande analysprocess som innebar att återkommande återkoppla till de
tidigare stegen. Genom de kondenserade meningsenheterna och subtemana
uttrycktes den huvudsakliga upplevelsen av den undersökta företeelsen, vilket
utgjorde steg 5 i analysen. Detta steg resulterade i fem underteman och två teman.

8.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Grundprincipen i all vårdforskning där människor (försökspersoner,
informanter) är involverade är att de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt,
anonymisering
och
konfidentialitet
har
beaktats
och
tillvaratagits
(Vetenskapsrådet, 1: 2011). Det är viktigt att som forskare ha högt medvetande i
sitt etiska förhållningssätt. I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association,
2008) påvisas att nyttan med forskningen måste avvägas mot att skydda
forskningspersonens autonomi och integritet, omsorgen om människan.
Tre viktiga principer för forskaren att förhålla sig till är ärlighet, hänsynsfullhet
och öppenhet (Resnik, 2001). Kidd & Finlayson (2006) menar att forskning med
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känsligt innehåll medför höga etiska krav, så som vikten av att noga överväga hur
forskaren ska gå till väga med anonymitet, sekretess och informerat samtycke.
Forskaren har framför allt ett ansvar att skydda och beakta särskilt utsatta grupper.
Vilket bland annat avser människor med psykiska funktionsnedsättningar som kan
ha en nedsatt förmåga att ge självständigt och informerat samtycke (World
Medical Association, 2008). Hummelvoll (2011) resonerar via en kunskapsöversikt
om hur man upprätthåller autonomi och värderar sårbarhet i ett forskningsprojekt.
Där framkommer att överdriven fokusering på sårbarhet kan vara ett hot mot
patientens värdighet och rätten till att själv bestämma om sin medverkan. I en
studie av Arman och Rehnsfeldt (2006) framkom att patienten upplevde lättnad av
att få möjligheter att berätta, att själva berättandet mildrade lidandet.
Forskningen i detta avhandlingsarbete har genomgått en rad etiska
överväganden. Denna studie startade år 2009 och personalen fick därefter via
arbetsledningen regelbunden information om projektets syfte och intentioner. Både
patienter och personal har erhållit skriftligt och muntligt information om studiens
syfte och design, innan intervjutillfällena. De har också blivit informerade om
möjligheten att avbryta intervjun när som helst utan att det skulle medföra några
konsekvenser för dem. Överväganden kring möjliga konsekvenser av att delta i
denna typ av intervju har beaktats.
För personalens del kan ett deltagande ha lett till en efterföljande känsla av
illojalitet, eftersom det förekom reflektioner kring brister och tillkortakommanden i
vården. Konsekvenser för patienternas skulle kunna vara att de uppfattade
deltagande i en intervju som ett sätt att erhålla lättnader i vården, eller det
motsatta att bli förfördelad eller orättvist behandlad pga. att ha uttryckt sig kritiskt
om vården. För både patienter och personal innebar deltagandet i intervjuerna att
svåra vårdsituationer belystes, och att det i sin tur kunde väcka obehagliga minnen
till liv. Dock, har en beredskap för detta funnits i form av samtalsstöd via klinikens
psykologer och kuratorer. Inget har framkommit som påvisar att detta stöd
behövts aktualiseras, vid något av intervjutillfällena. I intervjuerna med
patienterna upptäcktes att de hade en vilja att berätta om sina upplevelser och
skildringarna var ofta fulla av engagemang. Kanske väckte denna typ av frågor
nya infallsvinklar som bidrog till nya perspektiv? Samtliga patienter uppgav vid
det andra intervjutillfället att de skulle kunna tänka sig att delta vid ytterligare
intervjuer.
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9.

RESULTAT

9.1. Delstudie I
Decreased risk for violence in patients admitted to forensic care measured with the HCR-20
Delstudie I är en kvantitativ retrospektiv studie som utförts vid rättspsykiatriska
regionkliniken i Sundsvall på HCR-20 skattningar som kontinuerligt insamlats
under perioden 1997-2009. Syftet var att identifiera och jämföra rättspsykiatriska
patienter som sänkt sin bedömda risk med 30% eller mer enligt
riskbedömningsinstrumentet HCR-20. Minskningen ska ha skett på den kliniska
delskalan (C) samt på riskhanteringskalan (R). En jämförelse har skett mellan
patienter som sänkt sin bedömda risk och de som inte har sänkt sin risk avseende;




första och andra riskbedömning (N=267; sub-sample 1)
första och senast gjorda riskbedömning (N=212; sub sample 2)
Demografiska faktorer

Studien visade att risken för våld minskade över tid och att den
rättspsykiatriska vården fungerade bäst när det gällde att förbättra de kliniska
riskfaktorerna (C-skalan). Riskfaktorn C4 instabilitet uppvisade ingen förbättring
mellan första och andra riskbedömningstillfället, men påvisade en signifikant
förbättring mellan det första och senast gjorda bedömningstillfället. Mellan
bedömning ett och två på C-skalan minskade 21 (8%) av de 267 patienterna sin
bedömda risk för våld. Mellan den första och senast gjorda bedömningen på Cskalan konstaterades den största minskningen av bedömd risk för våld. Patienter
som minskade sin bedömda risk på C-skalan med 30% eller mer bestod av 46 (22%)
patienter (N=212).
R (in)-skalan visade också att en förbättring sker över tid. Dock förelåg ingen
förbättring avseende R2 brist på professionell tillsyn, R3 brist på stöd och hjälp och
R5 stress mellan bedömningstillfälle ett och två. R (in) skalan visade dock att det
skett en signifikant förbättring mellan första bedömningstillfället och det senast
gjorda avseende riskfaktorn R2.
Riskfaktorer förknippade med stress (R5) och brist på stöd och hjälp (R3) visade
ingen förbättring vid något av bedömningstillfällena.
R (in)-skalan visade att 10 (5%) av de 224 patienterna (missing N=43, 16%) sänkt
sin risk med 30% eller mer mellan bedömning ett och två.
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Mellan första och senast gjorda bedömning uppvisade 13 (10%) patienter av 128
(missing N=84, 40%) en våldsriskminskning på mer än 30%.
R (ut)-skalan) gällande eventuell utskrivning och framtida friförmåner påvisade
också förbättring över tid. Ingen förbättring avseende R3 brist på stöd och hjälp
förelåg mellan bedömningstillfälle ett och två. En signifikant förbättring avseende
riskfaktorn R3 konstaterades mellan det första och det senast gjorda
bedömningstillfället.
R (ut)-skalan visade att 25 (10%) av de 248 patienterna (missing N= 19) sänkt sin
risk med 30% eller mer mellan bedömning ett och två. Mellan första och senast
gjorda bedömning uppvisade 67 (35%) patienter av 194 (missing N=18, 9%) en
våldsriskminskning på mer än 30%.
När det kontrollerades för demografiska faktorer var kvinnliga patienter och
patienter utan psykopatidiagnos mer benägna att sänka sin risk för våld. Övriga
demografiska karaktäristika såsom ålder, alkohol och drogmissbruk och
psykiatriska diagnoser var inte relaterade till minskad risk för våld.

9.2. Delstudie II
The Ongoing Process of Decreasing Violence in Forensic Care:
Inpatients experiences of risk for violence
I delstudie II utforskades deltagarnas upplevelser och erfarenheter kring vad
som bidrog till minskad respektive ökad risk för våld inne på en rättspsykiatrisk
avdelning. Studien visade att orsakerna till ökad respektive minskad risk för våld
var processrelaterad, där interaktioner mellan personal och patienter bidrog till en
utveckling som antingen präglades av välbefinnande eller disharmoni.
Utifrån patienternas berättelser identifierades tre teman som hade betydelse för
hur denna process gestaltade sig: 1) Personalens bemötande och förhållningssätt, 2)
Patientens egen insikt och förhållningssätt, 3) Interaktioner i vårdmiljön. De tre
övergripande temana överlappade delvis varandra och påverkades av en ständig
dynamisk interaktion mellan de patienter och den personal som vistades på
avdelningen (se figur 2.)
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Figur 2. En illustration av den dynamiska process som bidrar till en minskad
respektive ökad risk för våld på en rättspsykiatrisk vårdavdelning
Utsagor kring personalens bemötande och förhållningssätt baserades på värden
kring att känna sig trygg och att bemötas med värdighet och respekt. Personalens
förmåga att förmedla känslosamhet och värde till patienterna bidrog till att lugna
och avdramatisera konfliktfyllda situationer. Att bli bemött med respekt ansåg
många var den bidragande orsaken till att man började reflektera över sin egen
aggressivitet och att risken för våld därmed minskade. Tillgänglig och åtkomlig
personal beskrevs såsom en trygghet, dels för att de kunde förebygga våld och hot
på avdelningen i ett tidigt skede och dels för att man visste att man då hade
möjligheter att kunna få ett samtal om det var något man mådde dåligt över eller
behövde diskutera.
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Patienterna beskrev också personalen ur en negativ synvinkel där de vid en
upptrappad konfliktsituation istället hade ett avvisande förhållningssätt och hur
detta i sin tur skapade utrymme för hot och våld på avdelningen. Provocerade och
aggressiv personal som var snar att ta till motvåld och trycka på larmet, kunde
enligt patienterna bidra till att situationen hamnade i ett skarpt läge där konflikten
istället trappades upp. Provocerande personal ansågs såsom negativt inställda till
patienterna där en ordväxling snabbt kunde leda till en maktkamp, som i sin tur
ledde till en upptrappad konflikt.
Patientens egen insikt och förhållningssätt var något som utvecklades och växte
fram under vårdtiden. Patienterna beskrev hur de hade en inre dialog med sig
själv där de försökte uppmuntra sig själv och acceptera situationen de befann sig i.
De beskrev upplevelser från tiden när de själva var svårvårdade och hur de nu
hanterade känslor kring eget aggressivt beteende, vilket ledde till att risken för
våldsamma situationer minskade. Flera patienter nämnde den goda alliansens med
personal och andra patienter såsom bidragande till att de nu hade sänkt sin risk för
våld. Att strukturera upp sin dag och att sysselsätta sig i någon form innebar att
känslor av maktlöshet och tristess kunde hanteras på ett bättre sätt.
Ett undertema handlade om att förhålla sig till varningstecken som förebådade
aggressivitet och våldsamt beteende. Patienterna berättade om erfarenheter de
tillägnat sig under sina år inom rättspsykiatrin, där de både hos sig själv och hos
andra patienter, hade lärt sig att urskilja när en situation övergick till ett skarpt
läge som präglades av aggressivitet och våld. Denna varseblivning trodde många
deltagare inte att personalen hade i samma utsträckning som de.
Interaktioner i vårdmiljön handlade om hur den omgivande miljön påverkade
atmosfären på avdelningen. Den fysiska miljön beskrevs såsom trångbodd där var
och en var tilldelad ett ytterst litet personligt utrymme. Denna privata sfär
fungerade både som en plats att vila och återhämta sig på, och samtidigt en plats
att fly till när man ville undvika bråk med andra. Den rättspsykiatriska vardagen
kunde emellanåt te sig händelselös, där brist på meningsfull sysselsättning
påverkade en del patienter så att de blev aggressiva och bråkiga.
Den psykiska miljön spelade en betydelsefull roll kring hur olika
händelseförlopp utspelade sig på den rättspsykiatriska avdelningen. Här beskrevs
ett ständigt växelspel mellan patienter och mellan patienter och personal. Det
framkom att medpatienter hade stor inverkan på hur man upplevde den psykiska
miljön på avdelningen. Deltagarna beskrev hur de provocerades av olika former av
maktuttryck som förekom i det rättspsykiatriska vårdandet.
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En oklar rättsordning där personalen underlät att förklara vilka som var nyckel
personer kring framtida beslut, upplevdes såsom provocerade. Att inte få regler
ordentlig förklarade för sig och att inte få gehör för om man klagade på vården
bidrog till att man kände sig utsatt och förtryckt.

