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Förord 

Upprinnelsen till denna undersökning 
Allting har sin start någonstans och starten till denna undersökning och 

intresset för dess innehåll började under ett projekt som jag, som tjänsteman 

i Patientnämnden, deltog i. Projektet drevs av Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare, (RFS) och kallades ”Förbättrad rättssäkerhet i 

lagreglerade frivilliguppdrag”. 

 

Målet för projektet var att på lokal nivå skapa tvärprofessionella team som 

tillsamman kunde hitta bättre former för samarbete mellan olika 

myndigheter och frivilliga samhällsarbetare. En målsättning var att teamet, 

utöver socialtjänst och överförmyndare, även skulle representeras av 

Patientnämnd och ett frivårdskontor.  

 

I Projektets titel ”Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” 

läste jag mellan raderna och insåg hur svårt och diffust ett sådant kriterium 

är att arbeta med. Frågor av karaktären: ”vad är förbättrad rättssäkerhet i 

lagreglerade frivilliguppdrag”? ”vem kan avgöra vad som är förbättrad 

rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag”? ”hur kan förbättrad 

rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag mätas” och ”av vem”? 

 

Dessa frågor skapade en medvetenhet om dels hur viktigt det är med 

”rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag”, men även hur diffust det kan 

vara. Och här väcktes intresset för att undersöka huvudmannen, den 

tvångsvårdade patienten och dennes erfarenhet av att ha stödperson. 

 

Tack 
När det kommer till att tacka blir det den psykiatriska kliniken, 

Länssjukhuset Ryhov Jönköping. Utan deras välvilliga och generösa 

bemötande hade undersökningen aldrig blivit av.  

 

Lika djupt tack går till Mikael Skaghammar, projektledare i RFS Projekt 

”Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag”, för stöd, 

uppmuntran och värdefulla kommentarer till undersökningsmaterialet. 

 

 

Jönköping, december 2013 

Jeanette Byskén Henriksson 

Peter Åsén 

 

  



 

      

       

 
 

 

Sammanfattning 
Patienter intagna för tvångsvård kan uppskatta att få stöd från någon som 

inte arbetar inom vården, en så kallad stödperson. Stödpersonens uppgift är 

att vara en medmänniska. Det är patientens behov av kontakt som skall stå i 

centrum för arbetet och stödpersonen måste ha ett ärligt och uppriktigt 

intresse för den tvångsvårdade patienten och dennes situation 

 

Syfte med undersökningen var att få ökad kunskap om tvångsvårdade 

patienters uppfattning och erfarenheter av stödperson i samband med 

rättspsykiatrisk tvångsvård, och att resultatet kan bidra till utveckling och 

skapa en rätts- och patientsäker vård där den tvångsvårdade patientens 

behov sätts i centrum och därmed kvalitetssäkra processen för stödpersons-

verksamhet inom Landstinget i Jönköpings län. 

 

Undersökningen genomfördes våren 2013, och bestod av öppna frågor; Vad 

innebär det för dig att ha en stödperson? Hur ofta har du träffat/haft kontakt 

med din stödperson? Var har ni träffats? Vad har ni gjort när ni träffats 

(form av aktivitet)?  

Två frågor med svarsalternativ ja/nej; Har stödpersonen deltagit i någon 

vårdplanering? Har stödpersonen deltagit vid förhandlingar i 

förvaltningsrätten?  

Samt skattningsfrågor att värdera; Vilken betydelse har stödpersonen för dig 

gällande din vardag respektive ditt välmående? Möjlighet gavs att beskriva 

betydelsen med egna ord. 

Elva patienten inom den rättspsykiatriska tvångsvården tillfrågades, och 

besvarades av tio (91 %) patienter. 

 

Av resultatet framgår att majoriteten (70 %) av deltagarna upplever att 

stödperson har betydelse för deras vardag och välmående. På frågan hur ofta 

patienten träffar stödperson förekom stora skillnader, några träffas varje 

vecka någon varannan månad. Tvångsvårdade patienter inom öppen vården 

hade färre kontakter med stödperson, (i förhållande till sluten vården), och 

skattade stödpersons betydelse för sitt välmående högre. Hur kan det 

komma sig? Man skulle kunna tro att en inlåst person borde ha mer behov 

av kontakt från omvärlden. Eller är det så att patienter i öppenvården 

behöver mer stöd i vardagen för att kunna orientera sig?  

 

Det upplevs relevant att undersöka tvångsvårdade patienters uppfattning och 

erfarenhet av stödperson för att kunna utvärdera och utveckla insatsen till 

patientens bästa.  
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Inledning  
Vård och behandling ska bygga på respekt för patientens autonomi och 

integritet och så långt som möjligt ska den utformas och genomföras i 

samråd med patienten (1). Vid tvångsvård riskerar patienten att fråntas sin 

autonomi. Det är ett hot mot självaktningen och kan medföra en kränkning 

av integriteten. Tvångsvård innebär ett etiskt dilemma där två principer står 

mot varandra; dels att göra gott genom att behandla, dels att respektera den 

enskilda patientens självbestämmande (2).  

 

Bakgrund 

Fri och rättigheter  
Varje medborgare i Sverige är enligt vår grundlag 2 kap. 6 § 

regeringsformen (1974:152) tillförsäkrad fri- och rättigheter gentemot det 

allmänna avseende bland annat påtvingat kroppsligt ingrepp, 

kroppsvisitation, undersökning av brev, avlyssning och frihetsberövande 

(3). 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT (4), och lag (1991:1129) 

om rättspsykiatrisk vård, LRV (5), ger lagligt stöd för att bedriva psykiatrisk 

tvångsvård under administrativt eller straffrättsligt frihetsberövande. 

Tvångsvård förekommer även enligt Smittskyddslagen (2004:168) (6). 

Den grundläggande regleringen av hälso- och sjukvården i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), HSL, gäller även all psykiatrisk vård. Patienten 

ska erbjudas en god vård på lika villkor enligt 2 a § HSL vilket innebär: 

 att vården ska vara av god kvalitet och bl.a. tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen 

 att vården ska vara lättillgänglig 

 att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet 

 att vården ska främja goda kontakter mellan patient och personal 

 att vården ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet  

 att vården så långt det är möjligt ska genomföras i samråd med 

patienten 

 att varje patient ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges 

en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd (1). 

 

Patienterna inom rättspsykiatrin 
En person som begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning 

kan, enligt svensk lag, inte dömas till fängelse. Domstolen kan begära en 

medicinsk bedömning - en rättspsykiatrisk undersökning.  

