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Denna avhandling är tillägnad patienter och personal i rättspsykiatrisk vård, 

 

 

 

 

 

 

Who is in the balloon? 

-Are you like the man who fell out of the balloon? 

-What do you mean? 

-You are not in it! 

(Edmund Kenworthy) 

 

 

 





ABSTRACT 

Background 

The aim of forensic psychiatry is to protect society and care for offenders with severe mental 

illness (SMI). People with severe mental illness show a certain increased risk of committing 

violent crimes, which is significantly increased by drug use (Elbogen & Johnson, 2009). The 

mission includes counteracting the risk of relapse into acts of violence and other unwanted 

outcomes, as well as promoting recovery. The mission can be regarded as double and partly 

contradictory because restrictive measures can counteract treatment and rehabilitation. In 

order to fulfil the mission, a systematic approach with scientifically verified tools is needed. 

There is a need for an increased understanding of how the risk is assessed and what the 

recovery process looks like in a forensic psychiatric context, in order to bridge the 

contradictions between these areas of use. Both the patient and staff perspective need to be 

included in this context. 

Aims 

The overall aim is to examine what patients and staff in forensic psychiatric care perceive as 

effective in reducing the risk of relapse into acts of violence and other unwanted outcome. 

The aim of study I is to describe forensic inpatients' own view on which aspects of care and 

personal recovery are important in reducing their risk of relapse into acts of violence and 

other unwanted outcome.  

The aim of Study II is to examine patients' own views on what are important aspects of 

personal recovery and its challenges in forensic mental health settings.  

The aim of Study III is to evaluate how the risk of relapse into acts of violence and other 

unwanted outcomes for inpatients in forensic psychiatric care are affected by the staff 

identifying and addressing specific critical factors from the START instrument in their care 

plans.  

The aim of Study IV is to test the unidimensionality of the START instrument. If the START 

instrument is unidimensional, it support the common use of the total sum of strengths or 

vulnerabilities, as a measure of the risk of relapse into acts of violence and other unwanted 

outcome. 

Methods 

Study I is an interview study based on 10 interviews. The interviews were analysed with a 

qualitative content analysis according to the Graneheim & Lundman (2004) model. 



Study II is a literature study where 21 included articles from 1229 hits are analysed using 

Thomas & Harden (2008) three-step model for thematic synthesis. 

Study III examines 787 START assessments with respect to staff's assessment of the relevant 

critical factors that reduce the risk of relapse into acts of violence and other unwanted 

outcome. Matched paired t-tests have been used as a statistical method. 

Study IV examines 2890 START assessments from forensic psychiatric clinics in Denmark, 

Finland, United Kingdom and Sweden with regard to the measuring of properties of the 

instrument. For this purpose Principal Component Analysis, PCA and Cronbach's α is used. 

Results 

In study I, four themes emerge that patients perceive essential for reducing their own risk of 

relapse into acts of violence and other unwanted outcome: Trust, Hope, Toolbox and Time. 

Time is important for other themes and forms an overarching theme. These themes reflect 

recovery and they can be described through a continuum that reflects the extent to which the 

patient participates in care. 

Study II shows that the central components of what patients in forensic psychiatric care 

perceive as personal recovery are covered within the recovery framework CHIME. However, 

all themes within the CHIME-framework were expanded with subcategories relevant for the 

care that patients in forensic psychiatry describe. In addition to this, the theme “Feeling safe 

and secure” emerges as a theme specific for forensic psychiatric care and is added to CHIME 

which is then suggested to be a specific concept for recovery in forensic psychiatric care, 

CHIME-S. 

Study III shows that the patients' risk of relapse into violence decreases when the staff 

chooses to work with specific critical factors namely Insight; Attitudes; Mental state; Coping; 

and Drug use, with a differences depending on time spent in care and differences in 

diagnoses. 

Study IV shows that START is a unidimensional instrument where the sum of strengths and 

sum of weaknesses, respectively, measure the same underlying construct. 

Conclusions 

The conclusion of study I is that patients see personal recovery as reducing their own risk of 

relapse into acts of violence and other unwanted outcomes. Recovery can be described as a 

journey along a continuum where patients have reached different stages in their development. 

The conclusion of study II is that personal recovery for patients in forensic psychiatry can be 

described in the expanded framework CHIME-S and that patients face barriers and challenges 

in care that affect their recovery. 



The conclusion of study III is that if staff choose to work with some specific of START's 

critical factors, the patient's risk of relapse into acts of violence and other unwanted outcome 

is substantially reduced. 

The conclusion of study IV is that START is a unidimensional instrument and that the sum of 

strengths and weaknesses is a reasonable measure of the degree of risk of relapse into acts of 

violence and other unwanted outcome. 

Key words 

Forensic psychiatry, inpatients, interviews, patients view, professionals perspective, recovery, 

risk assessment, risk for violence, staff perspective, START, thematic synthesis 

 

 





SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Rättspsykiatrins uppdrag är både samhällsskydd och vård av allvarligt psykiskt sjuka 

lagöverträdare. Personer med allvarlig psykisk störning (APS) uppvisar en viss ökad risk för 

att begå våldsbrott vilken avsevärt förstärks vid droganvändning (Elbogen & Johnson, 2009). 

I Rättspsykiatrins uppdrag ingår att motverka risk för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser samt att främja återhämtning. Uppdraget kan betraktas som dubbelt och 

delvis motstridigt eftersom restriktiva åtgärder kan motverka behandling och rehabilitering. 

För att uppfylla uppdraget behövs ett systematiskt arbetssätt med vetenskapligt verifierade 

verktyg. Det behövs en ökad förståelse för hur risken bedöms och hur 

återhämtningsprocessen ser ut i ett rättspsykiatriskt sammanhang, för att överbrygga 

motstridigheterna mellan dessa användningsområden. Både patient- och personalperspektivet 

behöver inkluderas i denna kontext. 

Syften 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka patienters och personals uppfattningar om 

hur det går att minska risken för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser hos 

patienter inom rättspsykiatrisk vård. 

Syftet med studie I är att beskriva patienters, i rättspsykiatrisk vård, egna åsikter om vilka 

aspekter av vård och personlig återhämtning som är viktiga för att minska risk för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser. 

Syftet med studie II är att undersöka patienters syn på vad som är viktiga aspekter av 

personlig återhämtning och dess utmaningar i rättspsykiatrisk vård. 

Syftet med studie III är att utvärdera hur risk för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser hos patienter som är inneliggande i rättspsykiatrisk vård påverkas av att 

personalen identifierar och arbetar med specifika kritiska faktorer från START- instrumentet. 

Syftet med studie IV är att testa dimensionaliteten av START-instrumentet. Om START-

instrumentet är endimensionellt så styrker det användningen av totalsumma av styrkor eller 

svagheter, som ett mått på risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser.  

Metoder 

Studie I är en intervjustudie baserad på 10 intervjuer. Intervjuerna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) modell. 

Studie II är en litteraturstudie där 21 inkluderade artiklar från 1229 träffar analyseras med 

hjälp av Thomas & Harden (2008) trestegsmodell för tematisk syntes. 



I studie III undersöks 787 START-skattningar avseende personalens bedömning av vilka 

relevanta kritiska faktorer som minskar risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser. Som statistisk metod har matched paired t-tests använts. 

I studie IV undersöks 2890 START-skattningar, från kliniker i Danmark, Finland, 

Storbritannien och Sverige med avseende på instrumentets mätegenskaper. För detta ändamål 

används Principal Component Analysis, PCA och Cronbach's α. 