9.3. Delstudie III
Reaching a turning point – how patients in forensic care describe
trajectories of recovery
Delstudie III belyste hur tidigare högriskbedömda rättspsykiatriska patienter
upplevde återhämtningsprocessen. Inledningsvis strukturerades resultatet upp i
tre faser eller så kallade domäner. Domänen högriskfasen utmynnade i temat;
drabbad av starka negativa känslor. Domänen som kännetecknande fasen kring en
vändpunkt var relaterad till temat; att välja ett nytt förhållningssätt i livet och den
tredje domänen, återhämtningsfasen relaterades till temat, att erkänna, acceptera och
att mogna.
Den initiala högriskfasen utmärktes av att vara drabbad av svåra, ohanterliga
känslor i samband med en allvarlig psykisk sjukdom. Patienternas berättelser
präglades av erfarenheter från olika typer av tvångsinslag såsom avskiljning,
bältesläggning och att bli tvångsinjicerad. Ohanterbara och fragmentariska känslor
från ett begånget brott och en upplevelse av att tvingas vistas i en hotfull miljö
ledde till att världen upplevdes såsom kaotisk och förvirrad. Kännetecknade för
denna fas var också problem med svåra biverkningar från mediciner och en osäker
tidsaspekt gällande behandlingstiden. Upplevelser av att verkligheten blev mer
hanterbar var en korrekt inställd medicinering, att få kontakt med en psykolog och
att få komma till en trygg och lugn avdelning.
Fasen kring en vändpunkt kännetecknades av att tvingas hitta ett annat mer
konstruktivt sätt att vara på. Fasen beskrevs som ett känsligt skede med många
fallgropar och en känsla av att befinna sig i en återvändsgränd. En längtan efter
frihet och en önskan om att få ett bättre liv var några anledningar som motiverade
till förändring. Känslan av att ha en stark inre styrka som hjälpte en, var att kunna
slappna av och ha tålamod, att ha en stark vilja och försöka tänka positivt. Yttre
styrkor som bidrog till en vändpunkt var att ha stöd och kontakt med sin familj
och att ha ett bra omgivande professionellt nätverk med förtroendefulla relationer.
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Återhämtningsfasen präglades av en upplevelse av större självtillit. Berättelser
kring självrannsakan och insikter ledde till ett nytt accepterande av verkligheten
och ett mindre missnöje med vården.
Det ledde också till ett annat, bättre sätt att hantera svåra situationer på.
Deltagarna beskrev hur ett större ansvarstagande i denna fas blev en del av deras
vardag. Det kunde handla om att vara rädd om ett intjänat förtroende, att värna
om sin hälsa och att hålla sig sysselsatt och aktiverad. En riskfaktor som upplevdes
hämma återhämtning var om man tvingades byta avdelning eller om en omtyckt
kontaktperson byttes ut.

9.4. Delstudie IV
Turning towards recovery in forensic psychiatric inpatients –
A study based on staff’s experience
Delstudie IV belyste rättspsykiatrisk vårdpersonals erfarenheter av
rättspsykiatriska patienters vändpunkter och återhämtning. Två teman växte fram
vilka utgjordes av, att främja en vändpunkt samt att uppfatta en vändpunkt. I
ombesörjandet kring att bevara och främja en vändpunkt beskrev personalen, att
det inledningsvis var viktigt att vänta ut patienten och låta denne bekanta sig med
sig omgivning i lugn och ro. Samtidigt uttrycktes vikten av att inta ett lyhört och
flexibelt förhållningssätt för att försöka utröna patientens grad av motivation och
benägenhet till förändring. I syfte att skapa en relation, beskrev personalen hur de
ibland fick gå varsamt tillväga för att undersöka på vilket sätt patienten ville ha
kontakt. Denna relationsskapande strategi beskrev som ett sätt att lägga pussel där
varje del bidrog till att lära känna patienten och förstå signaler från denne som var
viktiga att förstå.
Att inte vara lyhörd för var patienten befann sig i processen kunde i värsta fall,
leda till ett avvisande från patientens sida. Att kunna hantera egna frustrationer
och att ha tålamod, trots utebliven progression från patientens sida, var en
erfarenhet som personalen gav uttryck för.
Personalens uttryckte erfarenheter kring miljöns betydelse när det gällde
främjande och bevarande av patienters vändpunkter. De beskrev hur
sammansättningen på personalen och sammansättningen på patientgruppen,
bidrog till huruvida klimatet upplevdes såsom hälsofrämjande eller ej. En
harmonisk och tolerant patientgrupp genererade styrka och optimism till alla på
avdelningen.
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Den vänliga gruppdynamiken var dock av skör karaktär, det kunde räcka med att
någon patient lämnade avdelningen så inträdde snart en annan atmosfär.
Hur man uppfattade och kände igen en patients vändpunkt beskrevs utifrån
upplevelser av synbara eller märkbara förändringar hos patienten. Det kunde dels
röra sig om en observerbar förändring avseende bättre sömn och en mer stabil
dygnsrytm. Det kunde också märkas att patienten började vara ute mer på
avdelningen och att denne började kommunicera och ta kontakt med sin
omgivning på ett mer lättsamt och avspänt sätt. Personalen beskrev också hur de
fick en känsla av att patienten befann sig i deras närhet på ett annat sätt än tidigare
och att patienten via sitt kroppsspråk förmedlade att denne var mottaglig för
kontakt. Att få ögonkontakt med patienten upplevdes såsom en öppning eller en
möjlighet att framåt bli inbjuden till ett samtal. Att bli inbjuden till samtal av en
tidigare avvisande patient var något som personalen uppskattade. Det upplevdes
som banbrytande och beskrevs såsom en vändpunkt. Kännetecknande för
samtalen vid en vändpunkt var att de blev mer utlämnade. Ofta hade också
patienten behov av att få reflektera över tidigare händelser i livet. Att få en
möjlighet att återkoppla och jämföra sitt tidigare liv med hur livet ter sig idag,
uppfattade personalen var en del i bearbetningsprocessen och ett viktigt steg mot
återhämtning.

9.5. Sammanfattning av avhandlingens resultat
Delstudie I visade att den bedömda risken för våld minskade över tid, både
över ett kortare och ett längre tidsintervall. Resultatet bekräftar därmed att den
rättspsykiatriska vården i stor utsträckning förefaller möta de vård- och
behandlingsbehov som är relaterade till en minskad risk för våld, i synnerhet de
kliniska (C) riskfaktorerna. Två riskfaktorer visade sig svåra att förbättra och
föreföll inte påverkas av det rättspsykiatriska behandlingsutbudet. Dessa två
kontextuella (R) riskfaktorer som i hög grad berör patientens möjligheter till en
god framtidsplanering var dels `brist på stöd och hjälp´ och dels `stress´. Från
delstudie I framgår även att kvinnliga patienter och patienter utan
psykopatidiagnos mer benägna att sänka sin risk för våld, i övrigt påvisades inga
demografiska skillnader mellan de som sänkt sin risk för våld och övriga.
I delstudie II framkom att en trygg miljö där det fanns möjligheter till
förtroendefulla relationer genererade möjligheter till förändring och utveckling av
nya, mer funktionsdugliga förhållningssätt som därmed minskade risken för våld.
Faktorer som bidrog till aggressivitet och våld var enligt patienterna, en ickekommunikativ personal med en negativ eller avvisande inställning. Den psykiska
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miljön påverkades av ett ständigt växelspel mellan patienter och mellan patienter
och personal.
I delstudie III framkom att känslor av sårbarhet och utsatthet kännetecknande
de processer som var relaterade till patienternas vändpunkter. Stöd från en
förtroendeingivande omgivning, att få vara i en trygg miljö samt korrekt
anpassade mediciner, var faktorer som ansågs bidra till vändpunkter och
återhämtning.
I delstudie IV angav personalen att en vänlig gruppdynamik på avdelningen
och vikten av att tillgodose patientens behov av att få reflektera över tidigare
händelser i livet, gynnade vändpunkter och återhämtning. Flexibilitet och
lyhördhet och att ha tålamod och gå varsamt tillväga ansågs vara förhållningssätt
som gav möjligheter att bli `inbjuden´ av patienten och få ta del av dennes
`berättelse´. Sammansättningen på personalen och patienterna var avgörande för
hur vårdklimatet upplevdes. En syntes av resultaten från de fyra delstudierna
illustreras i figur 3.
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Figur 3. Syntes av resultaten från de fyra delstudierna
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10.

DISKUSSION

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling var att nå en fördjupad
kunskap och förståelse kring hur de salutogena aspekterna i det rättspsykiatriska
omvårdnadsarbetet bidrar till vändpunkter i samband med minskad risk för våld
och återhämtning. Både patienters och personals upplevelser och erfarenheter av
dessa hälsoprocesser har belysts. Avsnittet inleds med en diskussion som i första
hand berör delstudie I. Därefter diskuteras fynden från delstudierna II, III och IV
med utgångspunkt från de teoretiska perspektiven, psykiatrisk omvårdnad och
den hälsoinspirerade KASAM-modellen. Citat från de tre delstudierna utgör
tillsammans med de teoretiska perspektiven en förståelseram för hur det empiriska
resultatet har uppfattats.

10.1. Stress och brist på stöd och hjälp
Delstudie I visade att stress och brist på personligt stöd och hjälp var två
riskfaktorer som visade sig vara svåra att förbättra och föreföll inte påverkas av
den rättspsykiatriska omvårdnaden eller via behandlingsutbudet. Upplevelser av
stress är något som i flera avseenden varit framträdande i de berättelser som ingår
i detta avhandlingsarbete. Enligt Dogde & Petit (2003) kan det vara svårigheter att
identifiera en specifik riskfaktor som influerar risken för våld eftersom vissa
riskfaktorer förefaller vara sammankopplande och i viss mån, också påverkar
varandra. En slutsats från resultatet från delstudie I är att flera av de dynamiska
riskfaktorerna (som mäts utifrån HCR-20) troligen påverkar varandra, och att brist
på stöd och hjälp också kan frambringa höga stressnivåer hos patienten. De två
kontextuella riskfaktorerna, brist på stöd och hjälp och stress berör patientens
möjligheter till en god framtidsplanering, där brist på stöd och hjälp i första hand
är avhängigt av huruvida det finns ett stöd från familj och andra närstående. I
många fall har inte patienten något fungerande nätverk att falla tillbaka på. I andra
fall kan det vara så att patienten har tillgång till personligt nätverk men avvisar
stöd och hjälp från dessa.
Att bygga upp ett fungerande nätverk kan ta tid och oavsett om det ska bestå
av professionella eller anhöriga krävs det att detta `återuppbyggnadsarbete´ bistås
via en stödjande och motiverande omvårdnadsrelation. För många
rättspsykiatriska patienter innebär vårdtiden, en möjlighet att etablera en sådan
relation. Enligt Peplau (1997) utgör kraften i en sådan relation en möjlighet för
patienten, som kan leda till välmående och hälsa.
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Stress är en riskfaktor när det gäller att predestinera risken för framtida våld.
Utifrån HCR-20 instrumentet är stress en indikator för huruvida den intagne
riskerar att dras in i droghantering, eller har kontakt med en osund social
omgivning där relationella konflikter förekommer (Belfrage & Fransson, 1997).
Missbruk är en underskattad problematik inom den rättspsykiatriska vården, både
i Sverige (Socialstyrelsen, 2009b)37 och internationellt (Gumpert et al., 2010). Den
ohälsa som är relaterad till missbruk kan på flera olika sätt ge upphov till stress i
den rättspsykiatriska vårdkontexten. I delstudie IV framgår att ett gott klimat på
avdelningen bland annat likställdes med att man hade patienter som kunde säga
nej till droger. Flera studier har visat att en obehandlad missbruksproblematik i
kombination med en personlighetsstörning, påvisar en hög återfallsfrekvens i
kriminalitet (Coid et al., 2006; Douglas et al., 2009). Studier har också visat att
rättspsykiatriska patienter som genomgick missbruksbehandling minskade sin risk
för återfall i kriminalitet (Gumpert et al., 2010; Holloway et al., 2006).
En annan stressfaktor som patienterna uttryckte i delstudie III var biverkningar
från mediciner och/eller en undermåligt inställd medicinering, vilket uppgavs ha
en negativ påverkan det allmänna välbefinnandet. I delstudie II beskrev
patienterna att brist på valmöjligheter, en begränsad och trångbodd boendemiljö
och en rädsla att bli utsatt av andra patienter, bidrog till upplevelser av stress.

10.2. Sänkt risk för våld - kvinnliga patienter och patienter utan
psykopatidiagnos
Från delstudie I framgår att signifikanta skillnader avseende psykiatriska
diagnoser endast visade sig på riskhanteringsskalan (R) gällande utskrivning och
framtida friförmåner, där patienter utan psykopatidiagnos var mer benägna att
sänka sin risk för våld. Psykopati är en utmanande personlighetsstörning att
behandla och att vara diagnostiserad med denna typ av störning kan medföra
problematiska konsekvenser i den dagliga livsföringen.
Dock framgick från delstudie I att patienter med psykopatidiagnos inte skiljde
sig från övriga patienter, när det gällde att minska risken för våld inom
institutionen. Detta resultat stöds av tidigare forskning (se t.ex. Skeem et al. 2002)
som visade att både psykopatidiagnostiserade patienter och icke-diagnostiserade
patienter sänkte sin risk för våld efter fullföljd behandling.