Om personen är i behov av psykiatrisk vård ska domstolen i stället 

överlämna honom eller henne till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård 

är en brottspåföljd. Det är viktigt att allmänheten skyddas från patienterna, 

men fokus måste vara på vården. Det finns två former av rättspsykiatrisk 

slutenvård – med särskild utskrivningsprövning (SUP) eller utan särskild 

utskrivningsprövning. I det första fallet är det förvaltningsrätten som 
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beslutar om frigång, permissioner och utskrivning i stället för 

chefsöverläkaren (7). 

 

Rättspsykiatrisk vård kan enbart bedrivas av den offentliga hälso- och 

sjukvården och det är landstingen/regionerna som är huvudmän. Vården kan 

bedrivas på allmänna psykiatriska kliniker. Alla landsting/regioner har ett 

ansvar för att det ska finnas resurser för att bedriva rättspsykiatrisk vård och 

det sker antingen genom att de har en egen rättspsykiatrisk avdelning eller 

genom att de hyr platser i andra landsting/regioner (7). 

 

På fem orter i landet finns regionkliniker som är specialiserade på 

omhändertagandet av rättspsykiatriska patienter. Regionklinikerna finns i 

Katrineholm (Karsuddens sjukhus), Sundsvall, Säter, Vadstena och Växjö 

(S:t Sigfrids sjukhus). Till regionklinikerna kommer de patienter som har 

begått grövre brott eller som bedöms vara särskilt svårbehandlade. 

Regionklinikerna har förhöjd säkerhet för att minska risken för att patienter 

ska rymma eller fritas. 

Nästa säkerhetsnivå har något lägre säkerhet och patienterna vårdas på 

rättspsykiatriska avdelningar vid landstingens länssjukhus alternativt vid en 

psykiatrisk klinik.  

 

Den tredje och sista nivån utgörs av de allmänna psykiatriska avdelningarna. 

Där bedrivs vården på samma säkerhetsnivå som för icke dömda patienter. 

Det här betyder att personer som blivit dömda enligt lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV) vårdas på samma avdelning som patienter som 

vårdas frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) och 

patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiskt tvångsvård 

(LPT). De rättspsykiatriska klinikerna leds av en chef som också kan vara 

chefsöverläkare. 

Chefsöverläkaren ansvarar för den medicinska vården, tvånget i vården och 

att alla lagar, regler och förordningar som regleras i den rättspsykiatriska 

vården efterföljs. (4,5,7). 

 

Ett viktigt inslag i vården är brottsbearbetning och att hjälpa patienterna till 

sjukdomsinsikt för att hitta strategier för att inte återinsjukna. Det är vanligt 

att personer som dömts till rättspsykiatrisk vård saknar struktur i vardagen, 

är bostadslösa och/eller saknar ett socialt nätverk. Många har liten eller 

ingen kontakt alls med sina anhöriga och vänner.  Därför är det viktigt för 

dem att få hjälp med att träna sociala färdigheter och att skapa ett mer 

välfungerande nätverk. Gemensamt är att de som döms till rättspsykiatrisk 

vård lider av en allvarlig psykisk sjukdom/störning, ofta med en 

psykosproblematik med hallucinationer och vanföreställningar. Många har 

en multipel problematik och en kriminell belastning som ett resultat av 

psykisk sjukdom, personlighetsstörning, hjärnskada och/eller intellektuella 

funktionsnedsättningar, inte sällan i kombination med en 

missbruksproblematik. I regel handlar det om mycket långa vårdtider - i 
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snitt c:a 5 år och ett långvarigt behov av stöd och hjälpinsatser från både 

kommun och landsting. 

 

I och med den nya vårdformen - Öppen rättspsykiatrisk vård – kan vårdtiden 

förkortas och därmed bli mindre integritetskränkande. I syfte att förebygga 

återinläggningar har processen kring utskrivningsförfarandet förbättras och 

reglerats i lagen. Förvaltningsrätten beslutar efter ansökan från 

chefsöverläkare om en patient ska föras över till den nya vårdformen. I 

ansökan ska det finnas med en samordnad vårdplan där det framgår vilka 

insatser som patienten behöver från såväl hälso- och sjukvården som 

socialtjänsten. Det ska också tydligt framgå vem som har ansvaret för dessa 

insatser. 

 

En förutsättning för att detta ska fungera är att det finns en välfungerande 

vårdkedja där psykiatrin och kommunen samverkar för att samordna sina 

hjälp- och stödinsatser och att de kontinuerligt följer upp och utvärderar 

dess effekter. Vikten av att patienterna medverkar i sin egen planering 

betonas speciellt, då känslan av inflytande och delaktighet ofta ger positiva 

effekter jämfört med beslut som redan är fattade och som därmed inte kan 

påverkas (8).  

Att känna sig delaktig i en social gemenskap är en faktor som påverkar både 

välbefinnandet och hälsan.  Meningsfull sysselsättning kan bidra till en 
struktur i vardagen. Avsaknaden kan däremot bidra till passivitet, ofrivillig 

isolering och känsla av utanförskap vilket i sin tur ökar risken för 

återinsjuknande. 

 

Psykiatrin i Landstinget i Jönköpings län 
Psykiatrin i Landstinget i Jönköpings län ligger organisatoriskt under tre 

Sjukvårdsdirektörer, en för varje sjukvårdsområde, Jönköpings 

sjukvårdsområde, Höglandssjukhusets sjukvårdsområde och Värnamo 

sjukvårdsområde. Sjukvårdsdirektörerna finns organisatoriskt direkt under 

Landstingsdirektören. 

Landstingsfullmäktige har inrättat tre hälso- och sjukvårdsutskott som 

diskuterar utvecklingen av sjukvården i respektive sjukvårdsområde. 

Landstingsstyrelsen ger uppdrag till psykiatrin via linjeorganisationen. 

 

Rättspsykiatri i Landstinget i Jönköping län 
Rättspsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län finns på Länssjukhuset Ryhov 

i Jönköping. Verksamheten består av en vårdavdelning och ett 

öppenvårdsteam som arbetar med patienter som dömts till LRV i öppen 

vård. Öppenvårdsteamet består av en sjuksköterska och två mentalskötare. 

Rättspsykiatrin har tillgång till en terapienhet där patienterna får möjlighet 

till aktivering och sysselsättning. Den verksamheten leds av en 
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arbetsterapeut och en socioterapeut. Tillgång finns till gym, träningskök, 

verkstad med mera. För varje patient görs en målinriktad ”vårdplan”. 