Resultat 

Studie I visar fyra teman som patienterna uppfattar som väsentliga för att minska egen risk 

för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser: Tillit, Hopp, Verktygslådan och 

Tid. Tid har betydelse för övriga teman och bildar därmed är ett övergripande tema. Dessa 

teman speglar återhämtning och de kan beskrivas genom ett kontinuum som återspeglar i 

vilken utsträckning patienten deltar i vården. 

Studie II visar att de centrala komponenterna för vad patienterna i rättspsykiatrisk vård 

uppfattar som personlig återhämtning inryms inom ramen för återhämtningsramverket 

CHIME. Alla teman inom CHIME har dock fördjupats med underkategorier, relevanta för 

den vård som patienter i rättspsykiatri beskriver. Utöver detta tillkommer temat Känna sig 

säker och vara trygg och CHIME blir till CHIME-S. 

Studie III visar att patientens risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser 

minskar, när man väljer att arbeta med någon av STARTs kritiska faktorer Insikt; Attityder; 

Mentalt tillstånd; Coping och Droganvändning, med skillnader avseende på hur lång tid 

patienten varit i vård och deras diagnos. 

Studie IV visar att START är ett endimensionellt instrument där summan styrkor respektive 

summa svagheter mäter samma underliggande egenskap. 

Slutsatser 

Slutsatsen av studie I är att patienterna ser personlig återhämtning som reducerande av egen 

risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser. Återhämtning kan beskrivas 

som en resa längst ett kontinuum där patienterna har nått olika långt i sin utveckling. 

Slutsatsen av studie II är att personlig återhämtning för patienter i rättspsykiatri kan beskrivas 

i ramverket CHIME-S och att patienterna möter barriärer och utmaningar i vården vilka 

påverkar deras återhämtning. 

Slutsatsen av studie III är att om personalen väljer att arbeta med vissa specifika kritiska 

faktorer inom START så minskar risken för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser hos patienterna. 



Slutsatsen av studie IV är att START är ett endimensionellt instrument och att summan av 

styrkor respektive svagheter är ett rimligt mått på graden av risk för återfall i våldshandlingar 

och andra oönskade händelser. 
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FÖRKOTNINGAR MED FÖRKLARNINGAR 

APS Allvarlig psykisk störning. Juridiskt begrepp som beskriver 

domskäl för rättspsykiatrisk vård.  

BVC Brøset Violence Checklist. Verktyg för att mäta risk för våld i 

närtid (timme, dag).  

CASP Critical Appraisal Skills Programme. Verktyg för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa vetenskapliga studier.  

CHIME Connectedness (Samhörighet), Hope and optimism (Hopp 

och optimism), Identity (Identitet), Meaning in life (Mening i 

livet) och Empowerment (Egenmakt). Ramverk, från 

allmänpsykiatrin, vilket sammanfattar patientens uppfattning 

om förutsättningar för återhämtning från psykisk sjukdom.  

COVR Classification of Violence Risk. Riskbedömningsverktyg.  

DASA Dynamic Appraisal of Situational Aggression. 

Riskbedömningsverktyg.  

HCR-20V3 Historical-Clinical- Risk Management 20 version 3. 

Riskbedömningsverktyg.  

HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

SUP Särskild utskrivningsprövning (SOSFS 2008:18). Juridisk 

term avseende hur utskrivningen ska prövas.  

PRISMA Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta 

Analyses. Metodstöd för analys av vetenskapliga studier.  

PROSPERO International Prospective Register of Systematic Reviews. 

Internationell databas för planerad analys av vetenskapliga 

studier inom hälso- och sjukvård.  

Rayyan QCRI Webapplikation som ger flera användare möjlighet att 

oberoende av varandra inkludera och exkludera artiklar för 

vetenskapliga översiktsarbeten. 

SARA Spousal Assault Risk Assessment. Riskbedömningsverktyg.  

SMI Allvarlig psykisk störning (Severe Mental Illness). 



SVR-20  Sexual Violence Risk – 20. Riskbedömningsverktyg.  

START Short Term Assessment of Risk and Treatability . 

Riskbedömningsverktyg.  

V- RISK-10 Violence Risk Screening -10. Riskbedömningsverktyg.  

  

BEGREPP 
 

Data-driven Ständigt i rörelse, strävan efter att inkludera av god kvalitet. 

Deduktiv metod Vetenskaplig metod som består i att förklara slutsatser ur 

allmänna lagar, teorier eller hypoteser. 

Faktoranalys Statistisk metod för att förklara ett antal uppmätta variablers 

samvariation via ett mindre antal bakomliggande tänkta 

variabler, faktorer. Syftar till att förklara och beskriva 

strukturer i data. 

Induktiv metod /  

ansats 

Utgår från observationer av enskilda företeelser och processer 

till sammanfattningar som gäller hela grupper av dem. 

Informant  Deltagare i en studie som tillför information för forskaren 

genom intervju eller observation. 

Interprofessionell I till exempel uttrycket tvärprofessionellt team 

(tvärprofessionella team, interprofessionella team) avses att 

flera professioner (professionella yrkesutövare) är inblandade 

utan att man preciserar på vilket sätt. 

Kategori Saker eller händelser som bildar en logisk klass, och kan 

innefattas i ett begrepp och betecknas med en specifik term 

eller ord. 

Kod Ett namn eller en identifierande term för en specifik del eller 

begrepp i data till exempel i kvalitativ analys. 

Kodning Data analyseras och delas in i undergrupper som namnges. 



 

 

Kondensering Ett textavsnitt förkortas och görs mer lätthanterligt, samtidigt 

som det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt 

försvinner. 

Psykometri Område inom statistiken som beskriver egenskaper hos 

psykologiska mätmetoder. 

Personal Utgörs av de personer som arbetar på vårdavdelningen i 

direkt patientkontakt (professionals/staff). 

Risk Sannolikheten för en viss händelse av negativ karaktär. 

Risk för våld eller 

annan oönskad 

händelse 

Samlingsbegrepp i START för våld, suicid, självskada, 

droganvändning, avvika, bristande egenvård och utsatthet för 

brott. 

START                       

-kritisk faktor  

(START-critical item) I START-skattningen identifierat 

problemområde att arbeta med (patientens svagheter). 

START                       

-nyckelfaktor  

(START-key item) I START-skattningen identifierat område 

av särskild betydelse (patientens styrkor). 

START-punkter (START-item) Tjugo bedömningsområden i START-

skattningen, vilka bedöms på en tregradig skala med 

avseende på i vilken utsträckning de utgör en styrka 

respektive svaghet hos patienten. 

Återhämtning/ 

Återhämtningsresa/ 

Återhämtnings-

process 

”…En djupt personlig, unik process som förändrar personens 

attityder, värderingar, känslor, mål, färdigheter och/eller 

roller. Det är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och aktivt 

liv, även med de begränsningar som sjukdomen medför. 

Återhämtning innebär att utveckla en ny mening och syfte 

med sitt liv, samtidigt som man växer ifrån sjukdomens 

katastrofala effekter” (Anthony, 1993). 
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1 INTRODUKTION 

Rättspsykiatrins uppdrag är vård och behandling för allvarligt psykiskt sjuka lagöverträdare, 

men innefattar även bedömning, och hantering av risken för våld mot andra (Gunn et al., 

2014). Uppdraget kan betraktas som dubbelt och delvis motstridigt eftersom risken för våld 

kan medföra restriktiva åtgärder, som kan vara kontraproduktiva för behandling och 

rehabilitering. Det dubbla uppdraget att både skydda samhället och att rehabilitera patienter 

från allvarlig psykisk störning (APS) gör både patienternas och personalens situation 

komplex. Patienterna inom den rättspsykiatriska vården har till stor del en komplex 

sjukdomsbild, där många har psykossjukdomar i kombination med personlighetsstörningar, 

neuropsykiatriska funktionshinder och substansbrukssyndrom. Dessa kombinationer medför 

en förhöjd risk för återfall i våldsbrott och det är en stor utmaning för sjukvården att både 

bedöma och hantera risk för våld hos patienter med allvarlig psykisk störning (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2018; Nationellt rättspsykiatriskt 

kvalitetsregister [RättspsyK], 2020).  