37

Enligt SKL (2010) var det endast 12% av det totala antalet vårddygn inom rättspsykiatrin som användes till
missbruksvård.
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Från delstudie I framgår också att kvinnor visade sig sänka risken för våld 2.2
gånger bättre än män. I övrigt konstaterades inga demografiska skillnader mellan
de patienter som sänkt sin risk för våld och de som inte sänkt risken. I de flesta
anglosaxiska länder utgör kvinnor en liten andel av de intagna inom den
rättspsykiatriska vården38. Trots att kvinnor endast står för en liten del av de
våldsbrott som begås ute i det öppna samhället (Strand, 2006), visar flera studier
att det inte förekommer några skillnader mellan andelen män och kvinnor
avseende våld och aggressivitet inom den rättspsykiatriska vården (se t.ex.
Nicholls et al., 2009; Daffern et al., 2005). Svensk forskning har också visat att det
föreligger fler demografiska likheter än skillnader mellan manliga och kvinnliga
psykiskt störda förövare (Strand, 2006).
Till skillnad från andra liknande studier framgår i delstudie I att kvinnor i
denna population var mer benägna att sänka sin risk för våld än de män som
ingick i studien. Återhämtning beskrivs ofta som en könsneutral individuell
förändringsprocess, men Schön (2009) menar att det förekommer en mängd
skillnader mellan mäns och kvinnors återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa.
Utifrån Schöns forskning framträdde en gemensam egenskap för män och kvinnor
när det gällde återhämtning, och det var att erhålla stöd i en social relation.
Grundvalen för denna relation var att den behövde bygga på
återhämtningsbefrämjande faktorer såsom hopp, ömsesidighet och delaktighet
(Schön, 2009, s. 75). Schön (2010a) fann vidare att påverkansfaktorer i en
återhämtningsprocess var traditionella genusstrukturer, där andras och egna
föreställningar bidrog till återhämtningsprocessens utfall. Männen försökte
bemästra sin psykiska ohälsa genom att inta en maskulin normalitet, där
oberoende och självständighet blev ett viktigt förhållningssätt. Kvinnorna tycktes
ha en fördel i sin återhämtning genom att de lyckades skapa en positiv mening
kring sin ohälsa och sitt psykiska funktionshinder och att de i högre utsträckning
än männen, inriktade sin ”återhämtningskamp” på att söka stöd hos sin
omgivning, både hos professionella och hos sina närstående (Schön, 2010a).
Kvinnliga rättspsykiatriska patienter har ett dubbelt stigma att hantera. Dels
utifrån sitt psykiska funktionshinder och dels utifrån det faktum att de är kvinnor
och dömda till ett brott som ofta är relaterat till missbruk, hot och våld. I fall det
föreligger brist på stöd och hjälp från de samhälleliga stödsystemen, befinner sig
dessa kvinnor i en ytterst utsatt position i det öppna samhället.

38

I Sverige utgörs andelen män i den rättspsykiatriska vården av ca 87% (Socialstyrelsen, 2009 b, s. 27).
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Ett förklarande skäl till att de kvinnliga patienterna i delstudie I minskade den
bedömda risken för våld inom institutionen kan tänkas vara att de inom ramen för
den rättspsykiatriska vården, faktiskt erhöll den stöd och hjälp som de behövde.
Riskbedömningar som avsåg riskhantering (R-skalan) avseende omgivning och
framtidsplanering visade inte någon signifikant förbättring för kvinnliga patienter,
vilket kan vara en indikation på att de samhälleliga stödsystemen är bristfälliga
kring dessa kvinnor utanför vårdinstitutionerna.

10.3. Den inledande ”kritiska” fasen – att nå begriplighet och
uppleva förutsägbarhet
Enligt KASAM-teorin är en viktig salutogen friskfaktor hos personer, som trots
svåra livsomständigheter återhämtat sig, en känsla av sammanhang. Antonovsky
menade att livet kan innehålla stora psykiska utmaningar och att detta leder till
stress och spänningstillstånd som måste hanteras. En människas motståndskraft
beror på om vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.
Peplau (1997) beskriver på liknande sätt hur patienten i den inledande
relationsfasen med vårdaren, har upplevelser av `disconnectedness´ eller en värld
utan sammanhang. Hon menar att detta är en särskilt kritisk fas och att patienten
befinner sig i ett stresstillstånd som är framkallat av att vara i en ny miljö med nya
rutiner, där både människor och språkbruk upplevs såsom främmande. Peplaus
beskrivning av omvårdnadsrelationens utveckling i tre faser är en användbar
förklaringsmodell när det gäller att nå förståelse kring hur interaktionen mellan
vårdare och patient påverkade vändpunkter i samband med minskad risk för våld
och återhämtning.
En relation mellan två människor startat alltid någonstans. I Peplaus (1997)
omvårdnadsteori benämner hon den som den inledande orienteringsfasen
(Orientation Phase). Patienterna i delstudie III beskrev att den inledande tiden i den
rättspsykiatriska vården präglades av ohanterliga och fragmentariska
känsloupplevelser. Många patienter beskrev hur rädslor och känslor av
dödsångest tog över och kontrollerade deras liv. Peplau (1989) menade att dessa
höga ångestnivåer behöver lindras och att detta sker genom att individen använder
sig av konstruktiva eller destruktiva beteendemönster (relief behavior). Enligt
Antonovsky leder negativa strategier till en ökad psykisk stress, vilket i sin tur
leder till att individen utsätts för ytterligare oordning och kaos.
Peplau (1952/1994) menar att höga ångestnivåer och paniktillstånd utgör ett
hinder för patientens tillväxt och utveckling, eftersom möjligheterna till inlärning
och problemlösning avsevärt reduceras vid dessa tillstånd (s. 133).
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Personalen i delstudie IV återkom ständigt till vårdmiljöns betydelse när det
gällde utagerande och aggressiva patienter. En av personalen uttryckte det på
följande sätt:
”… många av dem har ju varit på avdelningar där det är bråkigt och där det är aggressivitet i
luften nästan konstant. De är vana att gå med ögon i nacken och hålla koll… och när man
kommer hit, då är det jättemånga patienter som släpper garden…”

När spänningar och ångest minskar så genererar det känslor av belöning och
tillfredsställelse samt känslor av trygghet och lättnad (Peaplu (1952/1994, s. 130),
vilket utgör en värdefull plattform för hur den fortsatta interpersonella relationen
ska utvecklas och huruvida tillvaron skall komma att uppfattas såsom mer
begriplig och hanterbar. Utifrån patienternas berättelser i delstudie II framkom att
upplevelser att få känna sig trygg och att bli bemött med värdighet och respekt,
bidrog till att lugna och avdramatisera konfliktfyllda situationer. En patient
beskrev hur viktigt det var att bli tagen på allvar och bli bemött med respekt:
”Jag är en sjuk människa, men det behöver inte betyda att jag har sjuka åsikter, eller att min
irritation beror på det sjuka…”

En kombination av en trygg miljö med tillgång till en tillgänglig och respektfull
personal, ledde enligt patienterna till att man började reflektera över sin egen
aggressivitet. När en vårdare får möjligheter att ta del av en patients berättelse,
genererar det i sin tur att patienten får möjligheter att uppleva sin sjukdom som en
erfarenhet. Peplau menar (1952/1994, s. 31) att berättandet är en stor tillgång för
patienten eftersom det leder till möjligheter att omdefiniera känslor och stärka den
personliga kraften.
I studie II framkom att ett avvisande förhållningssätt från en vårdare kunde
leda till att patienten själv fick härbärgera sin ångest och frustration, vilket skapade
utrymme för hot och våld på avdelningen. Patienterna i delstudie II beskrev även
hur personal kunde uppträda aggressivt eller provocerande och att det skapade en
upplevelse av att personalen hade en negativ inställning till dem. Enligt Peplau
(1997) bygger inte alla interpersonella relationer bygger på en god grund och en
negativt etablerad relation kan utmynna i en tillbakagång i en patients
återhämtningsprocess. Hon ansåg att vissa förhållningssätt hos vårdaren kan leda
till sådana återgångar, t.ex. att bemöta en patients aggressivitet och irritation med
ett undvikande.
Antonovsky (1987, s. 97) beskriver att ett bemötande kan vara förutsägbart,
utan att vara tillfredsställande. Han menar att bemötanden och gensvar kan vara
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genomsyrade av en nedvärderande hållning, där kylighet och likgiltighet kan
prägla en handling som är avsedd att ge service.
I enlighet med Peplau, menar Forchuk (1994) att den inledande
orienteringsfasen har en del kritiska inslag som kan hindra en framtida god allians
mellan personal och patient. Forchuk (1994) fann att förutfattade meningar
(preconceptions) föreföll formas i ett mycket tidigt skede i en patient – vårdar
relation, både från patientens sida och personalens sida. Därefter verkade dessa
positiva eller negativa uppfattningar förändras mycket lite. Peplau (1997)
förespråkar att personalen är uppmärksam på dessa, ofta stereotypa uppfattningar,
och om det är nödvändigt se till att överlåta en negativt uppfattad patient till en
annan vårdare.
Patienternas berättelser i både delstudie II och III, är färgade av upplevelser av
rädslor. Från delstudie II framkommer att det egna rummet var en plats man drog
sig undan till, eller tvingades retirera till när avdelningsklimatet blev oroligt.
Patienterna lärde sig också att vara uppmärksam på varningstecken som
förebådade våld och aggressivitet. Ett sätt att förhålla sig till detta otrygga `brus´
var genom att dra sig undan eller att möta det osäkra med en mask av egen
aggressivitet. Patienterna beskrev det på flera olika sätt varav en uttryckte sig
enligt följande:
”Jag har känt en rädsla på alla tidigare avdelningar, utom här… och det har genererat att man
sätter på sig en mask och själv blir tuff och farlig… man vill ju försöka överleva på något sätt…
det har varit en mask under flera år…”

Människor som befinner sig i svåra situationer kan skydda sig genom att isolera
sig från sin omgivning. Peplau (1955), beskriver det som en kamp mellan att välja
ensamhet (aloneness) och en samtidig längtan att få delta i något gemensamt med
andra, vilket hon benämner som `lonesomeness´. Antonovsky framhåller att en stark
KASAM innebär större möjligheter att föra in ordning och mening i stressfyllda
situationer, vilket även är applicerbart på vårdpersonalen förhållningssätt.
Den kultur man tillhör fastställer, enligt Antonovsky (1987, s. 148) vilka
resurser som är `ändamålsenliga och legitima´ att använda i en viss situation.
Utifrån Antonovskys resonemang torde personalens förmåga att förmedla ordning
och mening i stressfyllda situationer, generera ett större mått av begriplighet för
patienten. I de fall vårdpersonalen inte uppfattas kunna bistå med detta, minskar
också patienternas möjligheter att hantera situationen. Övergångar från kaos till
ordning i ett system, kan enligt Antonovsky, sålunda betraktas såsom graden av
KASAM egenskaper hos gruppen som helhet (1987, s. 174).
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När patienten har prövat relationen med vårdaren och funnit den förtroendefull, är
enligt Peplau (1952/1994, s. 30) en övergång till arbetsfasen möjlig. Inträde till
arbetsfasen sker när patienten formulerat mål och uttryckt problem som behöver
lösas.