 

Stödperson 
En patient som tvångsvårdas har enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (4), lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) (5) 

samt enligt smittskyddslagen (2004:168) (SmL) rätt att få en stödperson (6). 

”När patienten begär det, skall en stödperson utses. En 

stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte 

motsätter sig det. Stödpersonen skall bistå patienten i 

personliga frågor så länge denna ges tvångsvård. 

Stödpersonen har rätt att besöka patienten på 

vårdinrättningen. Han får inte obehörigen röja eller utnyttja 

vad han under uppdraget har fått veta om patientens 

hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. 

Stödpersonen utses av den nämnd som avses i lagen (1980:12) 

om patientnämnder inom hälso- och sjukvården” (9). 
 

Förordnandetiden för stödpersoner fortgå fyra veckor efter att tvångsvården 

upphört. Därefter kan patienten ha en möjlighet till kontaktperson via 

socialtjänsten. Om både patient och stödperson önskar detta kontaktar 

patientnämnden kommunen, varvid nytt beslut tas enligt socialtjänstlagen. 

 

Chefsöverläkaren vid den psykiatriska kliniken ansvarar för att patienten får 

information om sin rätt att få en stödperson. Det ska ske genom en 

individuellt anpassad information och så snart patientens tillstånd tillåter (4, 

5,6). Patientnämnden ansvarar, enligt Lagen (1998:1656) om 

patientnämndsverksamhet, för att rekrytera, utbilda, förordna, handleda och 

arvodera stödpersoner (9). 

 

Medmänniska och stöd  
Patienter intagna för tvångsvård kan uppskatta att få stöd från någon som 

inte arbetar inom vården. Stödpersonens uppgift är att vara en 

medmänniska. Det är viktigt att patienten integritet respekteras. Det som 

sägs i förtroende skall inte föras vidare (tystnadsplikt). Det är patientens 

behov av kontakt som skall stå i centrum för arbetet och stödpersonen måste 

ha ett ärligt och uppriktigt intresse för den tvångsvårdade patienten och 

dennes situation.   

 

Syfte 
Att få ökad kunskap om tvångsvårdade patienters uppfattning och 

erfarenheter av stödperson i samband med rättspsykiatrisk tvångsvård.  
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Att resultatet kan bidra till utveckling och skapa en rätts- och patientsäker 

vård där den tvångsvårdade patientens behov sätts i centrum och därmed 

kvalitetssäkra processen för stödpersonsverksamhet inom Landstinget i 

Jönköpings län.  

Etik 
Undersökningen utförs utifrån Helsingforsdeklarationen, riktlinjer för god 

etisk standard i undersökning som omfattar människor (10). 

Undersökningen vägleds av följande etiska principer; principen om 

autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och 

principen om rättvisa. 

 

Autonomi förutsätter rätten till självbestämmande att skydda och respektera 

patientens värdighet, integritet och sårbarhet. Patienterna tillfrågades om de 

ville delta i en undersökning rörande sina erfarenheter av stödperson vid 

tvångsvård. Patienterna informerades om att medverkan är frivillig och att 

de kan välja att avstå, utan att ange skäl till det och att det inte påverkar det 

framtida omhändertagandet på kliniken. De upplystes om att all data i 

undersökningen behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) (11) och att den avidentifieras och förvaras i arkiv. De fick även 

information om att deras identiteter inte kommer att röjas vid redovisningen. 

Enligt principen om att göra gott ska den undersökning som görs gagna 

omvårdnaden för den grupp undersökningen avser. Patienterna informerades 

om att syftet med undersökningen är att lära mer om hur stödpersoner 

påverkar patienten och därmed bidrar till omhändertagandet vid tvångsvård. 

Patienterna upplystes också om att de genom att delta i undersökningen får 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av stödperson vid 

tvångsvård.  

En viktig etisk fråga är om undersökningen kan väcka svåra minnen och 

känslor till liv och på så vis skada patienterna. Därför informerades 

patienterna inför deltagandet om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. 

Enligt principen om rättvisa är det patientnämndens plikt att värna om och 

utveckla kunskap om hur t ex. svaga patientgruppers lidanden kan 

motverkas och lindras. Därför är det viktigt att öka och sprida kunskap om 

patienters erfarenheter av stödperson vid tvångsvård (10). 

 

Förförståelse 
Förförståelse innebär att vi som genomfört undersökningen har kunskap och 

föreställning om det som tolkas samt att det är viktigt att kunna hålla egna 

åsikter för sig själv och utgå från vad som skrivits ner i 

undersökningsformulären (12,13). 

 

Den ena författaren arbetar som skötare vid den aktuella psykiatriska 

kliniken och den andra författaren ansvarar för rekrytering, utbildning och 
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förordnande av stödpersonsuppdrag inom Landstinget i Jönköpings län. 

Därför har vi varit noga med att endast utgå från deltagande patienter i 

undersökningen och deras svar på frågorna i undersökningsformuläret. 

Vidare har vi fördelat arbetet med undersökningen genom att den författare 

som är skötare har ansvarat för kontakten med patienten och den författare 

som ansvarar för stödpersonsverksamheten har haft huvudansvaret för 

bearbetning och analys av resultatet. 

 

Metod  

Kvalitativ  
Syftet med denna undersökning är att få ökad kunskap om tvångsvårdade 

patienters uppfattning och erfarenheter av stödperson i samband med 

rättspsykiatrisk tvångsvård. Undersökningen är således av kvalitativ 

ansats.(12,13). 

Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa undersökningen till patienter som tvångsvårdas 

enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Från början fanns 

en tanke att även patient som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) skulle delta. Faktorer som skilda lagutrymmen 

hade potentiellt sett kunnat leda till skillnader mellan deltagande patienters 

svar och kunde ha varit intressant att belysa. 

Urval  
Urvalet innefattar patienter som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV) och som har stödperson förordnad genom 

patientnämnden i Landstinget i Jönköpings län. Det är brukligt att antalet 

deltagare i en undersökning som denna omfattar mellan fem och tjugofem 

personer, beroende på bland annat tid och resurser för undersökningen. Vi 

hade en rimlig möjlighet att kontakta tio till tjugo patienter. De patienter 

som deltagit har tillfrågats och informerats om undersökningen i samband 

med ordinarie inplanerad vårdkontakt. Antalet stannade slutligen på tio 

deltagande patienter. 

 

Genomförande 
Patientnämndens tjänsteman initierade studien genom att kontakta den 

psykiatriska kliniken och beskriva syftet med studien. Efter godkännande av 

staben kunde undersökningen påbörjas. På grund av rådande sekretess 

mellan patientnämnden och vården ansvarar öppenvårdsteamet för 

kontakten med patienterna, som alla är kända av teamet. Undersökningen 

genomfördes våren 2013.  
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Undersökningsformulär 
Inledningen av undersökningsformuläret bestod av fyra bakgrundsfrågor 

(kön, ålder, antal år som man haft stödperson, vilken form av tvångsvård).  