Den forskning som finns på området handlar till stor del om att skydda samhället, med 

tonvikt på olika modeller för riskbedömningar och vilken säkerhet dessa modeller ger för att 

förutsäga framtida negativt utfall hos patienterna (Dickens et al., 2020). Dock är återhämtning 

inom rättspsykiatrin utforskat i mindre utsträckning (SBU, 2018). Få studier handlar om hur 

behandling och omvårdnad bedrivs och hur de skulle kunna anpassas för att kunna förbättra 

patienternas återhämtning. De studier som finns utgår främst från ett personalperspektiv 

medan patientperspektivet inte utforskats i någon större utsträckning (Clarke et al., 2015; 

Meehan et al., 2006; Senneseth et al., 2021). Det finns däremot ett stort antal studier kring 

återhämtningsprocessen inom allmänpsykiatrin (Leamy et al., 2011). 

Genom att överföra kunskapen från ett allmänpsykiatriskt sammanhang till ett 

rättspsykiatriskt sammanhang och infoga perspektiv från både patienter och personal kan ny 

kunskap genereras. Med hjälp av denna kunskap skulle utformningen och användningen av 

komponenterna i omvårdnaden kunna anpassas, återhämtningen främjas och livskvaliteten 

förbättras för de som behandlas inom ramen för rättspsykiatrin. Med en förbättrad 

återhämtning minskar risken för återfall (Olsson et al., 2014b). 
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2 BAKGRUND 

2.1 RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD I SVERIGE 

Enligt svensk lagstiftning (Lag om rättspsykiatrisk vård [SFS] 1991:1129) till skillnad från 

många andra länder, så döms gärningsmannen till en påföljd (straff) för sin gärning, oavsett 

sjukdomsbild och tillräknelighet. Påföljdens innehåll varierar däremot beroende av individens 

psykiatriska tillstånd vid gärningen. Om den som ska dömas till påföljd mer än böter, lider av 

en så kallad allvarlig psykisk störning, så ska denne överlämnas till rättspsykiatrisk vård i 

stället för fängelse. Personer med allvarlig psykisk störning uppvisar en viss ökad risk för att 

begå våldsbrott vilken avsevärt förstärks vid samtidigt substansbrukssyndrom jämfört med 

normalpopulationen (Elbogen & Johnson, 2009). Personer, med psykossjukdom, som varit 

sjukhusvårdade står för ca 5,2 procent av alla våldsbrott, medan patienter som har vårdats på 

sjukhus med diagnosen substansbrukssyndrom står för 25 procent av alla våldsbrott (Fazel & 

Grann, 2004; Fazel & Grann, 2006). Målgruppen för rättspsykiatrisk vård i Sverige utgörs 

således av personer som begått ett allvarligt brott under inflytande av psykisk störning och 

som vid en rättspsykiatrisk undersökning befunnits lida av så kallad allvarlig psykisk 

störning.  

I Sverige döms varje år ca 300 individer till rättspsykiatrisk vård, varav ca 70 procent döms 

till vård med särskild utskrivningsprövning (Sturup & Kristiansson, 2007). År 2020 finns det 

totalt knappt 1250 vårdplatser i svensk rättspsykiatrisk slutenvård, varav ca 200 i Stockholm. 

Särskild utskrivningsprövning utdöms om domstolen bedömer att det är risk för återfall i 

allvarlig brottslighet. Då måste beslut om friförmåner och utskrivning prövas av 

förvaltningsrätten. Vårdtiderna är som regel långa, med en medianvårdtid på ca 7,9 år innan 

en patients vård blir avskriven (RättspsyK, 2020). Under de senaste åren syns en tydlig trend 

av ökade vårdtider, vilket också påverkar beläggningsgraden, som i flera regioner överstiger 

100% under perioder. Orsaken beskrivs som hinder i utslussning till öppenvård men också 

som bristfälligt samarbete med andra aktörer. Bidragande hinder för avskrivning av vården 

kan också bero på ett tyngre symtomtryck hos patienterna men också återfall i brottslig 

gärning under vårdtiden (RättspsyK, 2020). Rehabilitering inom den slutna rättspsykiatriska 

vården är tidskrävande eftersom målet är att höja patienternas funktionsnivå och 

välbefinnande och dessutom reducera risken för återfall i brott (Møllerhøj, 2021; Pollak et al., 

2018; RättspsyK, 2020; Walravens et al., 2019). Rehabiliteringen av patienten försvåras av 

att den miljö där rättspsykiatrisk vård bedrivs skiljer sig drastiskt från hur det är att leva som 

medborgare i ett samhälle. Bland annat har patienten starkt begränsat handlingsutrymme, 

vilket också begränsar risken för våldsåterfall så länge vården pågår. Patienten står under 

uppsikt och lever ett tämligen inrutat liv, alla beslut från vårdform, tillsynsgrad, utegång, 

frigång till permission tas av förvaltningsrätt efter ansökan eller av överläkare. Patienterna 

har inte samma tillgång till internet eller telefon som de kan förväntas ha i ett liv i frihet, 

vilket begränsar sociala kontakter och interaktion med samhället. Patienterna har heller ingen 
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möjlighet att själva välja vilka personer som de ska omge sig med, varken övriga patienter 

eller personal. Osäkerhet kring personer i omgivningen kan uppstå, dels vetskapen om att 

andra patienter också är våldsbenägna, dels förhållningssättet till personalen, som kan ses 

som grunden för den omedelbara tryggheten (RättspsyK, 2020). 

Sammanfattningsvis skiljer sig rättspsykiatrisk vård från annan psykiatrisk vård på flera sätt. 

Dels är vården alltid påbörjad på grund av ett allvarligt brott. Vårdtiderna är avsevärt längre 

än inom all annan psykiatrisk slutenvård och ges på obestämd tid, då risken för återfall i 

allvarlig brottslighet skall beaktas innan utskrivning. Ett misslyckande från vårdens och 

rättsapparatens sida därvidlag är ett misslyckande för samhället, och dessutom en tragedi för 

brottsoffer, samt ett kraftigt bakslag för patienten själv. 

2.2 DEN RÄTTSPSYKIATRISKA VÅRDKONTEXTEN 

Rättspsykiatrisk vård är omgiven av lagar och föreskrifter för hur vård och säkerhet ska 

bedrivas och organiseras. Avsikten med rättspsykiatrins säkerhet är att skydda patienter, 

personal och samhälle. Enligt föreskrifter ansvarar den lokala verksamheten för anpassningen 

av säkerheten för att kunna erbjuda patienten god vård i förhållande till den påverkan 

säkerhets åtgärder har på integritet i form av inskränkningar i syfte att upprätthålla säkerheten 

(Socialstyrelsen föreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården [SOSFS] 2005:12; Socialstyrelsen föreskrifter Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar 

som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk 

undersökning [SOSFS] 2006:9). Alla vårdinrättningar som bedriver psykiatrisk tvångsvård, 

rättspsykiatrisk vård och genomför rättspsykiatriska utredningar ska följa de föreskrifter som 

gäller avseende säkerhetsnivåer: säkerhetsnivå 1 den högsta nivån Mycket hög säkerhet, nivå 

2 Hög säkerhet nivå 3 Godtagbar säkerhet. Vilken säkerhetsnivå patienten blir vårdad i eller 

som personal arbetar i påverkar den dagliga vården och arbetsdagen väsentligt.  