10.4. Arbetsfasen – att finna nya sätt att hantera livet
Peplau (1997) benämner denna fas som arbetsfasen (Working Phase). Hon menar
att interaktionen mellan patienten och vårdaren leder till en transition eller en
övergång, där patienten `öppnar upp´ och börjar reagera på sin sjukdom.
Patienternas berättelser från delstudie II och III visar hur de genom att börja
reflektera kring tiden när de ansågs såsom svårvårdande, också började kunna
hantera känslor kring eget aggressivitet. I delstudie III framgår att patienterna
genom att börja reflektera över sin situation, väger för- och nackdelar i sitt liv och
gör jämförelser med dåtid och nutid. En patient uttryckte det enligt följande:
”Som jag har det nu så har jag det bra, väldigt bra. Jag känner också att som jag har det nu så är
det mer värdefullt än det jag hade innan… innan brottet. Att ha kommit till en sådan punkt, det
är väldigt stort…”

Behovet av reflektion är även något som uppmärksammats från personalens
sida i delstudie IV. Personalen uppfattade att behovet av reflektion var nära
förknippat med processer som är relaterade till vändpunkter. Delstudie II och tre
visar att denna reflektionsprocess leder till en vändpunkt som innefattar en ny
förståelse av en själv, ett större lugn och en bättre möjlighet att kommunicera.
Peplau (1997) beskriver vikten av att vårdaren i denna fas bemöter patienten
med värdighet och respekt och uppmuntrar till självbestämmande. Hon menar att
vårdaren måste kunna vara flexibel mellan olika roller, dvs. att anpassa sig och
förändra sig utifrån den efterfrågan som finns hos patienten (1952/1994s, s. s. 54).
Personalen som ingick i delstudie IV resonerade på liknande sätt. De beskrev hur
deras arbete kring att nå en förståelse av en patient, kunde likställas med en
upplevelse av att ”lägga pussel”. Vikten av att anpassa sig efter den nivå som
patienten befanns sig på, att inte ställa för höga krav och att kunna vänta ut,
beskrevs såsom ett nödvändigt förhållningssätt för att inte väcka motstånd eller att
riskera att bli avvisad av patienten. En personal beskriver det enligt följande:
”… att jobba med patienten så att de hittar den där motivationen och styrkan, så att de orkar ta
itu med saker som faktiskt är ganska jobbiga… att inte sätta ribban för högt… att ta små steg och
försöka få dem att växa själv…//… och sen försöka klura ut vad tröskeln är för vad de klarar
och… det är nästan lite detektivpussel…”
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Även personalen behöver forma sin KASAM gentemot patienten. Genom att
som personalen uttrycker sig, lägga pussel skapar de sig en bild av patienten. De
kan därmed bättre förutse vad som händer i relationen med patienten och skapar i
och med detta en hanterbarhet som bygger på förklaring och förståelse. Vårdarna i
delstudie IV beskriver hur de `belönas´ när de blir `inbjuden´ av en patient, vilket
enligt KASAM-teorin skulle innebära att vårdarna erhåller ett större mått av
meningsfullhet i förhållande till patienten. Detta bidrar till att ytterligare förstärka
den interpersonella process som pågår mellan vårdare och patient. En personal
beskriver en känsla som infinner sig när relationen med en från början avvisande
patient började ta form:
”… just när man märker, att nu händer det någonting. Det är ju fantastiskt, det är ju
jättehäftigt. Man själv känner ju att man blir oerhört glad över att… ja, om det nu är en
medicinsk förtjänst, en omvårdnadsförtjänst eller bara tidens förtjänst… vad den än beror på så
är det otroligt… nu kan man andas ut. Nu kan vi äntligen börja jobba ännu bättre. Nu är vi
framme…”

Peplau uppger att mycket av arbetet i denna fas innebär att bistå patienten så
att denne kan sätta ord på upplevelser av ohälsa och att hjälpa patienten att
formulera och uttrycka ett behov. När patienten börjar identifiera sina problem
kallar Peplau (1952/1994, s. 30) detta för identifikation. Psykologiskt sett, menar
Peplau (s. 33) att ”underfasen” identifikation innebär att patienten kan återuppleva
känslor som härrör från ett tidigare stadium i livet, t.ex. mixade känslor av hat och
kärlek. Denna typ av omvälvande och förbjudna känslor behöver hanteras,
eftersom de kan leda till olika former av negativa copingmekanismer, t.ex.
tvångsmässighet, besatthet eller av olika typer av fobier (Peplau, 1952/1994, s. 146).
Antonovsky (1987, s. 136) menar att en individs möjligheter till problemhantering
är nära förknippad med graden av tillit. Det vill säga, finns en tro på egna och
omgivande resurser som kan bidra med stöd föreligger det också möjligheter att
göra förvirrande situationer begripliga.
Både KASAM-teorin och den relationella teorin beskriver på likartade sätt hur
olika typer av negativa copingmekanismer påverkar problemlösningsförmågan
hos en individ, där tillgång eller brist på resurser är avgörande för hur svårigheter
kommer att hanteras. Enligt Peplau gäller detta förhållande såväl för vårdare som
för patient.
I enligt Peplau (1952/1994) präglas arbetsfasen både av svårhanterliga känslor
och av en öppenhet och en vilja att prata om sig själv och sina problem. I delstudie
IV beskriver personalen detta via en upplevelse av att `ha patienten i sin närhet, att
få ögonkontakt och att samtalen upplevdes såsom mer utlämnande´.
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I delstudie III beskriver patienterna hur processen kring att lämna kaos bakom
sig till att närma sig en vändpunkt, var ett känsligt förlopp med många fallgropar.
Patienterna i delstudie III beskrev också hur de motiverades till förändring genom
att de fick chansen att vistas i en trygg miljö där det fanns tillgång till goda
relationer. Många patienter angav också att det var ett inre beslut som ledde fram
till en förändring. En patient beskrev hur viktigt det var för honom att äntligen få
känna sig trygg:
”Jag känner mig trygg härinne. För det är ingen jag är rädd för. Ett genomgående drag för alla
andra avdelningar jag bott på inom psykiatrin, är att jag haft en ständig oro. Effekten har varit
stress och magsår och dålig sömn och viktnedgång…”

En konstruktiv ”underfas” som hör till arbetsfasen är `nyttjandefasen´. Peplau
(1952/1994, s. 37) beskriver hur denna fas karaktäriseras av att patienten börjar
fokusera på sina egna behov och att detta förhållningssätt är ett resultat av att
patienten fått känna sig väl omhändertagen, känner sig väl till mods och fått
möjligheter att ingå i en gemenskap. Inom ramen för den interpersonella relationen
ingår här att identifiera och sträva mot nya mål och att utforska alla möjligheter till
förändring. Nyttjandefasen innebär en ökad öppenhet och ett flexibelt och
realistiskt sätt att förhålla sig till tillvaron. I delstudie II kännetecknas
nyttjandefasen av att patienterna öppnar upp för relationer, både med vårdare och
med andra patienter.
De strukturerar upp sin dag med sysselsättning för att må bra och har intagit en
realistisk inställning till sina medpatienter, dvs. de har lärt sig att hålla sig undan
oroliga medpatienter. I delstudie III kan nyttjandefasen anses utgöras av att
patienterna tar ett steg mot förändring. De utvecklar en inre målbild som
motiverar dem att hålla fast vid den nya ”färdriktningen”. En majoritet av
patienterna beskrev hur de genom dessa bilder av ett gott liv försöker hålla modet
uppe och motivera sig själva att fortsätta. En patient beskrev det på följande sätt:
”Jag vill ha lite mer pengar och köpa en skoter och en bil …//… ut och fiska och… och så att man
har någonting att göra på dagarna, ett jobb…”

I delstudie III beskrev patienterna ett antal omständigheter som kunde försvåra
eller hindra deras återhämtningsprocess. Det kunde handla om att tvingas byta
avdelning eller om en omtyckt kontaktperson byttes ut. Svåra biverkningar från
mediciner ansågs också utgöra ett hinder för återhämtning. Personalen i delstudie
IV beskrev att personalomsättningar, ofta i samband med semestrar, eller om
ansvarig läkare inte var tillgänglig under en längre period, kunde bidra till oro
eller uppgivenhetskänslor hos patienten.
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Detta beskrivs på liknande sätt av Forchuk (1992), som i en kvalitativ studie av
orienteringsfasen fann att faktorer som ledde till en tillbakagång i
återhämtningsprocessen hos patienter med psykisk ohälsa, var byten av
vårdpersonal eller ett psykiskt sjukdomsskov. Byte av personal förföll vara
känsligt och de patienter som måste etablera en ny vårdrelation behövde denna
gång, längre tid på sig för att kunna lämna orienteringsfasen och gå vidare. De
patienter som stannade längst i orienteringsfasen var de som hade tidigare
erfarenhet av långa sjukhusvistelser.

10.5. Återhämtning – mot en känsla av mening och
sammanhang
Den tredje sista fasen (resolution phase), (Peplau, 1952/1994) eller som hon senare
kom att kalla den (termination phase), (Peplau, 1997), är möjlig att nås i de fall
patienten i de tidigare faserna mötts av ett `psykologiskt moderskap´, vilket
uttrycks enligt följande:
”…psychological mothering”: unconditional acceptance in a sustaining relationship that
provides fully for need-satisfaction; recognition of and responses to growth cues, however trivial,
as and when they come from the patient; shifting of power from the nurse to the patient as he
becomes willing to delay gratification of his wishes and to expend his own efforts in achieving
new goals”.

(Peplau, 1952/1994, s. 40)

I både delstudie II och III beskriver patienterna hur en bättre
problemlösningsförmåga utvecklas efterhand. I delstudie II beskriver patienterna
hur de genom självrannsakan och nya insikter, försöker hålla kontroll på
aggressiva impulser. Patienterna beskriver också hur de genom ett antal uppsatta
mål försöker nå ett bättre välbefinnande, t.ex. genom att ta sina mediciner, gå på
terapisamtal och bestämma sig för att sluta med alkohol. Enligt patienterna i
delstudie II är denna förändringsprocess ett resultat av en förtroendefull relation
med en eller flera vårdare, att få vistas i en trygg miljö samt via en inre dialog, där
man försökte uppmuntra sig själv och finna en acceptans för den situation man
befanns sig i. En patient beskrev hur han upplevde sina framsteg och sin
återhämtning:
”… när man känner att man verkligen är på väg någonstans. Att man inte suttit här förgäves…
att man känner att det man kämpat för och allt arbete man lägger ned, både på en själv och
personalens arbete… att det tjänar någonting till, för att man kommit så här långt… man ska
inte förakta det personalen gör heller”.

Peplau menar att denna fas präglas av en utveckling mot en ökad personlig
mognad och att det kan betraktas såsom en läroprocess, både för vårdaren och för
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patienten. Hon beskriver hur vårdaren behöver understödja självständighet och
oberoende och finnas tillhands så snart patienten drabbas av tvivel eller misstro.
En upplevelse av mening i tillvaron kan vara kopplat till en känsla av
tillfredsställelse. Peplau (1952/1994, s. 131) menar att tillfredsställelse är relaterat
till känslor av trygghet och att detta infinner sig när en individ har formulerat ett
antal önskvärda mål. Dessa framtida mål kan bygga på ett förändrat synsätt, dvs.
att tydliggöra vad man inte vill ska ske, vilket också bättre avvärjer ett upprepande
av ett tidigare icke-framgångsrikt förhållningssätt.
Resultaten från delstudie II, III och IV visar att vändpunkter i samband med
minskad risk för våld och återhämtning var avhängigt av tillgång till en trygg miljö
och trygga, sociala relationer. Schön (2009) fann i sina studier kring
återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa, hur processen präglades av att
förflytta sig från en patientidentitet till en återhämtningsidentitet. Hon fann också
att ett personligt ansvarstagande och nya återhämtningsmål, ledde till ett
omskapande av en ny mening i livet. Både Schön (2009) och Topor (2001) fann att
betingelser kring återhämtningsprocesser till stora delar var beroende av
möjligheter att ingå i en socialt, stödjande gemenskap.
Att bevara trygghet på avdelningen beskrevs såsom en ständigt pågående
process, i vilken både personal och patienter medverkade. I delstudie II beskrev
patienterna hur de kunde hjälpa personalen att lugna en upprörd patient. De
beskrev också hur de på olika sätt understödde ett gott vårdklimat, t.ex. genom att
bjuda på något en fredagskväll eller genom att fråga varandra om läget. En vänlig
och trygg avdelningsmiljö påverkades enligt personalen i delstudie IV av hur
sammansättningen på personalen och patientgruppen såg ut.
En harmonisk och tolerant patientgrupp genererade styrka och optimism till alla
på avdelningen vilket personalen uttryckte på olika sätt. En personal beskrev det
enligt följande:
”… Det är A och O vilken sammansättning man har på patientgruppen… vi har ju haft
patienter som har flyttat härifrån… som man nästan har velat hålla kvar för att de haft så gott
inflytande på de andra patienterna. De drar upp stämningen och håller ihop…”

Antonovsky (1987) menar att känslan av meningsfullhet bland annat är kopplat
till sättet man bemöts på. Är bemötande präglat av positiva känslostämningar,
vilket kan inbegripa beröring, omtanke och tonfall, är det också möjligt att
förmedla en känsla av betydelsefullhet till den `andre´ (s. 97). När Antonovsky
beskriver hur människan i en arbetsorganisation finner mening, är hans
resonemang på motsvarande sätt också applicerbart på hur patienter på en sluten
psykiatrisk vårdavdelning finner mening.
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Några av de patienter som deltog i delstudie II ansåg att brister i den fysiska
miljön, såsom ytterst begränsade utrymmen och sjuka medpatienter, inte vara lika
betydelsefullt som att ha tillgång till ett gott psykologiskt klimat.
I delstudie IV beskriver personalen vikten av att uppmuntra patienten att vara
delaktig i vården och i vardagens allmänna göromål. Personalen beskriver hur de
inom ramen för den låsta och ytterst begränsade institutionsmiljön, ändå försöker
motivera och bjuda patienten att delta. Det beskrevs av en personal i delstudie IV
enligt följande:
”… att patienterna känner att de får vara med på tåget… att få vara med i den här låsta
miljön… patientens autonomi är ju begränsad på sådana här avdelningar, men att ändå försöka
få dem att vara med så mycket det går, just att de får vara delaktiga…”

En möjlighet att välja hur dagen ska läggas upp frambringar en känsla av att ha
inflytande över vad som sker runt omkring en. Inflytande ger en känsla av kontroll
vilket i sin tur frambringar meningsfullhet. Enligt Antonovsky, innebär inflytande
en möjlighet att kontrollera och påverka, samtidigt som individen alltid också
kontrolleras av organisationen. Det som är utslagsgivande för hur individen
uppfattar att kontrollen utövas, är huruvida man har en upplevelse att kontrollen
tillämpas på ett legitimt sätt (Antonovsky, 1987, s. 112).
Patienternas upplevelse av olika former av maktuttryck i vården (delstudie II)
är också beskrivningar av huruvida det går att acceptera och hantera ett negativt
beslut eller en obegriplig rättsordning. Har personalen legitimitet hos patienterna
så förefaller det som om det genererar en bättre acceptans för regler och beslut.
Patienterna beskrev hur bemötandet från personalen kunde vara avgörande för
hur man hanterade ett negativt besked.