Därefter fyra öppna frågor; Vad innebär det för dig att ha en stödperson? 

Hur ofta har du träffat/haft kontakt med din stödperson? Var har ni träffats? 

Vad har ni gjort när ni träffats (form av aktivitet)?  

Därpå följde två frågor med svarsalternativ ja/nej; 

Har stödpersonen deltagit i någon vårdplanering? Har stödpersonen deltagit 

vid förhandlingar i förvaltningsrätten?  

Avslutningsvis följde två skattningsfrågor att värdera; (0=inte alls, 5=helt 

avgörande) Vilken betydelse har stödpersonen för dig gällande – din vardag 

respektive ditt välmående? samt med möjlighet att beskriva med egna ord 

(bilaga 1.) 

Undersökningsformuläret sammanställdes elektroniskt via det webbaserade 

programmet esMaker. 

Analys 
Analysen omfattar både kvantitativa och kvalitativa data. Samtliga 

kommentarer har redovisats. Ingen uträkning av eventuella signifikanta 

skillnader mellan vårdformerna sluten vård och öppenvård har gjorts. 

 

Resultat 
Tabell 1. Beskrivning av antal deltagare som erbjudits delta och besvarat 

undersökningsformulär fördelat utifrån vårdform och kön. 

 
Antal tvångsvårdade patienter som erbjudits är i stort sett motsvarande antal 

som besvarat utvärderingsformuläret, alla är tvångsvårdade enligt LRV och 

jämt fördelade mellan vårdformerna slutenvård respektive öppenvård. Två 

patienter hade erfarenhet av att ha stödperson mer än sex år, tre patienter 

mellan 3-6 år och resterande fem patienter kortare tid. 

 

Vad innebär det för dig att ha en stödperson?  
På frågan ”Vad innebär det för dig att ha stödperson?” präglas 

kommentarerna mer inom slutenvården av socialt stöd med tonvikt på den 

kommunikativa aspekten.  

 

 

 

 

Vårdform Erbjudits Besvarat Kvinnor Män

Slutenvård 6 5 1 4

Öppenvård 5 5 1 4

Totalt 11 (100%) 10 (91%) 2 (20%) 8 (80%)
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Kommentarer slutenvården: 

 ”Någon som finns att prata med. Medmänniska” 

 ”En trygghet och någon som man diskuterar med. Göra trevliga 

saker med.    

               Fixa saker när vanlig personal ej hinner” 

 ”Stöd i vardagen” 

 ”Att man kan bolla känslor, idéer och reflektera sina situationer” 

 ”Det är skönt att ha någon som inte har med vården att göra, att 

prata med” 

 
Kommentarer öppenvården: 

 ”Någon som finns när jag vill” 

 ”Det betyder mycket. Man kommer ut” 

 ”Rätt så bra” 

 ”För min egen del” 

 ”Stöttning. Trygghet, känslan att ha någon som jag kan göra saker 

med/ringa till när jag behöver” 

Hur ofta har du träffat/haft kontakt med din stödperson? 
På frågan ”Hur ofta man träffat/ haft kontakt med sin stödperson?” 

förekommer skillnader, några träffas varje vecka någon varannan månad. 

Kontakterna mellan den tvångsvårdade patienten och stödpersonen inom 

sluten vården är mer frekventa. 

 

Kommentarer slutenvården: 

 ”Telefon/SMS varannan vecka. Träffas 1gång/vecka” 

 ”Varje vecka, via telefon, SMS m.m.” 

 ”1 gång per vecka” 

 ”Var tredje vecka” 

 ”1 gång/vecka” 
 

Kommentarer öppenvården: 

 ”Ca 10 samtal på mobil och 4 möten per år” 

 ”1/vecka” 

 ”Var 14:e dag” 

 ”Varannan månad” 

 ”Ca 1 gång/månad” 

Var har ni träffats? 
På frågan ” Var har ni träffats?” skiljer sig svaren inte nämnvärt åt mellan 

slutenvården och öppenvården.  

Kommentarer slutenvården: 

 ”Cafeteria / varuhus / hos stödperson / stall” 

 ”Utanför avdelningen och sjukhusområdet. Permission med” 

 ”Entrén Ryhov” 
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 ”Både på Ryhov, samt i min lägenhet eller gruppboende” 

 ”Först i besöksrummet, men efter jag fått frigång – på 

sjukhusområdet” 

 

Kommentarer öppenvården: 

 ”RPK Jkpg ” 

 ”På boendet” 

 ”Fik och restaurang” 

 ”På telefon” 

 ”Hemma hos mig, i Eksjö, Tranås, Växjö, Jönköping”   

Vad har ni gjort när ni träffats (form av aktivitet)? 
På frågan ”Vad har ni gjort när ni träffats (form av aktivitet)?” är samtal och 

fika centralt både inom slutenvården och öppenvården. 

 

Kommentarer slutenvården: 

 ”Pratat om min behandling, fika, djurskötsel” 

 ”Pratat, fikat, bangolf, besök varuhus och affärer. Hämtat 

försändelse på posten. Promenader” 

 ”Pratat” 

 ”Fikat och pratat” 

 ”Vi dricker kaffe och fikar. Annars pratar vi mest” 

 

Kommentarer öppenvården: 

 ”Lunchar, fikar hembesök åt båda trevliga håll” 

 ”Umgänge på boendet. Bilutflykt. Hamnbesök” 

 ”Ätit bl.a.” 

 ”Fikat” 

 ”Fikat, varit på musikal, biobesök”. 

 

Frågorna kring stödpersonernas deltagande i vårdplanering 
respektive deltagande vid förhandling i Förvaltningsrätten? 
Svaren visar att det är sällan förekommande att stödperson deltar i den 

tvångsvårdade patientens vårdplanering. I undersökningen svarar en 

tvångsvårdad patient inom slutenvården att stödperson deltagit i samband 

med dennes vårdplanering. Undersökningen visar att fler stödpersoner deltar 

vid förhandlingar i Förvaltningsrätten, och övervägande för tvångsvårdade 

patienter inom öppen vården. 
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Figur 1. Antal tvångsvårdade patienter som uppger att stödperson deltagit 

vid  vårdplanering respektive vid förhandling i förvaltningsrätten fördelat 

mellan sluten vård och öppenvård. 