I Sverige finns förhållandevis få platser (<100) i nivå 1. Säkerheten är rigorös och kontakten 

med omvärlden är begränsad. Begränsningen består av murar (perimetersydd) för att 

förhindra fritagning och en byggnad med skalskydd, larm, säkerhetsglas, bemannade slussar 

och flera säkerhetszoner där det finns säkra utemiljöer som kan vara övertäckta. Även 

inredning och alla inventarier och allt som ska passera in till patienten granskas för att inte 

riskera säkerhetsbrister. I säkerhetsnivå 1 och 2 är det möjligt att genomföra allmän 

inpasseringskontroll där samtliga, personal, patienter och besökare, som passerar in 

kontrolleras. Denna kontroll kan liknas vid den som sker på en flygplats. Personalen 

kontrollerar både patienter och säkerhet ofta och patienten är i det närmaste ständigt under 

uppsikt. Av säkerhetsskäl tillåts ibland inte egna kläder eller större mängd egna tillhörigheter 

under vistelse i nivå 1. Det ställs mycket höga krav på personalen, men också på patienterna 

som befinner sig i en synnerligen utsatt situation med liten möjlighet till autonomi och starkt 

begränsad integritet.    
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Hög säkerhetsnivå 2, är ibland förlagd tillsammans med nivå 1 enheter och de kan båda 

användas sig av det som är gemensamt i säkerhetsavseende. I nivå 2 består säkerheten av 

skalskydd som främst är avsett att förhindra rymningsförsök, det finns också larm, 

bemannade slussar för in och utpassering. Personalen kontrollerar antalet patienter med 

jämna mellanrum dygnet runt och vid behov kan tillsynen ökas. Patienterna får ha sina egna 

kläder och några av sina egna tillhörigheter på sitt rum, om de inte medför någon 

säkerhetsrisk. Patienterna har möjlighet att röra sig fritt på avdelningen och kan delta i olika 

aktiviteter enskilt eller i grupp inom byggnaden och tillsammans med personal. Det är möjligt 

med utevistelser tillsammans med personal innanför perimeterskyddet eller på 

sjukhusområdet utanför. Överläkare eller förvaltningsrätt beslutar om permission eller vilken 

typ av utevistelser patienten kan delta i. Inför alla utevistelser och permissioner gör 

personalen en riskbedömning av patienten. Patienten kan beviljas att ta emot besök, ansökan 

måste ske i förväg och det behövs också en anmälan om vem, med personnummer och 

identitet. Besöket sker oftast i särskilda besöksrum, ibland övervakat av personal. I Sverige 

finns det c:a  950 nivå 2 vårdplatser. För några patienter kommer vården att vara i många år 

medan andra kommer att flyttas till en lägre säkerhetsnivå, nivå 3 enhet. 

I säkerhetsnivå 3 Godtagbar säkerhet, ökar patientens autonomi något. Enklare larm och lås 

på fönster och dörrar begränsar rörelsefriheten, men även här kontrolleras interiör och fysisk 

säkerhet ofta. Föreskrifter anger att säkerhetsuppdraget är inriktat på att veta var patienten 

befinner sig dygnet runt. Systematiska kontroller sker vid all in och utpassering. Avdelningen 

är fortfarande låst och patienten kan inte lämna avdelningen utan personalens medgivande 

som ges efter riskbedömning. Frigång och utevistelser sker oftast speciella tider som ingår i 

avdelningens schema. Det gäller även vid beviljad utevistelser såväl som permissioner. Större 

möjligheter finns att delta i både aktiviteter och gemensamma utflykter utanför 

sjukhusområdet tillsammans med personal. Det finns möjlighet att ha egen godkänd dator 

med internet och telefon på avdelningen. Patienterna får bära egna kläder och ha något fler 

privata saker på rummet, om det inte innebär säkerhetsrisk. Miljön skulle kunna sägas vara 

något mer tillåtande för individuella önskemål. Personalens arbete är fortfarande inriktat på 

säkerhet, men det finns mer tid att träna på praktiska färdigheter som patienten har nytta av 

inför utslussning. Besökare får ibland komma in på avdelningen på besökstid efter att 

identiteten har kontrollerats. 

Centrala komponenter i den rättspsykiatriska kontexten är medicinering, samtal och dagliga 

organiserade aktiviteter på vårdavdelningen. En annan central komponent är den långa 

vårdtiden som kännetecknar rättspsykiatrisk vård. För att bättre kunna förstå vilka 

komponenter som patienten behöver och hur dessa komponenter samverkar för patientens 

återhämtning behövs en ökad förståelse för återhämtningsprocessen i ett rättspsykiatriskt 

sammanhang.  
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2.3 DEN DAGLIGA VÅRDEN PÅ AVDELNINGEN UR ETT PATIENTPERSPEKTIV  

För att visa hur en patient inom rättspsykiatrin upplever sin vardag presenteras följande 

beskrivning som en patient efter förfrågan bidragit med specifikt för till denna avhandling.  

”Jag har blivit ombedd att beskriva en vanlig dag på rättspsykiatrin. Jag har vårdats både på 

säkerhetsnivå 2 i Helix och på säkerhetsnivå 3 i Huddinge. De skiljer sig åt så mycket att jag 

har valt att berätta om en dag på Helix och en dag på Huddinge. 

Det finns några stora skillnader mellan säkerhetsnivå 1 och 2 och säkerhetsnivå 3. På 

säkerhetsnivå 1 och 2 får patienter endast använda elektroniska kommunikationsmedel som 

sjukhuset tillhandahåller. På säkerhetsnivå 3 får patienter ha en egen mobiltelefon och dator 

(utan kameror och ljudinspelning) på avdelningen. När patienter vistas utanför avdelningen 

på frigång eller permission får de även ha en egen smartphone. Säkerheten är mer rigorös på 

säkerhetsnivå 1 och 2. 

En dag på Helix: Jag brukar vakna omkring sju tiden. På vardagar serveras frukost från kl. 

07.30. Jag brukar vara en av de första att äta frukost. Därefter kollar jag vanligen lite på 

morgonnyheterna på kanal ett. Kl. 09 är det morgonsamling. Då berättar personalen vad 

som händer under dagen och man får säga till vad man vill göra. Missar man 

morgonsamlingen får man inte göra vissa aktiviteter, som t.ex. gå till kiosken (måndag och 

torsdag). Men jag missade aldrig morgonsamlingen. Aktiviteter som erbjuds är vanligen 

promenader, datortek, cirkelgym och jogging. Jag måste dock tillägga att min avdelning var 

den avdelning där några av personalen ansträngde sig som mest för att ordna med olika 

former av träning. Det var inte mycket cirkelgym och jogging på andra avdelningar. Någon 

dag i veckan fanns det också matlagning/bakning och möjlighet till att sy eller hålla på med 

silversmedja. Men det var begränsat antal platser. Jag var med på matlagning och bakning 

några ggr. 

Utöver detta hade jag olika former av samtalsbehandlingar under min tid där. Det kunde 

vara återfallsprevention (missbruksbehandling) med en behandlingspedagog, 

psykologsamtal, läkarsamtal eller bara samtal med min kontaktperson. Sådana samtal hade 

jag ca: 1 - 2 ggr i veckan à ca: 30 - 60 minuter. 

Utevistelser och friskvård: För dem som har tillstånd att vistas utanför sjukhusområdet 

tillsammans med personal får gå på promenad. Det brukar vara 20 - 30 minuters promenad. 

Under lång tid fick jag inte gå ut men till slut fick även jag det och det gör en stor skillnad att 

komma ut en stund. På min avdelning fanns det som sagt flera personal som var intresserade 

av att jogga, och några patienter. Så då ordnade personalen att vi fick gå u och springa 

tillsammans. Då sprang vi två personal och en eller två patienter. Under ett år sprang vi ofta 

omkring 10 km 3 ggr i veckan om alla i personalen som brukade springa var friska och krya. 
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De ordnade cirkelgym i gympasalen en halvtimme på morgonen 3 ggr i veckan. Det var 

ganska uppskattat och 3 - 6 patienter brukade delta. 