10.6. Mening och sammanhang utifrån ett personalperspektiv
Patienterna och personalens upplevelser av omständigheter som ansågs främja
en minskad risk för våld och gynna återhämtningsprocesser, bestod av fler likheter
än skillnader. I många fall var personalens och patienternas berättelser präglade av
samstämmighet, när det gällde upplevelser kring vändpunkter i samband med
minskad risk för våld och återhämtning. Både utifrån ett patientperspektiv och
utifrån ett personalperspektiv framstod en fungerande interpersonell relation som
en grundbult i den rättspsykiatriska vården. Utifrån personalens berättelser i
delstudie IV framgick att samspelet mellan de individer som vistades på
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avdelningen, också påverkade vårdklimatets karaktär. En personal beskrev hur en
växelverkan mellan personal och patienterna påverkade miljöns karaktär.
”Jag tror att det är en växelverkan. Jag tror också att om patienterna är trygga och om
personalen är trygga med sig själv, och om det är en bra personalgrupp… då gör det ingenting,
om någon är dålig som kommer hit…”

Enligt Antonovsky är det många faktorer som inryms i begreppet
arbetsbetingad stress. Bland annat behöver personalen ha en upplevelse av att den
formella sociala strukturen, bl.a. ledningsfunktionen, stödjer och upprätthåller en
miljö som går att hantera och verka i. Belastningsbalans är ett uttryck som
Antonovsky (1987, s. 112) använder sig av för att åskådliggöra hur känslan av
hanterbarhet utvecklas i en organisation. En arbetsplats där överbelastning och
perioder av vila sker i intervaller, gör det också möjligt återhämta och vila sig,
vilket Antonovsky menar, stärker känslan av hanterbarhet för de individer som
ingår i systemet. Personalen i delstudie IV beskrev hur perioder av hög ohälsa i
patientgruppen kunde leda till höga ångestnivåer för alla på avdelningen. En
personal beskrev det på följande sätt:
”… har man några patienter som mår sämre och kräver mer…//… det påverkar inte en på det
sättet att man inte klarar sitt jobb, men just att… över lång tid… personalgruppen blir
utmattad. Jag tror personalgruppen behöver andas ibland för att kunna hålla uppe ångan…”

Utifrån Antonovskys resonemang är det en förstärkt känsla av hanterbarhet
som infinner sig när personalen i delstudie IV beskriver hur deras arbete blev
lättare under de perioder avdelningen präglades av balans och harmoni. Värden
som stärker en grupps KASAM och genererar förutsägbarhet, utgörs av vilka
sociala relationer som råder i en grupp. Det kan handla om solidaritet, normativa
förväntningar och ett gemensamt språk (Antonovsky, 1987, s. 116).
Personalen i delstudie IV gav uttryck för en hög grad av KASAM när de
beskrev sitt arbete. De uttryckte på olika sätt, värdet av att känna sig trygg i sin
personalgrupp. Detta kunde bestå i en visshet av att få hjälp och stöd i svåra
situationer, eller att man i personalgruppen bistod varandra när stress och ångest
spred sig på avdelningen. Upplevelser av kamratskap, delaktighet och
medbestämmande var framträdande i berättelserna. Likaså beskrevs en avsaknad
av revirtänkande mellan olika yrkesgrupper. Istället beskrevs hur mycket av
arbetsinnehållet utgjordes av ett teamarbete med andra yrkesprofessioner. Tidigare
forskning (Trenoweth, 2003) har visat att vårdpersonals uppfattningar om vad som
förebygger risk för våld på en låst psykiatrisk avdelning, var tillgång till ett
stödjande arbetsteam, där det förekom goda interpersonella relationer mellan både
personalen och patienterna.
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Antonovsky (1987) framhåller att graden av KASAM hos en förälder, formar ett
barns livserfarenheter och leder sedermera fram till ett likartat mått av KASAM
hos barnet (s. 100). Utifrån Antonovskys resonemang, är det möjligt att likställa att
en hög KASAM nivå hos en personalgrupp också innebär en större möjlighet att
förmedla en känsla av sammanhang till de människor man skall vårda.
Slutsatsen är att de ständigt pågående interaktionerna på en sluten psykiatrisk
vårdavdelning utgör en arena för hur människor, oavsett om man är personal eller
patient, kan skapa mening och sammanhang i livet.

11.

METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN

Detta avsnitt kommer att redovisa de metodologiska val som förekommit i
samband med analysarbetet av de fyra delstudierna. Föreliggande avhandling
baseras på både en kvantitativ och kvalitativ metodansats. Detta är en fördel
eftersom metoderna som är grundade i olika komplimenterande paradigm och har
specifika relevanta egenskaper, tillsammans kan ge en djupare förståelse (Foss &
Ellefsen, 2002). Avsikten med den inledande kvantitativa delstudien var att på
gruppnivå, kartlägga den förändring i bedömd risk för våld som uppstått hos
patienter dömda till rättspsykiatrisk vård under viss tid. Intentionen var att
använda statistiska metoder som kunde beskriva data, jämföra och undersöka
samband mellan demografiska faktorer och minskad risk för våld.
Datainsamlingen
i
delstudie
I
genomfördes
med
hjälp
av
riskbedömningsinstrumentet HCR-20. Instrumentet introducerades i mitten på
1990-talet och har därefter haft en stor genomslagskraft i klinisk praxis när det
gäller att bedöma risk för våld, detta såväl inom den rättspsykiatriska vården som
inom kriminalvården. Instrumentet är välvaliderat, där ett stort antal studier, både
svenska och internationella påvisat att det föreligger både valida och reliabla
resultat när det gäller att bedöma risken för våld. En begränsning i delstudie I är
det bortfall som föreligger på riskhanteringsskalan (R) vilket kan ha bidragit till en
lägre intern validitet. Detta bortfall kan förklaras utifrån att patienterna inte alltid
kan bedömas när det gäller framtidsplanering och stöd från omgivningen utanför
institutionen. Andra störande faktorer som kan tänkas ha påverkat analysen i
delstudie I var de små subgrupperna som framträdde (kvinnor och patienter som
minskat sin risk för våld med 30% eller mer), vilka jämfördes med övriga. Det
faktum att datainsamlingen ägde rum vid endast en rättspsykiatrisk klinik, medför
konsekvenser dock för studiens generaliserbarhet.
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Det insamlade materialet i delstudie I utgjorde underlag för de kommande
kvalitativa delstudierna II, III och IV. Enligt Guba och Lincoln (1994), är kvaliteten
i en kvalitativ undersökning avhängig av hur forskaren redogör för studiens
trovärdighet (trustworthiness eller credibility). Båda dessa begrepp innefattar
anspråk på att forskaren ska återge en så opartisk och objektiv bild som möjligt av
den företeelse man studerat. I begreppet trovärdighet ingår även att påvisa att
framtagen kunskap kan bedömas såsom rimlig och att resultaten innehar giltighet.

11.1. Trovärdighet
Enligt Guba och Lincoln (1994) inryms begreppet pålitlighet (dependability) i en
studies trovärdighet. Det innebär att forskaren noggrant presenterar alla faser i
forskningsprocessen, däribland hur valet av undersökningspersoner gått till. För
att tillförsäkra att de deltagande patienterna verkligen påvisade förbättringar
avseende minskad risk för våld och återhämtning, kontrollerades detta dels via
återkommande riskbedömningar, dels genom att samtliga deltagande patienter
kunde uppvisa dokumenterat välskötta frigångar och permissioner och dels
genom att samtliga patienter själva ansåg att de hade ett bättre hälsomässigt
välbefinnande, både i psykisk och i fysisk bemärkelse.
Ett annat sätt som en studies pålitlighet kan tillvaratas på, är enligt Guba och
Lincoln (1994) att forskaren intar ett granskande, kritiskt förhållningssätt (auditing)
till samtliga faser i forskningsprocessen och att även externa forskarkollegor
involveras i denna process. Att inta ett kritiskt förhållningssätt har i denna studie
underlättats av att jag och mina handledande medförfattare härstammar från
skilda ämnesdiscipliner (psykiatrisk omvårdnad, kriminologi och socialt arbete),
vilket lett till ett återkommande behov av att diskutera överväganden kring
metodologiska val. Hela forskningsprocessen är präglad av denna interdisciplinära
hållning vilket har bidragit till möjligheter att belysa forskningsfrågan utifrån ett
pragmatiskt helhetsperspektiv.
Samtidigt som det varit en fördel att utgå från ett flervetenskapligt perspektiv
när det gäller överväganden kring metodologiska val, innebär det också att
fördjupning och specialisering i en enskild disciplin har begränsats. Den
grundläggande tanken i detta avhandlingsarbete har dock varit att det är i
skärningspunkten mellan olika vetenskapsområden som det finns betydande
kunskapsvinster att hämta. Utöver regelbundna diskussioner i den handledande
forskargrupp jag tillhört har även kritiska infallsvinklar gällande metodologiska
val i de olika delstudierna inhämtats via institutionens doktorandseminarier, där
alltid en eller flera seniora forskare medverkat.
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Kvalitativa studier bedöms ofta utifrån huruvida det är möjligt att generalisera
eller överföra resultatet till andra liknande sammanhang eller situationer.
Graneheim och Lundman (2004) föreskriver att det är mottagaren av resultatet som
avgör om resultatet är möjligt att generalisera till andra kontexter. Denna studies
interdisciplinära karaktär, där ambitionen varit att delge läsaren ´tjocka
kontextuella beskrivningar´ kan göra det möjligt att överföra resultatet till andra
tvångsvårdande miljöer.
Ett annat sätt att säkerställa trovärdighet i en studie är enligt Guba och Lincoln
(1994) att sträva efter att så objektivt som möjligt försöka styrka och bekräfta
(confirmability) ett resultat. I de kvalitativa delstudierna har det handlat om att på
ett tidigt stadium försöka undvika feltolkningar eller missförstånd som kan uppstå
under en intervju. I delstudie II, III och IV har detta beaktats genom att varje
intervjutillfälle har inletts med att försöka nå samförstånd kring begrepp som
ingick i intervjuguiden. När det gäller delstudie II har begrepp som våld och hot
om våld och aggressivt beteende inledningsvis diskuterats. Patienternas
uppfattning om dessa företeelser har inte avvikit från min egen. I delstudie III har
ett samtal kring vändpunkter och återhämtning förts innan intervjuerna startade,
detta för att tillförsäkra att jag och de deltagande patienterna hade en gemensam
uppfattning av begreppens betydelse. I delstudie IV fördes inledningsvis ett samtal
med personalen om begrepp såsom våld och hot om våld och aggressivt beteende.
Även begrepp som avser vändpunkter och återhämtning diskuterades med
personalen för att tillförsäkra att gemensam förståelse förelåg.
Ett sätt att bekräfta en studies trovärdighet är att återkoppla dess resultat till de
deltagare som ingått i studien. Via en så kallad `member check´ (Creswell, 2003, s.
196) erhåller forskaren en bekräftelse på huruvida de slutsatser som dragits kan
anses såsom giltiga. För att säkerställa giltigheten i de olika delstudiernas resultat,
återkopplade jag under en förmiddag på våren 2012 mina intryck från samtliga
delstudier till den rättspsykiatriska klinikens personalgrupp. Avsikten med
presentationen hade två syften, dels ett utbildningssyfte och dels gav det mig en
möjlighet att få en bekräftelse på huruvida mina intryck och tolkningar stämde
överens med personalens uppfattningar. Det visade sig att det förelåg en god
överstämmelse mellan vad personalen kunde känna igen och acceptera gällande
de olika delstudiernas resultat.
För att kontrollera giltigheten i de två patientstudierna (delstudie II och III), bad
jag att få återkoppla resultatet till de fem första intervjuade patienterna i delstudie
II. Tre av dessa patienter var utskrivna från kliniken och befanns sig på andra orter
i Sverige.
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Två patienter var fortfarande inskrivna på kliniken och dessa tog del av resultaten
från delstudie II och III. Detta skedde i juli år 2013 och de två tillfrågade
patienterna fick först en skriftlig redogörelse av resultatet. Därefter delgav de mig
muntligt sina reflektioner av resultatet. De båda deltagande patienterna uppgav att
de kunde känna igen sig i resultatet och att beskrivningarna i resultatet kändes
som en noggrann och riktig framställning av deras upplevelser. Båda deltagarna
visade intresse och engagemang för uppgiften och båda deltagarna var beredda att
delta i ytterligare intervju, om de fick sådan förfrågan framöver.
Genom att återkoppla resultaten från de olika delstudierna till deltagarna,
erhölls därmed en bekräftelse på att trovärdigheten i de slutsatser som dragits i
dessa studier får anses såsom tillförlitlig och giltig.