 

De två skattningsfrågorna ”Vilken betydelse har 
stödpersonen för dig gällande – din vardag respektive ditt 
välmående?” 
Stödpersonens betydelse för den tvångsvårdade patienter skattas högre inom 

öppenvården.  

 

 
Figur 2. Visar tvångsvårdade patienters skattning gällande stödpersonens 

betydelse gällande sin vardag – 30% (de som skattat 0-2) skattar att 

stödpersonen har mindre betydelse för deras vardag. Patienter som 

tvångsvårdas inom öppenvården skattar högre betydelse. 
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Figur 3. Visar tvångsvårdade patienters skattning gällande stödpersonens 

betydelse för sitt välmående – 30 % skattar (de som skattat 0-2) att 

stödpersonen har mindre betydelse för deras välmående. Patienten som 

tvångsvårdas inom öppenvården skattar högre betydelse. 

 

En bakgrundsfråga var förordnande datum, dvs. det datum då den 

tvångsvårdade patienten fick en stödperson. Anledningen till frågan var att 

se om det fanns skillnader i skattning kopplat till antal år som den 

tvångsvårdade patienten haft stödperson.

 
Figur 4. Visar antal år som den tvångsvårdade patienten haft stödperson 

och skattning (medelvärde) av dess betydelse för vardagen och välmående. 

 

Undersökningsformuläret avslutade med en möjlighet att för den 

tvångsvårdade patienten beskriva med egna ord ”Vilken betydelse har 

stödpersonen för dig gällande – din vardag respektive ditt välmående?” 
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”Vilken betydelse har stödpersonen för dig gällande – din 
vardag respektive ditt välmående?”  
Kommentarer slutenvården: 

 ”Stödpersonen borde få framföra klagomål om behandling till 

”vårdapparaten”. 

 ”Är ganska självgående och självständig nu. Har ett stort socialt 

nätverk. Avdelningspersonalen finns ju också till hands om det skulle 

vara något. Kontaktpersoner – Veckoplan”. 

 ”Bra stöd i vardagen”. 

 ”Jag anser som så att man skall kunna få möjlighet till stöttning i 

utslussningsskedet”. 

 ”Att komma ut och träffa henne är ett välkommet avbrott i vardagen 

helt enkelt”. 

 

Kommentarer öppenvården: 

 ”En ny vän. Man kommer ut”. 

Diskussion 
Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av deltagarna upplever att 

stödperson har betydelse för deras vardag och välmående. 

 

Metoddiskussion 
I föreliggande undersökning har urvalets storlek, könsfördelning och 

vårdform inte påverkats, utan utgörs av de patienter som tillfrågats och 

tackat ja till att besvara undersökningsformuläret och som har vårdkontakt 

med öppenvårdsteamet vid den psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, 

Jönköping. Deltagarna har alltså valt att delta eller inte. 

Som beskrivs ovan kan urvalet ses som ett bekvämlighetsurval, vilket 

påverkade vår syn på tillräcklig grad av mättnad för att uppnå 

undersökningen syfte.  Detta är naturligtvis en brist eftersom vi inte vet om 

ytterligare synpunkter skulle framkommit om fler patienten involverats i 

undersökningen, och då speciellt de som valt att tacka nej till att besvara 

undersökningsformuläret. 

 

Deltagarna är både män och kvinnor med varierande antal års erfarenhet av 

att ha stödperson, samt befinner sig inom sluten respektive öppen 

tvångsvård. Detta gör att undersökningen kan anses ge en variationsbredd av 

patienters erfarenheter av att ha stödperson. 

Det hade varit intressant att undersöka mer om deltagarnas bakgrund som 

till exempel diagnos, för att se om det finns skillnader mellan olika 

diagnoser och tvångsvårdade patienter gällande deras uppfattning och 

erfarenhet av stödperson.  
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Resultatet från denna undersökning är inte generaliserbart då deltagandet i 

undersökningen var lågt. Trots detta bedömer vi att undersökningsresultaten 

har bidragit med ökad kunskap som förhoppningsvis kommer att bidra till 

utveckling och skapa en rätts- och patientsäker vård där den tvångsvårdade 

patientens behov sätts i centrum. och Därmed kvalitetssäkras processen för 

stödpersonsverksamhet inom Landstinget i Jönköpings län. 

 

Frågorna i undersökningsformuläret utformades speciellt för att passa 

undersökningens syfte. De formulerades så att de skulle vara enkla att förstå 

och uppmana deltagarna till att skriva kommentarer. Det kan dock vara svårt 

att analysera resultatet korrekt då till exempel en skattad siffra upplevs på 

olika sätt.  

Endast en deskriptiv analys av undersökningen har gjorts, då statistiska 

analyser för att jämföra skillnader mellan grupper inte skulle visa någon 

signifikant skillnad, på grund av att antal deltagare i undersökningen var för 

lågt. Detta begränsar undersökningsresultatet något då det skulle kunna vara 

enbart positiva upplevelser på en enhet medan det är mer negativa 

upplevelser på en annan. 

 

En annan möjlig felkälla till undersökningens resultat, att ha i åtanke, är att 

eftersom det varit vårdpersonal som delat ut frågeformulär och varit 

medveten om undersökningens genomförande kan dennes beteende ha 

påverkats under denna period på ett sätt som gjort att resultatet blivit 

annorlunda. Det kan anas att när man är under insyn vill man framstå på ett 

bra sätt. Det är dock svårt att veta om så är fallet, men det är viktigt att ha 

alla eventuella felkällor i åtanke när undersökningens resultat granskas. Ett 

alternativ på genomförande av undersökningen i framtiden är dock att 

frågeformulären lämnas till patienter. På så sätt behöver inte vårdpersonal 

medverka i undersökningen på något sätt. Ett annat alternativ kan vara att ha 

en längre tidsperiod för och på så sätt få in fler svar. 

 

Denna undersökning är tänkt att vara en del av ett pågående kvalitetsarbete 

inom den psykiatriska tvångvården och stödpersonsprocessen. Tanken är att 

en likande undersökning ska göras vartannat år för att utvärdera om det har 

skett förändringar/förbättringar. 

Författarnas åsikter är att undersökningsformulär i framtiden även ska 

utarbetas på andra språk så att deltagare som inte behärskar svenska också 

kan besvara frågorna.  