Datortek: I datorteket finns sju st. datorer och man får surfa, läsa mejl, gå in på Facebook, se 

på Youtube osv. 30 eller 45 minuter beroende på hur många som vill dit - men det är oftast 

ganska populärt. Ganska ofta använde jag datorn för att göra lite jobb för en förening där 

jag kände föreningssekreteraren. Då läste jag lite skriftligt material och lämnade synpunkter, 

översatte en del texter från engelska till svenska. 

I snitt hade jag alltså aktiviteter som anordnades av vårdpersonalen i ca: 1 – 2 timmar om 

dagen (när jag väl fick gå ut; innan det endast ca: 1 timme om dagen). Utöver detta spelade 

vi ganska mycket kortspel: främst Americano och Trebello. Oftast var både personal och 

patienter med. Americano kräver 4 spelare och Trebello 3 spelare. De tar ungefär en timme 

att spela. Oftast spelade vi en eller två gånger per dag. Jag läste också ganska många böcker 

under en period. Det fanns ett bibliotek men utbudet var inte så stort. Jag tycker mest om 

faktaböcker så jag brukade föra över pengar till en kompis som gick och köpte böcker på 

pocketshop och lämnade dem till mig. 

Kontakt med omvärlden/telefonsamtal: Vi kunde som sagt skicka e-mejl och gå in på sociala 

medier på datorteket. Det finns en telefonhytt med en telefon för inkommande samtal och en 

för utgående samtal. Men endast en patient i taget kan ha ett telefonsamtal. Det är ibland 

svårt för familj och vänner att få tag på en eftersom många ggr är det ingen som svarar när 

det ringer, eller någon av telefonerna är upptagna. Jag valde att ringa till dem jag ville prata 

med istället för att de ringde mig. En kompis ringde dock mig ibland. Man får begränsa 

samtalen till ca: 15 minuter eftersom många vill ringa. Man kan upprätthålla kontakt med 

omvärlden på Helix, men det är ändå begränsat. 

Vi hade varsin tv på rummet och två st. tv i gemensamhetsutrymmen på avdelningen. Det 

fanns ett ganska brett utbud: ettan till sexan, tv 10, CNN och Nature. På dagarna kollade jag 

en del på tv men främst på kvällen. Jag tycker om dokumentärer och en del engelska serier 

som främst går på SVT. Efter kvälls fikat brukade några patienter titta på serier på dvd som 

en av dem lånat av sin bror. Vissa serier var jag med och så på. kl. 22 gick jag och la mig. 

Lunch åt vi kl. 11.30, fika kl. 14, middag kl. 17.30 och kvällsfika kl. 20. 

På Helix var det alltså en stor del av dagen som jag inte hade något att göra, gick och 

småpratade med andra patienter som också var uttråkade. Eller bara låg i sängen och 

längtade på en framtid där jag skulle ha det bättre, må bättre. 

En dag på Huddinge: Jag brukar vakna omkring sex-sju tiden även här. Jag sover dock lite 

mindre här, dels pga. att min medicinering har halverats, dels pga. dörrarna här låter mer 

än på Helix när personalen öppnar dem för tillsyn (varannan timme dygnet runt). 
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Även här serveras frukost från kl 07.30 på vardagarna. Morgonsamling kl. 08.35. Efter 

frukost brukar jag jobba fram till lunch. Jag fortsatte att göra lite jobb åt föreningen vilket 

till slut ledde till att jag fick en lönebidragsanställning i november och sedan dess jobbar jag 

deltid. Jag skriver artiklar och annat material till vår hemsida, och letar upp annan 

information som jag blir ombedd att finna. Efter lunch jobbar jag antingen en stund till eller 

spelar dataspel. Sen går jag ut på frigång eller permission. 

Utevistelser och friskvård: Här är det många patienter som har frigång (på Helix var det 

endast ett mycket fåtal). Frigång är att man får vistas ute i angränsning till sjukhusområdet i 

en timme. Om du har SUP (särskild utskrivningsprövning) måste du få frigång beviljad av 

förvaltningsrätten. Om jag vill får jag gå ut på frigång kl. 09.30 - 10.30 men det gjorde jag 

främst tidigare innan jag påbörjade min anställning. Nu går jag oftast ut på frigången kl. 14 

- 15. Jag går eller springer på egen hand här tre ggr i veckan, 10 km på måndag, onsdag och 

fredag på permissioner. Även permissioner är något som förvaltningsrätten måste besluta 

om. 

Efter det fortsätter jag att spela dataspel eller surfar. Jag ser på mycket dokumentärer på 

SVT play, och följer andra program som farmen online. Det finns två stycken tv på 

avdelningen här också, men jag ser oftast på det jag vill se via datorn på rummet. På 

avdelningen är det oftast fler som vistas, spelar pingis eller något och det är lugnare att se på 

programmen på datorn. På helgerna ser jag på ett antal fotbollsmatcher från premier 

League, jag har Viaplay som jag ser på. På eftermiddagen eller kvällen spelar vi ofta 

americano, det är dock färre som spelar det här än på helix så det är inte alltid vi får ihop ett 

gäng. 

Kontakt med omvärlden/telefonsamtal: Här på avdelningen har jag en egen mobiltelefon, en 

enkel Nokia som saknar kamera. Det är mycket enklare att hålla kontakt med familj och 

vänner – det finns ju inga begränsningar på det viset. Det är också enklare att hålla kontakt 

med övriga vänner. Man blir mindre instängd här vilket är positivt för det psykiska måendet. 

När jag är på min frigång eller permission har jag en Samsung smartphone och kan lyssna 

på radio eller surfa. 

Måltiderna följer samma mönster och jag går fortfarande och lägger mig vid 22. 

På Huddinge kan jag alltså planera min dag och fylla den med egna aktiviteter och sådant 

som jag tycker om att göra tack vare den egna datorn och telefonen. Fortfarande längtar jag 

på en bättre framtid, men jag har mycket mer att göra här än på Helix.”  

 

Patient i rättspsykiatri 
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3 BEDÖMNING AV RISK FÖR ÅTERFALL I 
VÅLDSHANDLINGAR OCH ANDRA OÖNSKADE 
HÄNDELSER 

3.1 UTVECKLINGEN AV VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV RISK FÖR 
FRAMTIDA VÅLDSHANDLINGAR  

Under de senaste årtiondena har synen förändras avsevärt på hur riskbedömningar bör 

genomföras inom rättspsykiatrisk vård. Den första generationens riskbedömning är en klinisk 

bedömning, enbart beroende på bedömarens utbildning, erfarenheter, kännedom om den 

enskilda patienten, samt det egna omdömet. Dessa bedömningar kritiseras för att vara både 

subjektiva och beroende av den enskilda bedömarens kompetens och därmed svåra, eller till 

och med omöjliga, att reproducera och, enligt polemiska aktörer, inte säkrare än att singla 

slant (Ennis & Litwack, 1974). Utifrån dessa premisser utvecklades en andra generation av så 

kallade ”aktuariska” riskbedömningar. Dessa bedömningar är systematiska och bygger på 

närvaro eller frånvaro av statistiskt utvärderade riskfaktorer.  Därigenom blir 

riskbedömningarna reproducerbara och inte beroende av en enskild bedömares personliga 

erfarenheter. Det mest utvecklade aktuariska bedömningsinstrumentet är Violence Risk 

Appraisal Guide (VRAG), utvecklad i början på 1990-talet av en forskargrupp som 

undersökte ett stort antal dömda grova brottslingar med avseende på vilka faktorer som 

statistiskt sett mest påverkade risken för allvarligt framtida våld (Harris et al., 1993).  