11.2. Makt, fördomar och sanning
Clarifying researcher bias är en valideringsstrategi som används för att uppnå
pålitlighet och handlar om betydelsen av att forskaren noga redogör för sin
förförståelse (Creswell, 2007). Enligt Gadamer (1960/1997, s. 213) är ingen förståelse
fri från fördomar. Samtidigt menar Gadamer att vår förförståelse och våra
fördomar är det som gör det möjligt att förstå någonting. Kvale och Brinkmann
(2009, s. 260) förespråkar med hänvisning till Gadamer, vikten av att inta en
`reflexiv objektivitet´ vilket betyder att forskaren skall eftersträva ett `känsligt´
förhållningssätt gentemot sina fördomar och sin subjektivitet. Forskaren skall
också vara beredd att ompröva sina fördomar så snart `forskningsprojektet kräver
det´. Jag har fått ompröva en mängd egna fördomar under den forskningsprocess
som har föranlett detta avhandlingsarbete. Jag hade t.ex. en föreställning om att
patientgruppen skulle vara svår att nå och att jag skulle få fåordiga och kanske
uttryckslösa intervjuer. Istället möttes jag av en uppriktig vilja från patienten av att
faktiskt vilja berätta.
Kvale och Brinkmann (2009, s. 48) menar att alla forskningsintervjuer är färgad
av den maktassymmetri som råder mellan forskaren och undersökningspersonen.
Foucault (1976/2002, s. 105) beskriver hur ojämnlika maktförhållanden i ett
straffsystem, leder till en tillbakastraffande sanktion från patienterna. Min
förförståelse och mina fördomar som jag erhållit från tiden när jag var
yrkesverksam inom socialtjänsten, gjorde att jag beaktade denna `maktojämlikhet´.
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Jag hade erfarenheter av att ett icke-ödmjukt bemötande från min sida skulle
kunna slå tillbaka som en `motmakt´ från patientens sida och att ingen
kommunikation skulle komma tillstånd.
Att arbeta som vårdare inom rättspsykiatrin beskrivs ofta i mediala
sammanhang i laddade termer och det förekommer att arbetsgruppen får
”offentlig kollektiv kritik” för händelser som inträffat i olika vårdsituationer.
Kanske förväntade jag mig att personalgruppen hade behov av att försvara sig,
kanske de skulle avvisa mig för att jag tillhörde en annan yrkeskategori än de,
kanske min nuvarande roll som forskare inte var det bästa utgångsläget för en
intervju. Dock visade sig personalintervjuerna vara lättare att genomföra än vad
jag hade trott och ingen av mina farhågor besannandes. Personalen delgav mig
sina berättelser kring komplicerade vårdmöten med stor generositet och öppenhet.
I många fall var det en ”tyst kunskap”39 personalen beskrev som de kanske var
ovan vid att formulera med ord. Jag upplevde dock att jag erhöll täta
beskrivningar som belyste forskningsfrågan på ett rikt och fylligt sätt.
Det finns många svårigheter som är förenade med intervjuforskning, i
synnerhet för en nybörjarforskare med ringa hantverksskicklighet. Jag har dock
haft stor nytta av min mångåriga, tidigare yrkeserfarenhet av att intervjua
människor i särskilt utsatta situationer. För att säkerställa att giltigheten hos den
intervjukunskap som producerats verkligen varit att betrakta såsom ny och
betydelsefull kunskap har det krävts omsorgsfulla metodologiska överväganden.
Jag har varit mån om att så transparent som möjligt, försöka redogöra för
tillvägagångssätt och val av strategier under hela den sammantagna
forskningsprocessen. Det har krävts ett ödmjukt och öppet sinnelag från min sida.
Kunskapsbildningsprocessen har biståtts och granskats via en `kollegial
validering´ (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 274) där mina handledare och andra
forskarkollegor bistått mig. I denna kollegiegrupp har förhandlingar kring
textanalyser och tolkningar lett till en utökad, fördjupad och mer nyanserad
kunskap och förståelse av de företeelser som studerats.

39

Tyst erfarenhetsbaserad kunskap utvecklas genom praktiskt arbete med människor. Den är kontextberoende
vilket innebär att den rådande situationen bestämmer vad som är en lämplig handling. I takt med att den
praktiska, kliniska erfarenheten ökar, möjliggör det också en bättre problemlösningsförmåga. Janik (1996) menar
att denna typ av kunskap är sammanbunden med en persons identitet vilket stärker dennes motivation att
försöka förstå oroande eller utmanande situationer på ett bättre sätt.
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En fråga som jag också ställt mig under tiden detta avhandlingsarbete har
förlupit är huruvida det verkligen är möjligt att förstå hur patienter upplever sin
situation i en sådan här extrem och avskild miljö som en rättspsykiatrisk
vårdkontext utgör. Att utgå från en vårdares perspektiv och försöka förstå
vårdandets komplexitet är troligen mindre komplicerat. Hur säker kan jag då vara
på att jag verkligen förstått vad intervjupersonerna menat? Deras berättelser är en
gåva – men förmedlar jag det på ett korrekt sätt? Jag inser att min yrkesbakgrund
som socialarbetare har varit bidragande till hur jag tolkat och förstått den kontext
som omger denna forskning.
Min sammanfattande upplevelse är att jag haft nytta av den erfarenheten
eftersom miljöerna och dess människor inte är helt främmande för mig. Kvale och
Brinkmann (2009) anser att det är viktigt att ha kunskaper om intervjuområdet.
Gadamer resonerar på liknade sätt och menar att förståelse för andra människor
alltid måste relateras till vår egen bakgrund. Sanning uppstår när en
`sammansmältning av horisonter´ sker, dvs. mellan hur undersökningsobjektet
upplever sin situation och hur vi tolkar denna upplevelse utifrån vår egen
förförståelse (Gadamer 1960/1997, s. 154). Denna sanning är dock alltid relativ och
förändras i takt med att undersökningsobjektet ändrar sin föreställning om
världen.
Hartman (2004, s. 188) uttrycker det på följande hermeneutiska sätt:
”Vårdens kvalitet kan göra att de känner sig bättre eller sämre, och det sätt de blir behandlade på
att de känner sig respektive eller inte. Tillsammans kommer dessa föreställningar att konstituera
deras livsvärld. Ändras deras uppfattning om vården, kommer även deras uppfattning om sig
själva att förändras.”

12.

SAMMANFATTNING

Resultatet från delstudie I bekräftar att den rättspsykiatriska vården i stor
utsträckning förefaller möta de vård- och behandlingsbehov som är relaterade till
en minskad risk för våld, i synnerhet de kliniska (C) riskfaktorerna. Dock syntes de
två kontextuella (R) riskfaktorerna `brist på stöd och hjälp´ och dels `stress´ vara
svåra att förbättra och föreföll inte påverkas av det befintliga rättspsykiatriska
behandlingsutbudet. I de kvalitativa studierna påvisades en överensstämmelse
kring miljöns betydelse när det gällde vändpunkter kring minskad risk för våld
och återhämtning. Patienterna beskrev vikten av att få vistas i en trygg miljö där
det fanns möjligheter till förtroendefulla relationer, och hur detta i sin tur
genererade möjligheter till förändring och utveckling av nya, mer ändamålsenliga
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förhållningssätt som därmed minskade risken för våld. Faktorer som bidrog till
aggressivitet och våld var enligt patienterna, en icke- kommunikativ personal med
en negativ eller avvisande inställning, eller om vårdmiljön kännetecknades av hög
mental ohälsa eller rädsla för medpatienter.
Känslor av sårbarhet och utsatthet kännetecknade de processer som var
relaterade till patienternas vändpunkter. Av väsentlig betydelse var att få stöd från
en förtroendeingivande omgivning och att få vistas i en trygg miljö. Både patienter
och personal beskrev hur sammansättningen av personalen och patienterna var
avgörande för hur vårdklimatet upplevdes, och att detta bidrog till huruvida
atmosfären upplevdes såsom hälsofrämjande eller ej. En trygg och stödjande
vårdatmosfär som genomsyrades av respekt och tillit genererade möjligheter till
förändring och vändpunkter. Den beskrevs av både patienter och personal som en
hälsobringande och självläkande kraft som ingav mod till alla på avdelningen och
gynnade patienternas mödosamma väg mot återhämtning.

13.

KLINISKA IMPLIKATIONER

Avhandlingen bidrar till ökad kunskap när det gäller processer kring
vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning, vilket
belyses utifrån både ett patient- och ett personalperspektiv. I resultatet från
avhandlingens delarbeten framgår att det berör flera olika nivåer. Dels den
interpersonella nivån som berör det direkta omvårdnadsarbetet och dels på en
landstingsorganisatorisk nivå där det bör uppmärksammas hur den
rättspsykiatriska vårdmiljöns utformning utgör en stark påverkansfaktor för hur
patienters återhämtningsprocesser utfaller. Resultaten har implikationer även på
en politisk nivå där utbildning och kompetensförsörjning är frågor som behöver
ses över.

13.1. Kliniska implikationer utifrån en omvårdnadsnivå
Ta bättre tillvara på patienters kunskaper och erfarenheter kring
återhämtningsprocesser. Tidigare forskning har visat på betydelsen av att möta
andra och känna igen sig andras berättelser, trots att man lider av en allvarlig
psykisk ohälsa. Schön (2010b) kallar detta för `igenkännandets kraft´.
Reflektionsgrupper där patienter får möjligheter att bistå varandra med
erfarenheter kring vändpunkter och återhämtning kan leda till en utökad förståelse
av en själv och andra.
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Trots att vården bedriv inom en låst och begränsad kontext samt att vården
sker utan medgivande från patienten, är det ändå möjligt utifrån patienternas
berättelser, att bemöta honom/henne på ett sådant sätt så att denne känner sig
delaktig i vården. Att få göra saker tillsammans med en vårdare, från det enkla till
en mer planerad aktivitet, var något uppskattat som patienterna återkom till i sina
berättelser.
Det salutogenetiska perspektivet som utgår från en patients resurser och
styrkor bör i högre utsträckning prägla det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet.
En utbildningsintervention med fokus på rehabilitering och återhämtning skulle
kunna vara en start på en implementering av ett nytt synsätt och ett nytt arbetssätt
i det direkta omvårdnadsarbetet.
Personalen behöver kunskaper kring de speciella behov och de specifika
karaktäristika som är sammanbundna med processer kring vändpunkter och
återhämtning. Dels för att kunna identifiera framgångar och tillbakagångar i en
återhämtningsprocess och dels för att kunna understödja och bistå patienten vid
dessa förändringsprocesser.
Ett mer riktat och strukturerat arbete för att befrämja kontakter med anhöriga
samt för att stärka patientens personliga nätverk, möjliggör för en bättre
framtidsplanering.