 

Resultatdiskussion 
Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att få ökad kunskap om 

patienters uppfattning och erfarenheter av stödperson vid rättspsykiatrisk 

tvångsvård, och identifiera angelägna förändringar för utveckling av 

stödpersonsprocessen i syfte att skapa mervärde för tvångsvårdade patienter. 
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Diskussionen är uppdelad i tre rubriker som känns angelägna att lyfta. Dessa 

är följande:  

 Tvångets inverkan – upplevelsen av utsatthet 

 Relationens och förhållningsättets inverkan 

 Organisationens inverkan 

 

Tvångets inverkan – upplevelsen av utsatthet 
Att tvångsvårdas kan upplevas som att vara instängd, en begränsad 

rörelsefrihet i vårdmiljön, men även begränsad möjlighet till 

kommunikation med omvärlden, via möten och elektronik. 

”Att komma ut och träffa henne är ett välkommet avbrott i      

vardagen helt enkelt”.  

Att ens självständighet är inskränkt, man kan inte göra vad man vill, när 

man vill. Att ha en stödperson kan innebära ett socialt stöd, en trygghet och 

upplevelse av att bli sedd som en medmänniska. Att bli sedd som 

medmänniska kan bero på stödpersonens sätt att prata med och se patienten, 

att erhålla socialt stöd kan även innebära upplevelse av att få extra omtanke. 

”Att man kan bolla känslor, idéer och reflektera sina 

situationer” 

Hur ofta man träffar eller har kontakt med sin stödperson varierar. I 

Landstinget Jönköping Län och Patientnämndens förordnande framgår att 

man som stödperson ska kontakta sin patient en gång per vecka. I 

undersökningen förekommer skillnader, några träffas varje vecka någon 

varannan månad. 

Oberoende om patienten vårdas inom den slutna - eller öppna psykiatriska 

vårdformen får patienten genom sin stödperson möjlighet att ta del av det 

som annars i mångt och mycket blir omöjligt under tvångsvård.  

 ”….. varit på musikal, biobesök”. 

Grunden i stödpersonens uppdrag är att vara medmänniska, förmedla 

medmänsklighet genom att bland annat inspirera till hopp om framtiden, att 

bidra till något som sträcker sig bortom nuvarande tvångsvårdsituation. 

Betoningen i stödpersonens uppdrag ligger på de vardagliga aktiviteterna 

som kan vara enkla aktiviteter och upplevs betydelsefulla för patienten. 

 

Relationens och förhållningsättets inverkan 
Avvägningen mellan att förhålla sig såväl professionellt som att ha ett 

vänskapligt förhållningsätt inom ett antal aspekter kan framstå som svårt, 

men därför inte mindre viktig att belysa.  

 

Det är svårt att hitta tydliga riktlinjer för hur en stödperson skall bete sig, då 

stödpersonerna får rollförväntningar från patienten, vårdpersonalen men 

också via Patientnämnden i samband med utbildning inför ett uppdrag. 

Detta mönster av olika rollförväntningar går att urskilja i patienternas svar 

på frågorna; Var har ni träffats och Vad har ni gjort när ni träffats? Troligen 
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kan ovan förda resonemang, gällande rollförväntningar, vara en bidragande 

faktor till varför patienten och stödperson träffats hemma hos varandra. 

 ”hemma hos mig” 

 ”… hembesök åt båda trevliga håll” 

I samband med utbildning och förordnande informeras stödperson om att de 

inte får träffa patient i hemmet varken hos sig själva eller hos patienten och 

detta med hänsyn tillstödpersonens säkerhet. 

 

En annan rollförväntning är där stödperson, i vissa fall, tvingas in i dubbla 

roller som när patienten begär att stödpersonen ska hjälpa patienten i 

vårdrelaterade ärenden genom att delta i patientens vårdplanering.  

”Stödpersonen borde få framföra klagomål om behandling till 

”vårdapparaten”.  

Hur ska man som stödperson förhålla sig i sådan situation mellan att vara 

vän, medmänniska och professionell?  

 

Ännu mer intressant att lyfta blir denna beskrivna rollförväntning efter att ha 

läst Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, riktlinjer: ”Att i samråd med 

patienten och vårdansvarig finna alternativa möjligheter till vård, 

behandling, stöd och rehabilitering”(14). 

 

Vi vill även lyfta vikten av att patienten ska få behålla sin självständighet, 

ges möjlighet att vara med och bestämma trots tvångsvård, men att det 

ibland kan vara svårt för patienten att vara delaktig. Vårdplaneringmöten 

med flera personer involverade kan upplevas negativt där patienterna kan 

behöva ett medmänskligt stöd i form av en stödperson för att kunna vara 

med och fatta beslut om framtiden. 

En aspekt med att stödperson deltar i vårdplanering kan vara att 

rollfördelningar behöver förtydligas för alla involverade, att stödperson blir 

en kompletterande faktor till den övriga vården, och kan utgöra en resurs för  

såväl vården som den tvångsvårdade patienten?  Kanske ska annat 

vårdforum tillskapas? 

 

Ett annat område som vi vill belysa är; Vikten av att patienten är fullt 

medveten om sin egen rättsliga status.  Generellt sett är det viktigt att 

involvera patienten så mycket som möjligt för att uppnå bästa möjliga 

behandlingsresultat. Här ingår då också naturligtvis den juridiska aspekten 

för att tydliggöra patientens förutsättningar och behov. 

Ett antal studier bekräftar att patienters självkänsla kränks när de inte blir 

involverade i sin planering när andra bestämmer över dem. De vill ta mer 

ansvar själva för sin situation (15.16,17,18). Patienten kan mycket väl ta 

ansvar för vissa delar av sin egen vård, trots tvångsvård (16,17). 

  

Tvångsvårdade patienten är vanligtvis svårt sjuka och inser ofta inte 

innebörden i detta. Svårigheterna med att få patienten delaktig är flera och 

omfattande. Detta kan leda till att patientens delaktighet inte alltid får högsta 
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prioritet. Det går inte att komma ifrån det faktum att personalen har makt 

och tolkningsföreträde i relationen till patienten, men om stödpersonen och 

patienten har en god relation där stödpersonens handlingsutrymme utnyttjas 

till patientens fördel, kan patienten möjligen uppleva trygghet.  

All information är viktig för att ge patienten största möjliga känsla av 

mening och sammanhang. Ett exempel på detta är den betydelsen av att lita 

på någon - att ha förtroende. Som tvångsvårdad patient ges man möjlighet 

att dela sin situation med sin stödperson och därmed kanske ges möjlighet 

att hantera sin situation något enklare. 

 

I undersökningen ställdes frågan; Har stödpersonen deltagit vid 

förhandlingar i förvaltningsrätten?  I utvärderingen svarar en patient inom 

slutenvården att stödperson deltagit vid förhandlingar i Förvaltningsrätten 

och inom öppenvården svarar tre patienter att stödperson deltagit vid 

förhandlingar i Förvaltningsrätten.  