Denna typ av riskbedömning får i efterhand kritik för att inte ta någon hänsyn till att 

våldsrisken kan förändras över tid, det vill säga att bedömningen av risken endast baseras på 

statiska historiska faktorer som inte förändras över tid som till exempel historik av tidigare 

våldshandlingar. Det senaste decenniernas forskning inom riskbedömningsområdet av våld 

leder fram till en tredje generation riskbedömningsverktyg enligt principen strukturerad 

professionell bedömning (Structured Professionell Judgement, SPJ). SPJ är en kombination 

av de tidigare nämnda modellerna, där klinikern även ges möjlighet att bedöma så kallade 

individspecifika och dynamiska (över tid förändringsbara) riskfaktorer av betydelse för den 

enskilda patienten. Det mest använda instrumentet som är ”golden standard” i tredje 

generationens riskbedömningar är Historical-Clinical- Risk Management 20 (HCR-20) 

(Webster et al. 1997). Exempel på andra instrument är Classification of Violence Risk 

(COVR) (Monahan et al., 2006); Spousal Assault Risk Assessment (SARA) (Kropp et al., 

1995); Sexual Violence Risk – 20 (SVR-20) (Boer et al., 1997); Violence Risk Screening -10, 

(V- RISK-10) (Bjørkly et al., 2009) och Short Term Assessment of Risk and Treatability 

(START) (Webster et al., 2006). 

Det finns även flera riskbedömningsinstrument för bedömning av risken för våld inom 

psykiatrisk slutenvård i det korta tidsperspektivet såsom Brøset Violence Checklist (BVC) 

(Almvik et al., 2000) och Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) (Vojt et al., 
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2010) Utvecklingen mot att riskbedömningar i större utsträckning ska inkludera riskhantering 

(risk management) leder till en ytterligare revision av HCR-20 till Historical-Clinical- Risk 

Management 20 version 3 (HCR-20V3) (Douglas et al., 2013; Douglas et al., 2014). De 

vanligaste metoderna att bedöma risk för återfall i allvarligt våld inom rättspsykiatrisk vård i 

Sverige idag är kliniska bedömningar, (80 %), HCR-20 (44 %), andra bedömningar (16%), 

START (8 %), BVC (8 %), och andra (2%) det betyder att 78%, utslaget på n=1383 patienter 

vårdade rättspsykiatriskt i Sverige är bedömda med minst ett riskbedömningsinstrument år 

2020 (RättspsyK, 2020). 

3.2 RISKBEDÖMNINGSINSTRUMENTET SHORT TERM ASSESSMENT OF 
RISK AND TREATABILITY (START)  

Detta verktyg ingår i den så kallade ”tredje generationen” av riskbedömningsverktyg och 

utvecklades inom den kanadensiska rätts- och fängelsepsykiatriska traditionen av 

bedömningsinstrument. Dessutom är START utformat som ett vårdverktyg (Nicholls et al., 

2006; Nicholls et al., 2011). I START-skattningen bedöms 20 olika START- punkter (items) 

fördelat på styrkor och svagheter, vilka graderas enligt måtten låg (0), måttlig (1) eller hög 

(2). I START-skattningen ingår även att bedöma och välja ut vilka 3-5 punkter som är de 

mest centrala av patients styrkor, så kallade nyckelfaktorer, samt svagheter, så kallade 

kritiska faktorer (se bilaga 17.3, tabell 5 och 6). Dessa faktorer kan sedan användas som ett 

vårdverktyg och utgöra ett underlag för omvårdnad, genom att använda nyckel och kritiska 

faktorer i den individuella vårdplaneringen och patientsamtal. Nyckelfaktorer och kritiska 

faktorer är även av betydelse för riskbedömningen, då de tillsammans med de övriga 

styrkorna och svagheterna utgör underlag för en interprofessionell bedömning av sju olika 

riskområden: Risk för a) våld mot andra personer, b) självskada, c) självmord, d) bristande 

egenomsorg, e) missbruk, f) att avvika och g) att bli ett offer (Webster et al., 2006). 

Sammantaget leder resultaten från START-skattningen fram till en riskbedömning som 

används i samband med att patientens behov av fortsatt vård jämlikt LRV prövas i 

Förvaltningsrätt var sjätte månad. Instrument har visat goda psykometriska egenskaper 

avseende reliabilitet och prediktiv validitet i rättspsykiatrisk vård (Nonstad et al., 2010). 

Figur 1: START-bedömning 
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Ett antal studier undersöker sambandet mellan summan av styrkor, summan av svagheter 

och/eller ett eller flera av de i START definierade specifika riskområdena, i förhållande till 

utfallet för respektive riskområde. Studierna på detta område varierar stort avseende antal 

patienter i studien. Ofta saknas redovisning för hur många skattningar som gjorts totalt eller 

per patient. Hur utfallet efter skattning bedöms och klassificerats varierar.  Flertalet studier 

hämtar utfallsdata från de olika riskområdena ur journaler. Aggression och våldshändelser 

hämtas vanligen retrospektivt från journaler och är ofta omkodat till olika instrument avsedda 

för annan metodik, såsom SOS, OAS, MOAS, SOAS eller SOAS-R (Nijman et al., 1999; 

Palmstierna & Wistedt, 1987; Yudofsky et al., 1986).  

Vid genomgång och systematisering av 22 artiklar på området dras följande slutsatser i 

förhållande till STARTs sju olika riskområden (Abidin et al., 2013; Braithwaite et al., 2010; 

Chu et al., 2011; Desmarais et al., 2012; Gray et al., 2011; Hogan & Olver, 2016; Kikuchi et 

al., 2021; Marriott et al., 2017; Nicholls et al., 2006; Nonstad et al., 2010; O'Shea et al., 

2015a; O'Shea & Dickens, 2015b; O'Shea & Dickens, 2016; O'Shea et al., 2015; Paetsch et 

al., 2019; Quinn et al., 2013; Troquete et al., 2015; Whittington et al., 2014; Viljoen et al., 

2012b; Wilson et al., 2010; Wilson et al., 2013) ; de Vogel et al., 2019. Dessa sju rikområden 

är:   

Våld definieras i START manualen som alla faktiska hot och våldsförsök mot sig själv eller 

andra (Webster et al., 2004). Alla genomgångna artiklar utom en studerar utfallet våld och 

indikerar att START med rimlig säkerhet kan predicera våldshandlingar (O'Shea & Dickens, 

2015b). Av dessa 22 studier finner 19 signifikant relation mellan summa svagheter och våld 

(Abidin et al., 2013; Braithwaite et al., 2010; Chu et al., 2011; de Vogel et al., 2019; 

Desmarais et al., 2012; Gray et al., 2011; Hogan & Olver, 2016; Marriott et al., 2017; 

Nicholls et al., 2006; Nonstad et al., 2010; O'Shea & Dickens, 2015a; O'Shea & Dickens, 

2016; O'Shea et al., 2015; Paetsch et al., 2019; Quinn et al., 2013; Whittington et al., 2014; 

Viljoen et al., 2012a; Wilson et al., 2010; Wilson et al., 2013) och 15 studier signifikant 

relation för summa styrkor och våld (Abidin et al., 2013; Braithwaite et al., 2010; Chu et al., 

2011; Desmarais et al., 2012; Gray et al., 2011; Hogan & Olver, 2016; Kikuchi et al., 2021; 

Marriott et al., 2017; Nicholls et al., 2006; Nonstad et al., 2010; O'Shea & Dickens, 2015a; 

O'Shea & Dickens, 2016; Paetsch et al., 2019; Whittington et al., 2014; Viljoen et al., 2012a; 

Wilson et al., 2010).  