13.2. Kliniska implikationer utifrån en landstingsorganisatorisk
nivå
I personalens arbetsuppgifter ingår att hantera svåra och komplexa
vårdsituationer. Detta sker i en ytterst begränsad och kringskuren miljö, ibland
med förekommande våldsinslag. Personalen är en del av denna vårdmiljö. De är
sitt eget arbetsverktyg och de har ett ansvar för att `lindra och göra gott´. De ska
ingjuta mod och hopp hos sina patienter och motivera till vändpunkter och
förändring. Arbetsledningen har på flera nivåer en viktig uppgift att säkerställa att
omvårdnadsarbetet alltid bygger på moraliskt, högt satta värdegrunder. Den
närmaste arbetsledningen bör vara uppmärksam på när vårdklimatet på en
avdelning blir alltför ansträngt. Resultat från denna studie visar att ett
överansträngt vårdklimat inte främjar patienters vändpunkter och återhämtning.
Resultaten visar också att ett oroligt vårdklimat påverkar personalen, och att det
under en långvarig exponering kan leda till upplevelser av utmattning i en
personalgrupp.
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Tidigare forskning har påvisat att mental stress hos vårdare som arbetar inom den
psykiatriska sektorn kan leda till svårigheter att upprätthålla professionella,
vårdande relationer (Hellzén et al., 1998; Kristiansen et al., 2010).
Erfarenheter i en organisation behöver tas tillvara för att skapa en plattform
kring utveckling och kunskapsbildning. En gemensam utveckling av kunskap kan
ske via handledning, då personalen ges möjligheter att tillsammans reflektera över
erfarenheter gjorda i en omvårdnadssituation. Denna typ av `reflekterad praktik´
(Bound et al., 1985) kan leda till nya insikter och en bättre beredskap när det gäller
framtida omvårdnadshandlingar.
Från delstudie I framgår vikten av att regelbundet göra uppföljningar av
bedömningar från HCR-20 skattningar. Det ger en värdefull inblick i hur utfallet
av interventioner gällande vård och behandling ter sig på gruppnivå och är en
indikator på vilka förbättringsområden som bör ses över och utvecklas i vården.

13.

POLITISKA IMPLIKATIONER

Delar av resultatet från denna avhandling har även implikationer på en
nationell, politisk nivå. Nationella riktlinjer behöver utarbetas för den
rättspsykiatriska vårdkontexten. Med utgångspunkt från resultaten från detta
avhandlingsarbete bör detta innefatta direktiv kring vårdmiljöns utformning
(beläggningar, personaltäthet, fysisk miljö). Tidigare statliga utredningar (se SKL,
2010) har konstaterat att endast en femtedel av den undersökta psykiatriska
heldygnsvården kunde erbjuda en god, fysik vårdmiljö. Riktlinjerna bör även
innehålla anvisningar kring nya arbetssätt som är kunskapsbaserade på ett mer
salutogent förhållningssätt. Utifrån patientgruppens höga behovsnivå och
arbetsuppgifternas komplexitet, även utforma direktiv kring uppdaterade och
evidensbaserade kompetensförsörjningsplaner för professionsområdet.
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14.

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING

Kunskaper från denna avhandling bidrar till nya insikter och nya perspektiv
kring hur den rättspsykiatriska vården kan förbättras och effektiviseras.
Angelägna framtida forskningsområden som uppmärksammats under
föreliggande avhandlingsarbete utgörs av följande punkter:



Kvinnor inom den rättspsykiatriska vården förefaller vara en missgynnad
minoritetsgrupp. Forskning som belyser rättspsykiatriska kvinnliga
patienters återhämtning och rehabilitering är i det närmaste obefintlig.
Majoriteten av de som vårdas inom rättspsykiatrin är män, därför kan det
antas att den vård och behandling som utges är baserad utifrån en manlig
norm. Det är angeläget med forskning som bidrar till en ökad
genusmedvetenhet inom den rättspsykiatriska vården.



Den

rättspsykiatriska

forskningen

är

omfattande

när

det

gäller

riskbedömning och olika kriminologiska orsaksförklaringar. Det saknas
kunskaper som kan ligga till grund för evidensbaserade metoder när det
gäller rättspsykiatriska patienters återhämtning och rehabilitering.


Det saknas forskning som belyser vilka tidigare vårdinsatser som dessa
patienter har erfarenheter av och hur dessa vårdinsatser har upplevts av
patienten.



Saknas interventionsstudier som belyser utfallet av reflektionsgrupper (där
den tysta kunskapen tas tillvara), både på personalsidan och på
patientsidan.



Angeläget med fortsatt forskning kring olika miljöaspekter i den
rättspsykiatriska vården som främjar respektive hindrar patienters
återhämtningsprocesser.
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15.

TACK

Detta avhandlingsarbete är finansierat inom ramen för nationella forskarskolan
i vård och omsorg via Karolinska Institutet, och har genomförts vid Avdelningen
för omvårdnad, tidigare Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet,
Sundsvall. Under de fyra år som forskningsprocessen fortskridit har jag uppskattat
den utmärkta samordning som utgått från nationella forskarskolan via professor
och studierektor, Lena von Koch. Jag har haft stor nytta av de kurser, seminarier
och konferenser som anordnats via nationella forskarskolans försorg och jag har
haft stort utbyte och glädje av mina doktorandkollegor från nationella
forskarskolan.
Jag vill också rikta ett särskilt tack till:
 Mina tre handledare, huvudhandledare Kenneth Asplund och biträdande
handledare Lisbeth Kristiansen och Susanne Strand på Mittuniversitetet,
som under de fyra år det tagit att genomföra detta avhandlingsarbete varit
mina trogna följeslagare. Tack för att jag fått ta del av Er kunskap, tack för
all vägledning och tack för att Ni trott på mig, när jag tvivlat.
 De patienter som bidragit med ovärderlig kunskap till detta
avhandlingsarbete. Min förhoppning är att Era röster skall ha betydelse för
hur det rättspsykiatriska vårdarbetet i framtiden kommer att utformas.
 Verksamhetsledning och personal på rättspsykiatriska regionkliniken i
Sundsvall. Tack för att Ni varit så tillmötesgående under dessa fyra år och
tack för att Ni så tålmodigt svarat på alla mina frågor. Ett särskilt tack till
Lars-Henrik Larsson, Mats Jonsson och Ann-Cathrine Berggren.
 Den doktorandgrupp som jag ingått i på Mittuniversitetet, där både
doktorander från Östersund och Sundsvall ingått. Jag har uppskattat Er
mycket och tackar ödmjukt för många givande doktorandseminarier, där
åtskilliga besvärliga vetenskapliga spörsmål avhandlats genom åren. Ett
stort tack också till ansvariga som arrangerat alla seminarier för
doktorandgruppen; Marianne Svedlund och sedermera Astrid Nystedt.
 Samtliga mycket omtyckta och högt värderade anställda vid avdelningen
för omvårdnad, tidigare Institutionen för hälsovetenskap i Sundsvall,
eftersom där råder ett fantastiskt trevligt och generöst arbetsklimat, där
sällan någon dörr är stängd, och där det alltid finns tid för intressanta och
spännande diskussioner.
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 Annika Karlström, Camilla Udo, Margareta Johansson och Heidi Carlerby,
er vänskap har betytt mer än ni anar. Tack också Bahareh Eslami, Heléne
Zetterström Dahlqvist, Madeleine Blusi, Marie Häggström, Malin
Holmström Rising, Carolina Klockmo och Annika Kjällman Alm för trevlig
och stärkande doktorandsamvaro. Tack också Annette Björk och Ylva
Rönngren för uppskattade samtal kring arbete, liv och forskning. Även
Daisy Raukola och Anette Höglund för Era, alltid lika kloka infallsvinklar.
En hög trivselfaktor har också mina vänner Evelina Landstedt och AnnMarie Karlsson bidragit med. Detsamma gäller för doktoranderna IngaMaj Andersson och Mari-Cristin Malm samt tidigare personal, Anna-Karin
Hasselborg och Karin Löfvenberg.
 Mina ytterst uppskattade medförfattare; Åsa Audulv för Din utmärkta
ledsagning in i det kvalitativa hantverket och Mats Jong för Din
oumbärliga introduktion i kvantitativt praktiskt SPSS-hantverk.
 Den oerhört serviceinriktade och mycket uppskattade personalen på
vaktmästeriet och biblioteket på Mittuniversitetet i Sundsvall.
 Min familj med syster och bror och mamma och pappa och mina kära
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16.

SUMMARY IN ENGLISH

Background
There are several different types of involuntary treatment in Sweden today and
these closed treatments have several points in common. Involuntary treatment is
included in a social defense aspect where the person who is treated is taken into
custody and forced into treatment. The treatment often takes place in a complex
arena where the person receiving treatment has often committed an offence and
suffers from severe mental illnesses, often in combination with substance abuse
problems. In Sweden, the duration of treatment in forensic psychiatric care is
increasing, this in spite of years of a continued reduction in the number of people
sentenced to forensic psychiatric care. The involuntary treatment setting is
characterized by restrictions and a high safety and security approach, limiting the
ability to act for staff as well as the person receiving care. Previous Swedish
research has shown that the psychiatric inpatient care in several instances was
characterized by complicated treatment encounters, where the nursing staff and
the patients in treatment expressed experiencing powerlessness and a sense of
being exposed in their treatment encounter. The forensic psychiatric care is,
however, not always perceived as negative, and the daily life at an inpatient care
ward could also entail safety, time to recover and rest. For many forensic
psychiatric patients the treatment duration means an opportunity to establish a
supportive and encouraging nursing relationship. The main goal of the forensic
psychiatric care is to treat the mental illness which caused the offence and in this
way minimize the risk of relapsing into crime. The goal is to give the patient the
opportunity to return to a good life in society. This means that the forensic
psychiatric care, in addition to taking a standpoint in regards to the probable risk
for violence and social defense, also has a great responsibility to rehabilitate. There
is a lack of knowledge on how forensic psychiatric patients experience the forensic
psychiatric care and what results in a reduced risk for violence. Also lacking is
research which, based on a patient perspective, illustrates how health processes in
a forensic psychiatric care context are described.

Aim
The focus of the thesis and its main aim is to, based on the salutogenic aspects of
the forensic psychiatric care, study what is related to turning points in connection
to a decreased risk for violence and what contributes to recovery.
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The thesis is based on four different studies:
I.

To identify and compare forensic psychiatric inpatient who have
decreased their assessed risk by 30% or more, with patients who have
not decreased their risk.

II.

Patients’ experiences of what contributes to decreased as well as
increased risk for violence inside a forensic psychiatric ward.

III.

Patients’ experiences of processes of change towards turning points
and recovery.

IV.

Turning towards recovery in forensic psychiatric inpatients – A study
based on staff’s experience.

Methods
The thesis is based on a quantitative as well as a qualitative method approach.
This is an advantage since the methods that are based in different complementary
paradigms, has specific relevant characteristics which together could provide a
deeper understanding.
The purpose of the introductory quantitative study (I) was to, on a group level,
chart the changes in assessed risk for violence which had appeared in patients
sentenced to forensic psychiatric care for a certain period of time. The data
collection was carried out using the HCR-20 risk assessment tool and analyzed by
comparing the assessment made when the patient was enrolled to the second
assessment on the clinical subscale (C) and the risk management scale (R) (N=267).
A comparative analysis was also carried out between the first assessment and the
assessment carried out most recently (the C scale and the R scale) (N=212).
Paper II was based on results from substudy I including interviews with 13
patients who have decreased their risk for violence according to HCR-20 by 3
points or more on the clinical subscale (C), by 30% or more. The mean age of the
participants was 37 years (R= 25-71 years) and the average duration of treatment in
forensic psychiatric care was 7 years (R= 2-9 years). Two of the participants were
women. Data was analyzed using an interpretive description, a qualitative method.
The semi-structured interviews were tape-recorded and transcribed verbatim by
myself. The findings revealed nine sub themes conceptualized into three main
themes.
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Paper III was based on follow-up interviews with 10 of the 13 patients included
in substudy II. The mean age of the participants was 36 years (R= 26-62 years) and
the average period of treatment in forensic psychiatric care was 4.7 years (R= 3-7
years). Two of the participants were women. Qualitative latent content analysis
was used. The semi-structured interviews were tape-recorded and transcribed
verbatim by myself. All significant text units were sorted and abstracted into three
domains. These domains are also the basis for the three main themes, which the
analysis was structured around.
Paper IV was based on interviews with 13 contact persons who are or have
been associated with patients included in substudy II and III. Six of the participants
were women. The participants’ mean age was 40 years (R= 30-60 years) and the
average duration of employment in forensic psychiatric care was 7 years (R= 2-35
years). Qualitative latent content analysis was used. The semi-structured interview
were tape-recorded and transcribed verbatim by myself. After highlighting
meanings units (words or sentences), all significant meanings units were sorted
and abstracted into five sub themes and two main themes.