En av de viktigaste uppgifterna inom vården i allmänhet, och kanske 

tvångsvården i synnerhet, är att skapa en mening för patienten i vårdmiljön. 

Som patient hamnar man automatiskt i underläge och detta blir ännu mer 

påtagligt för den som vårdas mot sin vilja. Därför anser vi att det är 

värdefullt att arbeta för att skapa bra relationer, ge adekvat information samt 

att öppna för god kommunikation mellan vården, patienten och 

stödpersonen. 

 

Organisationens inverkan  
Relationen mellan den tvångsvårdade patienten, vårdpersonalen, stödperson 

och Patientnämnden är beroende av en organisation som kan skapa 

förutsättningar och ramar för relationen. Nuvarande organisation arbetar 

utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar. Skilda arbetsuppgifter 

och ansvar samt sekretessregler kring processen stödpersonsverksamhet är 

vanligtvis skäl till att det kan brista i samordning och samarbete. 

 

Stödpersonen får vara med vid förhandlingarna i Förvaltningsrätten om 

patienten vill att han/hon ska vara med. Ett återkommande känt problem är 

att kallelserna till Förvaltningsrätten ibland kommit för sent. Hur detta 

problem påverkar stödpersonens deltagande är inte känt.  

 

Inte sällan blir stödpersonen informationsbärare mellan olika verksamheter. 

Ökad samverkan mellan den psykiatriska kliniken och Patientnämnden är 

nödvändig om man ska kunna förbättra stödpersonsprocessen. 

 

Exempel på stödpersonen som informationsbärare är tillfällen där 

tvångsvården upphört och där meddelande att tvångsvård upphört inte 

inkommit till Patientnämnden. Detta har i sin tur medfört att möjlighet för 

stödperson att fortsätta som kontaktperson inom socialtjänsten inte 

undersöks. Tanken är att det alltid skall noteras att patienten och 

stödpersonen informerats och tillfrågats om intresse för fortsatt kontakt via 
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socialtjänsten samt att Patientnämnden ska informera Socialtjänsten om 

patientens och stödpersonens önskan. 

 

Uppfattningen att uppdraget som stödperson är svårdefinierat förstärktes 

under genomgången av resultatet för denna undersökning. Det är slående 

hur ärendenas karaktär speglar ytterligheter. Ytterligheterna rörande vilka 

aktiviteter som förekommer, hur frekvent och tidsomfattning på 

kontakttillfällen mellan den tvångsvårdade patienten och stödperson.  

 

Det är vanligt att personer som dömts till rättspsykiatrisk vård saknar 

struktur i vardagen, är bostadslösa och/eller saknar ett socialt nätverk. 

Många har liten eller ingen kontakt alls med sina anhöriga och vänner.  

Därför är det viktigt att de får hjälp med att träna sociala färdigheter och 

skapa ett mer välfungerande nätverk. 

Undersökningen visar på skillnader i tvångsvårdade patienters skattning av 

stödpersonernas betydelse för deras välmående mellan sluten vård och 

öppen vård. Finns koppling mellan frågorna ”Hur ofta har du träffat/haft 

kontakt med din stödperson?” och ”Vilken betydelse har stödpersonen för 

dig gällande ditt välmående?” Tvångsvårdade patienter inom öppen vården 

har färre kontakter med stödperson, och skattar stödpersons betydelse för 

sitt välmående högre. Hur kan det komma sig? En inlåst person borde ha 

mer behov av kontakt från omvärlden, eller är det så att öppenvården kräver 

mer stödjande i vardagen för att kunna orientera sig? 

 

Här kan vara intressant att tala om stödpersonens vardagskompetens som ett 

komplement till den professionellas yrkeskompetens. Pål Wiig skriver om 

detta i "Socialt arbete som vardag och som yrke" (19). 

Vardagskompetensen är den kompetens som de flesta av oss besitter och 

som vi tillgodogör oss genom att vara en del av samhället, att delta i 

föreningslivet, att ta del av kultur, att handla på ICA, åka buss osv. Och 

dessa färdigheter är, antar vi, är något som en tvångsvårdad patient i 

öppenvården "tvingas" till att träna för att kunna fungera i samhället. 

Så stödpersonens vardagskompetens kommer kanske till sin "fullaste" rätt i 

öppenvårdssammanhang. 

 

Patienter i slutenvården skattade inte betydelsen av stödperson lika högt och 

en reflektion vi har är om det kan bero på känslan av maktlöshet och också 

avsaknad av känsla av meningsfullhet och hopp, KASAM, känsla av 

sammanhang.  

Finns svaren i den fysiska vårdmiljön,(t.ex. tillgång till ostört rum), är de 

kopplade till patientens psykiska ohälsa eller är det uttryck för bristande 

respekt att själv kunna bestämma när träff med stödperson ska ske? Kan det 

vara uttryck för att den tvångsvårdade patienten har tillräckligt stöd genom 

vårdens olika professioner och därför inte skulle vara i behov av stödperson 

i samma utsträckning inom slutenvården? Eller ska det tolkas som att den 
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tvångsvårdade patienten inom slutenvård vanligtvis är svårt sjuk och ofta 

inte förstår innebörden av en stödperson?  

 

Något som förmodligen påverkar resultat och skattning av stödpersonens 

betydelse för vardagen och välmående är hur länge den tvångsvårdade 

patienten haft stödperson. I denna undersökning skattar de som haft 

stödperson >3-6 år stödpersonens betydelse högre än övriga, se figur 4.  

Att skattningen sjunker över tid, ska det tolkas som att stödpersonen är i 

behov av mer stöd från olika aktörer i organisationen, eller är det de facto att 

insatsen genomförs över lång tid och att det kan vara svårt att motiveras 

varje vecka året runt eller är det andra faktorer som behöver lyftas fram? 

 

Det vore intressant att fördjupa undersökningen, i syfte att få kunskap 

gällande utformningen kring aktiviteter. Exempel på frågor som skulle 

kunna ingå i en sådan fördjupad undersökning är: 

- På vems initiativ genomförs dessa, (den tvångsvårdade patienten, 

stödpersonens initiativ eller i samverkan?) 

 - I vilken utsträckning bidrar Patientnämnden till olika aktiviteter som 

genomförs, 

 - Finns det kopplingar mellan Patientnämndens beslutsunderlag för 

ekonomisk ersättning till stödperson och aktiviteter? 

 -Vilken information ger Patientnämnden till stödpersonerna  och är den 

samstämmig med den information som vården ger till den tvångsvårdade 

patienten? 