En av artiklarna använder ett riskscore som är en kombination av styrkor och svagheter 

(Nicholls et al., 2006). Sammantaget testar 18 artiklar och får signifikant utfall för både 

styrkor och svagheter (Abidin et al., 2013; Braithwaite et al., 2010; Chu et al., 2011; de Vogel 

et al., 2019; Desmarais et al., 2012; Gray et al., 2011; Hogan & Olver, 2016; Kikuchi et al., 

2021; Marriott et al., 2017; Nicholls et al., 2006; Nonstad et al., 2010; O'Shea & Dickens 

2015a; O'Shea & Dickens, 2016; Paetsch et al., 2019; Whittington et al., 2014; Viljoen et al., 
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2012a; Wilson et al., 2010; Wilson et al., 2013). Tolv av studierna testar även det specifika 

riskområdet våld i START mot utfallet våld, varav sju visar signifikant relation mellan 

riskområdet och våld. Några artiklar skiljer sig i upplägg från de andra. Två studier skiljer sig 

från övriga genom att enbart studera öppenvårdspatienter, där en visar signifikant ett samband 

inom styrkor, svagheter och risk för våld (Kikuchi et al., 2021) medan Troquete et al. (2015) 

inte visar någon signifikans i något av dessa områden. 

Självskada definieras som alla beteenden som avser direkt fysisk kroppsskada, men utan 

intentioner att dö av ett sådant beteende (Webster et al., 2004). Tio artiklar studerar utfallet 

självskada och indikerar genom sina motstridiga resultat med viss tveksamhet att START kan 

predicera självskada (Abidin et al., 2013; Braithwaite et al., 2010; Gray et al., 2011; Kikuchi 

et al., 2021; Marriott et al., 2017; Nicholls et al., 2006; O'Shea & Dickens, 2015a; O'Shea & 

Dickens, 2016; O'Shea et al., 2015; Viljoen et al., 2012a). Av dessa finner tre signifikant 

relation mellan summa svagheter och självskada (Kikuchi et al., 2021; Marriott et al., 2017; 

Nicholls et al., 2006), medan två av dessa studier även visar signifikans för styrkor. Sju av 

studierna testar även det specifika riskområdet självskada, varav fyra visar signifikant relation 

till utfallet självskada (Kikuchi et al., 2021; Marriott et al., 2017; O'Shea & Dickens, 2015a; 

O'Shea & Dickens, 2016). 

Suicid definieras som en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. Med 

suicidförsök menas de försök med en icke dödlig utgång där det är övertygande att 

intentionen vid någon punkt (inte noll) var att ta sitt eget liv (Webster et al., 2004). Sex 

artiklar studerar utfallet suicid och indikerar genom sina motstridiga resultat med viss 

tveksamhet att START kan predicera suicid (Braithwaite et al., 2010; Kikuchi et al., 2021; 

Marriott et al., 2017; O'Shea & Dickens, 2015b; O'Shea & Dickens, 2016; O'Shea et al., 

2015). Av dessa finner två signifikant relation med summa svagheter (Marriott et al, 2017; 

Kikuchi et al 2021) och en av dessa två för summa styrkor (Marriott et al., 2017). Fyra av 

studierna testar relationen mellan det specifika riskområdet suicid, varav två visar en 

signifikant relation (O'Shea & Dickens, 2015b; O'Shea & Dickens, 2016).  

Att avvika från vård och behandling definieras som ett tillfälle när patienten lämnar vård, 

annan behandling, begår överträdelse mot restriktioner eller terapeutiska råd (Webster et al., 

2004). Fyra artiklar studerar utfallet att avvika (Braithwaite et al., 2010; Kikuchi et al., 2021; 

Nicholls et al., 2006; O'Shea & Dickens, 2015b). Alla fyra studierna finner en signifikant 

relation mellan att avvika och summa svagheter och en finner en signifikant relation med 

summa styrkor (Braithwaite et al., 2010). Alla fyra studier testar även relationen mellan det 

specifika riskområdet att avvika och att faktiskt göra det. Två av dessa visar en signifikant 

relation med utfallet (Nicholls et al., 2006; O'Shea & Dickens, 2015b). 

Droganvändning definieras som misslyckande med att uppfylla krav från familj omgivning 

och arbete orsakat av droganvändning (Webster et al., 2004). Fyra artiklar studerar utfallet 
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droganvändning och indikerar att summa svagheter står för prediktion, medan summa styrkor 

och det specifika riskområdet droganvändning uppvisar motstridiga resultat (Braithwaite et 

al., 2010; Kikuchi et al., 2021; O'Shea & Dickens, 2015b; Viljoen et al., 2012a). Av dessa 

finner samtliga artiklar en relation mellan summa svagheter och en för summa styrkor 

(Braithwaite et al., 2010). Samtliga studier testar även det specifika riskområdet 

droganvändning där tre visar signifikant relation till utfallet droganvändning (Braithwaite et 

al., 2010; O'Shea & Dickens, 2015b; Viljoen et al., 2012a). STARTs svagheter kan därför 

sägas predicera om patienten kommer att använda droger. 

Bristande egenvård definieras som försummelse av kost, skydd, medicinsk vård och hygien 

(Webster et al., 2004).  Fem studier undersöker utfallet bristande egenvård och indikerar med 

sina motstridiga resultat viss tveksamhet att START kan predicera bristande egenvård 

(Braithwaite et al., 2010; Gray et al., 2011; Kikuchi et al., 2021; Marriott et al., 2017; O'Shea 

& Dickens, 2016). Av dessa finner en signifikans med summa svagheter (Marriott et al., 

2017) och två signifikans för summa styrkor (Marriott et al., 2017; O'Shea & Dickens, 2016). 

Sammantaget testar två artiklar utfallet för både styrkor och svagheter och en får signifikant 

utfall (Marriott et al., 2017). Fyra av studierna testar även signifikans för specifika 

riskområdet bristande egenvård, varav två studier visar signifikans (Kikuchi et al., 2021; 

Marriott et al., 2017).  

Utsatthet för brott definieras som offer av alla slag, inkluderande våld (alla faktiska, försök 

eller hotade patienter) (Webster et al., 2004). Sju artiklar undersöker utfallet utsatthet för brott 

och indikerar genom sina motstridiga resultat med viss tveksamhet att START kan predicera 

utsatthet för brott (Braithwaite et al., 2010; Gray et al., 2011; Kikuchi et al., 2021; Marriott et 

al., 2017; O'Shea & Dickens, 2016; Viljoen et al., 2012a). Av dessa finner två en signifikant 

relation med summa svagheter (Marriott et al., 2017; Viljoen et al., 2012a) och en för summa 

styrkor (Marriott et al., 2017). En studie testar och finner en signifikant relation med både 

summa styrkor och summa svagheter (Marriott et al., 2017). Fem av studierna testar även för 

signifikans för risk för utsatthet, varav en visar signifikant relation till utfallet utsatthet för 

brott (O'Shea & Dickens, 2016).  

Dynamiska riskfaktorer och förändring av risk över tid. Tidigare forskning inom 

riskutvärderingar betraktar riskvariabler som konstanta, eller stabila, över en längre tid 

(exempelvis kön och diagnos). Under början av 2000-talet ökar intresset för riskvariabler som 

kan förändras över en kortare tidsperiod, så kallade dynamiska riskvariabler (C. D. Webster 

et al., 2006). Dessa riskvariabler återfinns i riskutvärderingsmodeller som exempelvis HCR-

20 och START. Inom START-forskningen finns det ett stort intresse för att studera detta 

dynamiska perspektiv. Desmarais et al. (2010) och Dickens et al. (2015) visar till exempel att 

kvaliteten på den utvärdering man gör förstärks om det även genomförs en aktiv återkoppling 

till tidigare utförda utvärderingar. Whittington et al. (2014) visar i sin tur att START-
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skattningen håller hög stabilitet över tid vid utvärdering av både styrkor och svagheter. Som 

noterats ovan så har START olika effektiv prediktion avseende de sju olika riskområdena. 