Results
Paper I
Decreased risk for violence in patients admitted to forensic
care, measured with the HCR-20
Paper I is a quantitative retrospective study carried out at the regional forensic
psychiatric clinic in Sundsvall on HCR-20 estimations which were gathered
continuously during the period 1997–2009. The aim was to identify and compare
forensic psychiatric patients who had reduced their assessed risk by 30% or more
according to the risk assessment tool HCR-20. The decrease should have occurred
on the clinical subscale (C) and on the risk management scale (R). A comparison
between patients who had decreased their assessed risk and those who had not
decreased their risk has been carried out in regards to:


first and second risk assessment (N=267; subsample 1)



first and the most recent risk assessment (N=212; subsample 2)



demographic factors
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The study showed that the risk for violence decreased over time and that the
forensic psychiatric care had the best effect in terms of improving the clinical risk
factors (C-scale). The risk factor C4 instability did not show any improvement
between the first and second risk assessment, but showed a significant
improvement between the first and the most recent assessment. Between
assessment one and two on the C-scale 21 (8%) of the 267 patients reduced their
assessed risk for violence. Between the first and most recent assessment on the Cscale, the greatest decrease of assessed risk for violence was observed. 46 (22%)
patients (N=212) decreased their assessed risk on the C-scale by 30% or more.
The R (in)-scale also showed that an improvement takes place over time.
However, there was no improvement in regards to R2 lack of professional
supervision, R3 lack of support and aid and R5 stress between assessment one and
two. The R (in)-scale did, however, show that there had been a significant
improvement between the first assessment and the most recent assessment in
regards to risk factor R2.
Risk factors connected to stress (R5) and lack of support and aid (R3) did not
show any improvement at any of the assessments. The R (in)-scale showed that 10
(5%) of the 224 patients (missing N=43, 16%) had reduced their risk by 30% or more
between assessment one and two. Between the first and most recent assessment 13
(10%) patients out of 128 (missing N=84, 40%) showed a decrease in violence by
more than 30%.
The R (out)-scale regarding a possible discharge and future outside privileges
and short term leave also showed improvement over time. There was no
improvement regarding R3 lack of support and aid between assessment one and
two. A significant improvement regarding risk factor R3 was observed between the
first and most recent assessment.
R (out)-scale showed that 25 (10%) of the 248 patients (missing N= 19)
decreased their risk by 30% or more between assessment one and two. Between the
first and most recent assessment 67 (35%) patients of 194 (missing N=18, 9%)
showed a decrease in violence by more than 30%. When checked for demographic
factors it was the female patients and patients with no psychopathological
diagnosis who were more likely to reduce their risk for violence. Remaining
demographical characteristics such as age, alcohol and drug abuse, and psychiatric
diagnoses had no connection to a decreased risk for violence.
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Paper II
The Ongoing Process of Decreasing Violence in Forensic Care:
Inpatients experiences of risk for violence
In paper II the participants’ experiences of what contributed to a decreased as
well as increased risk for violence was investigated in a forensic psychiatric ward.
Based on the patients’ stories, three themes were identified as significant for how
this process turned out: 1) Staff’s attitudes and actions, 2) Patient’s insight and actions,
3) Interactions in the health care environment. The three main themes overlapped in
part and were affected by a constant dynamic interaction between the patients and
staff at the ward. Statements on the staff’s attitudes and actions were based on
values of feeling safe and being treated with dignity and respect. The staff’s ability
to convey compassion and a sense of value to the patients contributed defusing
and playing down conflictual situations. To be treated with respect was considered
by many participants to contribute to the reason why you would start to think
about your aggression, leading a decrease in the risk for violence.
Available and accessible staff was described as a security, in part because they
could prevent violence and threats at the ward early on, and in part because it was
a way to know that it would be possible to have a talk if there was something that
the patient felt anxious about or needed to discuss. The patients also described the
staff from a negative point of view where they, during an escalating conflict,
instead exhibited a dismissive attitude and how this in turn opened up for threats
and violence at the ward. A provoke and aggressive staff who was quick to resort
to counter-violence and sound the alarm, could, according to the patients,
contribute to the situation becoming critical and the conflict escalating. Provoking
staffs was considered as having a negative attitude towards the patients where an
argument could quickly lead to a power struggle, which in turn could lead to an
escalated conflict.
Having own insight and actions was something that developed and grew
during the treatment. The patients described how they had an inside dialogue
where they tried to cheer themselves up and accept their situation. They described
experiences from when they themselves were difficult to treat and how they now
dealt with feelings about their own aggressive behaviour, which led to the risk of
violent situations decreasing. Several patients mentioned the strong alliance with
staff and other patients as contributing to their decreased risk for violence.
Structuring your day and keeping busy meant that feelings of helplessness and
melancholy could be better dealt with. A sub theme was about how to respond to
warning signs predicting aggression and a violent behaviour.
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The patients described experiences they had gained during the years spent in
forensic psychiatric care, where they had learned to recognize when a situation
changed and became critical, characterized by aggression and violence; both
situations involving themselves and situations involving other patients. The
participants believed that this perception was not shared by the staff to any greater
extent.
Interactions in the health care environment dealt with how the surrounding
environment affected the atmosphere at the ward. The physical environment was
described as cramped and each patient was given a very small personal space.
This personal space was both a place to rest and recover, and at the same time a
place to escape to in order to avoid trouble. The everyday life in forensic
psychiatric care could, however, appear uneventful, where a lack of meaningful
occupation affected some patients in such a way that they became aggressive and
out of control.
The mental environment had a significant part in how different courses of
events played out at the forensic psychiatric ward. Here, a constant interplay
between patients and between patients and staff was described. It appeared that
fellow patients had a great impact on how the mental environment was
experienced at the ward. The participants described being provoked by different
types of expressions of power that took place in the forensic psychiatric treatment.
An unclear legal system where the staff neglected explaining who key figures for
future decisions were perceived as provoking. To not have rules fully explained
and to not find support for complaints about the treatment contributed to a feeling
of vulnerability and oppression.

Paper III
Reaching a turning point – how patients in forensic care
describe trajectories of recovery
Paper III illustrated how patients in forensic care, previously assessed as highrisk, perceived the recovery process. Initially the result was structured into three
phases or so-called domains. The domain of high-risk led to the theme facing
intense negative emotions and feelings. The domain characterizing the turning-point
phase was related to the theme reflecting on and approaching oneself and life in a new
way and the third domain, the recovery phase, related to theme recognizing,
accepting and maturing
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The initial high-risk phase was characterized by being affected by difficult,
uncontrollable feelings in connection to a severe mental illness. The patients’
stories were characterized by experiences of different types of constraints such as
seclusion, being put in restraints and forced injection. Uncontrollable and
fragmentary feelings of a crime committed and a feeling of being in a threatening
environment led to the world being perceived as chaotic and confusing.
Characteristic of this phase was also problems caused by severe side effects from
medication and an uncertain time aspect in terms of the duration of treatment.
Experiences of reality becoming increasingly more manageable included an
appropriate medication, being able to see a psychologist and to be in a safe and
peaceful ward.
The turning point phase was characterized by having to find a more
constructive way to be. The phase was described as a sensitive stage with many
pitfalls and a sense of being at a dead end. A longing for freedom and a desire for a
better life were a couple of the reasons that inspired making a change. An inner
strength which contributed was to be able to relax and have patience, to have a
strong will and trying to stay positive. External strength contributing to a turning
point was support from and being in touch with family and to have an
encouraging professional network including trusting relationships.
The recovery phase was characterized by a sense of greater self-confidence.
Stories of soul-searching and insight led to a new acceptance of reality and less
discontent with the treatment. It also led to a different, better way to deal with
difficult situations. The participants described how a greater responsibility in this
phase became a part of their everyday life. It could be about taking care of an
earned trust, taking care of your health and keeping busy and active.
A risk factor which was perceived as preventing recovery was being forced to
change ward or if a well-liked contact person was replaced.

Paper IV
Turning towards recovery in forensic psychiatric inpatients –
A study based on staff’s experience.
Paper IV illustrated forensic psychiatric nursing staff’s experiences from
forensic patients’ turning points and recovery. Two themes emerged; to promote the
turning and to recognize a turning.
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In taking care to promote and encouraging a turning point, the staff described
that it was initially important to wait out the patient and to let him or her get
acquainted with the surroundings on their own. At the same time, the importance
of assuming an attentive and flexible attitude, in order to find out the patient’s
degree of motivation and readiness to change, was expressed. In order to build a
relationship, the staff described how they sometimes had to proceed carefully to
discover in which way the patient wanted contact. This relationship-building
strategy was described as a way to fit all the pieces together where each piece
contributed to getting to know the patient and understand his or her signals, which
were important to understand. To not be aware of where in the process the patient
was at can, in a worst case scenario, lead to a rejection from the patient. To be able
to deal with their own frustration and to be patient, despite the patient failing to
develop, was an experience expressed by the staff.
The staffs expressed experiences of the importance of the environment in terms
of encouraging and promote patients’ turning points. They described how the
composition of the staff and the composition of the group of patients, contributed
to whether or not the climate was perceived as health promoting. A balanced and
tolerant group of patients generated strength and optimism for everyone at the
ward. The friendly group dynamics was, however, fragile. A patient leaving the
ward could be enough for the atmosphere to completely change.
How a patient’s turning point was recognized was described based on
experiences of visible or noticeable changes in the patient. It could be about a
noticeable change such as a better sleep and a more stable circadian rhythm. It
could also be noticed in that the patient began to spend more time out on the ward
and that he or she began to communicate and approach his or her surroundings in
a more easy-going and relaxed way. The staff also described how they had a
feeling that the patient was in their proximity in a different way from previously
and that the patient through his or her body language conveyed that he or she was
more susceptible for contact. Making eye contact with the patient was perceived as
an opening or an opportunity to be invited for a conversation later on.
To be invited for a conversation by a previously dismissive patient was something
the staff appreciated. It was perceived as groundbreaking and described as a
turning point.
Characteristic for the conversations during a turning point was that they
became increasingly revealing. Also, the patient often needed to reflect on previous
events in life. To get an opportunity to get feedback on and compare their previous
life with their lives today, the staff felt was a part in the processing and an
important step towards recovery.
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Conclusion
Paper I showed that the assessed risk for violence decreased over time, both
during shorter and longer periods of time. Thereby the results confirm that the
forensic psychiatric care to a great extent seem to correspond to the care and
treatment needs that are related to a reduced risk for violence, in particular the
clinical (C) risk factors. Two risk factors turned out to be difficult to improve and
did not seem to be affected by the forensic psychiatric treatment selection. These
two contextual (R) risk factors, which to a great extent affects the patient’s
possibilities for good future planning, was partly ‘lack of support and aid’ and
partly ‘stress’. Gender and psychopathy were the only demographic criteria that
showed a difference on decreased risk for violence.
In paper II it appeared that a safe environment where trusting relationships
were a possibility generated opportunities for change and a development of new,
more functional approaches which thereby reduced the risk for violence. Factors
contributing to aggression and violence were, according to the patients, a noncommunicative staff with a negative or dismissive attitude. The mental
environment was affected by a constant interaction between patients and between
patients and staff.
In paper III it was revealed that feelings of vulnerability and exposure
characterized the processes that were related to the patients’ turning points.
Support from the surroundings inspiring confidence, to be a part of a safe
environment and to be properly medicated, were factors that were considered to
contribute to turning points and recovery.
In paper IV the staff indicated that a friendly group dynamics at the ward and
the importance of meeting the patient’s needs of reflecting on previous events in
life, promoted turning points and recovery. Flexibility and awareness and having
patience and having a cautious approach were considered approaches providing
the possibility to be ‘invited’ by the patient to learn about his or her ‘story’.
The composition of the staff and patients was crucial for how the care climate was
perceived.
A conclusion based on the results is that a safe and supportive care
atmosphere, which was characterized by respect and trust, generated opportunities
for change and turning points. A constant interaction between patients and
between patients and staff also contributed to whether or not the care climate was
perceived as health promoting.
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