- Apropå rättssäkerhet – är det troligt att alla som har rätt till stödperson 

erbjuds insatsen? Om inte, vad kan det bero på? 

 

Avslutande reflektion 
Allteftersom vi byggde på våra kunskaper genom att analysera resultatet 

nyanseras och fördjupades bilden av den tvångsvårdade patienten och 

dennes erfarenhet av stödperson. Vi har åskådliggjort områden i den 

tvångsvårdade patientens miljö och ställt en del kritiska frågor. Vi vill dock 

betona att vår förhoppning är, att denna undersökning inte blivit vinklat åt 

ena eller andra hållet, utan att vi istället har lyckts få detta arbete till att visa 

på möjligheten, där den tvångsvårdade patienter erfarenheter tas tillvara, och 

vårdens möjligheter och ansvar att använda patienterfarenheter som 

förändringsgrund. 
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Förvaltningsnamn  

Patientnämnden 

Jeanette Byskén Henriksson 

patientnamnden@lj.se 

     

Patienters erfarenhet av stödperson vid 
tvångsvård 

 

 

Inledning 
Vård och behandling ska bygga på respekt för patientens autonomi och integritet 

och så långt som möjligt ska den utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Vid tvångsvård riskerar patienten att fråntas sin autonomi. Det är ett hot 

mot självaktningen och kan medföra en kränkning av integriteten. Tvångsvård 

innebär ett etiskt dilemma där två principer står mot varandra; dels att göra gott 

genom att behandla, dels att respektera den enskilda patientens självbestämmande. 

 

Medmänniska och stöd  
Patienter intagna för tvångsvård kan uppskatta att få stöd från någon som inte 

arbetar inom vården. En stödperson har ingen del i behandlingen av patienter och 

fungerar inte heller som vårdpersonal. Stödpersonen ska i stället fungera som en 

medmänniska eller stöd i vissa sociala och personliga frågor. Det är alltid 

patienten som är stödpersonens uppdragsgivare. 

 

Stödperson – ett stöd i vardagen 
En stödpersons uppgift är att stötta, hjälpa och vara medmänniska till patienter 

som är intagna för tvångsvård. Det är patientnämnden som utser och utbildar 

stödpersoner. 

 

Utvärdering – värdet av att ha en stödperson vid tvångsvården 
Arbetet med att ta hand om synpunkter från patienter i psykiatrisk tvångsvård 

behöver vidareutvecklas. Kunskap om patienters upplevelse av tvångsvård är god, 

men kunskap som belyser deras uppfattningar om värdet av att ha en stödperson 

vid tvångsvård saknas, vilket är syftet med denna utvärdering. 

 

Syfte 
Att beskriva patienters uppfattningar och erfarenheter av stödperson vid 

tvångsvård. 
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Etik 
Utvärderingen utförs utifrån Helsingforsdeklarationen, riktlinjer för god etisk 

standard i utvärdering som omfattar människor. Utvärderingen vägleds av 

följande etiska principer; principen om autonomi, principen om att göra gott, 

principen om att inte skada, principen om rättvisa. 

 

Autonomi förutsätter rätten till självbestämmande att skydda och respektera 

patienten värdighet, integritet och sårbarhet. Patienterna tillfrågas om de vill delta 

i en utvärdering rörande sina erfarenheter av stödperson vid tvångsvård. 

Patienterna informerades om att medverkan är frivillig och att de kan välja att 

avstå, utan att ange skäl till det eller att det skulle påverkar det framtida 

omhändertagande på kliniken. De upplyses om att all data i utvärderingen 

behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen, att den avidentifieras och 

förvaras i arkiv. De får även information om att deras identiteter inte kommer att 

röjas vid redovisning. 

 

Enligt princip om att göra gott ska den utvärdering som söks gagna omvårdnaden 

för den grupp utvärderingen avser. Patienterna informerades om att syftet med 

utvärderingen är att lära mer om hur stödpersoner påverkar patienten och därmed 

bidrar till omhändertagandet vid tvångsvård. 

Patienterna upplystes om att de genom att delta i utvärderingen får möjlighet att 

dela med sig av sina erfarenheter av stödperson vid tvångsvård. En viktig etisk 

fråga är om utvärderingen kan väcka svåra minnen och känslor till liv och på så 

vis skada patienterna. 

 

Enligt principen om rättvisa är det patientnämndens plikt att värna om och 

utveckla kunskap om hur t ex. svaga patientgruppers lidanden kan motverkas och 

lindras. Därför är det viktigt att öka och sprida kunskap om patienters erfarenheter 

av stödperson vid tvångsvård. 

 

Metod 
Utvärderingen har en fenomenografisk metod då fokus och intresset för patientens 

uppfattning är det centrala. Enligt fenomenografin kan kunskap ses ur två 

perspektiv, vad något är och hur något uppfattas vara. Alla människor är bärare av 

skilda sätt att uppfatta ett fenomen. Sätten är relaterat till personens förförståelse. 

Utvärderingen genomförs i samverkan mellan patientnämnden och psykiatriska 

öppenvårdsteamet. På grund av rådande sekretess mellan patientnämnden och 

vården genomför öppenvårdsteamet dialogen med patienten.  
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Utvärderingsformulär 
Utvärderingsformuläret består av fyra öppna frågor, två frågor med svarsalternativ 

ja/nej och en skattningsfråga att värdera;  

 

Bakgrundsinformation 

 

Utvärderingsdatum:………………………………………………………………… 

 

Namn patienten:…………………………………………………………………… 

 

LPT   

 

LRV   

 

Namn stödperson:…………………………………………………………………... 

 

Förordnandedatum:………………………………………………………………… 

 

 

Frågeområden 

 

1. Vad innebär det för dig att ha en stödperson? 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................  

 

 

2. Hur ofta har du träffat/haft kontakt med din stödperson? 

.................................................................................................................................... 

 

 

3. Var har ni träffats? 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

 

4. Vad har ni gjort när ni träffats (form av aktivitet)? 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 



 

      

2013-05-11      

 
 

 

5. Har stödpersonen deltagit i någon vårdplanering? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Har stödpersonen deltagit vid förhandlingar i förvaltningsrätten? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Vilken betydelse har stödpersonen för dig gällande; 

 

A. Din vardag ?                                            

(0= inte alls, 5=helt avgörande)                 0          1          2          3          4           5 

 

B. Ditt välmående ?                                   

(0= inte alls, 5=helt avgörande)                      0          1          2           3          4          5 

 

 

Beskriv med egna ord……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