Desmarais et al. (2012) resultat ger stöd för användandet av en dynamisk utvärderingsmodell 

för att bedöma risken för våld. Whittington et al. (2014) stöder detta och menar att risken för 

våld ökar trefaldigt vid en förändring av skattningen av sammanlagda svagheter på mer än 10 

poäng. Wilson et al. (2013) fokuserar i sin tur på i vilken grad förändringen av individuella 

dynamiska faktorer kan kopplas till en förändring av risk vid en bedömning. Även Troquete 

et al. (2015) uppvisar ett starkt stöd för vikten av dynamiska faktorer vid prediktion av 

institutionellt våld.  

Quinn et al. (2013) undersöker hur ofta en START-skattning bör genomföras för att bäst 

fånga förändring av individuell svaghet och risk hos över tid. De hävdar att skattningar ger 

bäst prediktion om de genomförs en gång per månad. Därefter sker avtagande signifikans 

över tid, för att ge en svag prediktion vid sexmånadersintervall. Dickens & O'Shea (2015) 

undersöker även de STARTs prediktiva validitet av styrkor, svagheter och risk, men vid 

tidsintervall på en, två och tre månader. Signifikans uppnås för aggression och 

självskadebeteende vid samtliga tidsintervall. Däremot uppvisas enbart signifikant prediktion 

för bristande egenvård vid en- och tvåmånaders-intervaller och utsatthet för brott endast vid 

tremånadersintervall. 

Nyckelfaktorer och kritiska faktorer som verktyg för riskreduktion. Som beskrivet ovan 

bedömer START-skattningen 20 olika START-punkter fördelat på patients styrkor, så 

kallade nyckelfaktorer, samt svagheter, det vill säga kritiska faktorer. Dessa faktorer används 

sedan för individuell behandling. Det finns inte många studier om dessa faktorer trots att 

START-manualen påtalar deras betydelse. O'Shea & Dickens (2016) jämför i en artikel om 

START frekvensen av markerade nyckel- och kritiska faktorer på 200 skattningar av både 

manliga och kvinnliga patienter. De finner att kritiska faktorer är vanligare förekommande än 

nyckelfaktorer och att fler faktorer markeras för män än kvinnor. Ytterligare en studie 

Paetsch et al. (2019) av STARTs nyckel- och kritiska faktorer granskar utfallet, först efter tre 

månader (N=195) och sedan efter sex månader (N=170). Granskningen är dikotom och 

undersöker förekomsten eller avsaknaden av våld hos patienten kopplat till markeringen av 

nyckel- och kritiska faktorer. Inget signifikant samband förekommer. I litteratursökandet 

påträffas inga studier som beskriver effekten av att använda nyckelfaktorer och kritiska 

faktorer som verktyg att planera och för att reducera risken för oönskade händelser. 

START som riskbedömningsinstrument och vårdverktyg. START-instrumentet har en 

rimligt god förmåga att förutsäga våldshandlingar och därigenom ge en uppfattning om vilka 

patienter man särskilt måste ägna riskrehabiliterande insatser åt. Erfarenhetsmässigt uppfattas 

START av personalen som ett användarvänligt vårdverktyg för att minska risken för våld mot 

andra, samt bidrar dessutom till tvärvetenskapliga beslut med ett bredare perspektiv av 



 

 

 15 

 

patientens situation (Crocker et al., 2011; Kroppan et al., 2011; Nonstad et al., 2010). 

Däremot är det fortfarande osäkert hur START som bedömningsinstrument är statiskt eller 

dynamiskt över olika tidsintervall och inom olika rättspsykiatriska vårdmiljöer. Det är även 

ofullständigt klarlagt om riskreducerande insatser kan styras med hjälp av kritiska faktorer 

angivna i instrumentet. 
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3.3 SAMMANSTÄLLNING AV ARTIKLAR INOM ÄMNESOMRÅDET  

Tabell 1: Sammanställning av artiklar inom ämnesområdet 

Författare Årtal Urval 

antal 

personer 

1.  

Våld 
(Violence) 

alla sorter 

utom verbal 

2. 

Självskada 

(Self-harm) 

3.  

Suicid 

(Suicide) 

4.  

Avvika 

(Un-

authorized 

Leave) 

5.  

Drogan-

vändning 

(Substance 

abuse) 

6.  

Bristande 

egenvård 

(Self -

neglect) 

7.  

Utsatthet 

för brott 

(Being 

victimized) 

Abidin et al. 2013 100 ST+,SV+ ST-,SV-  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat Ej prövat 

Braithwaite, et al. 2010 34 ST+, 

SV+,RI- 

ST-,SV-,RI- ST-,SV-,RI- ST+, SV+, 

RI- 

ST+, 

SV+,RI+ 

ST-,SV-,RI- ST-,SV-,RI- 

Chu et al. 2011 50 ST+, 

SV+,RI- 

 Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat 

Desmarais  et al. 2012 120  ST+, 

SV+,RI+ 

 Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Gray et al. 2011 51 ST+, SV+ ST-, SV-  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat ST-, SV- ST-, SV- 

Hogan & Olver 2016 91 ST+ 

,SV+,RI+ 

Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat Ej prövat 

Kikuchi et al. 2021 102 ST+, SV+, 

RI+ 

ST-, SV+, 

RI+ 

ST-, SV+, 

RI- 

ST-, SV-, RI- ST-, SV+, 

RI- 

ST-, SV-, RI+ ST-, SV-, RI- 

Marriott et al. 2017 527 ST+, 

SV+,RI+ 

ST+, SV+, 

RI+ 

ST+, SV+, 

RI- 

 Ej prövat  Ej prövat ST+, SV+, 

RI+ 

ST+, SV+, 

RI- 

Nicholls et al. 2006 137 ST+, SV+ 1 ST+, SV+1  Ej prövat ST+, SV+1  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Nonstad et al. 2010 61 ST+, SV+  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

O'Shea & Dickens (a) 2015 214  ST+, 

SV+,RI- 

ST-, SV-, 

RI+ 

ST-, SV-, 

RI+ 

 Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

O'Shea & Dickens (b) 2015 900   Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat ST-,SV+,RI+ ST-

,SV+,RI+ 

 Ej prövat  Ej prövat 

O'Shea et al. 2015 200 ST+, SV+, 

RI+ 

ST-,SV-, RI+ ST-,SV-, RI+  Ej prövat  Ej prövat ST+,SV-,RI- ST-,SV-, RI+ 

O'Shea & Dickens 2016 84 ST-, SV+ ST- ,SV- ST-, SV-  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat ST- SV- 

Paetsch et al. 2019 310 ST+, SV+, 

RI+ 

 Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Quinn et al. 2013 80  ST-,SV+,RI+  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Troquete et al. 2015 310 ST-, SV-, RI-  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Whittington et al. 2014 50 ST+, SV+  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Viljoen et al. 2012 90  ST+, SV+, 

RI- 

ST-, SV-, RI-  Ej prövat  Ej prövat ST-, SV+, 

RI+ 

 Ej prövat ST-, SV+, 

RI- 

Wilson et al. 2013 30  ST+, SV+, 

RI+ 

 Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

Wilson et al. 2010 30 ST+, SV+  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

De Vogel et al. 2019 78 ST-, SV+  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat  Ej prövat 

ST+=Summa styrkor är signifikant korrelerat med outcome i kolumn rubriken ; SV+= Summa svaghet är signifikant korrelerat med outcome i kolumn-
rubriken; RI+=Specifikt riskområde (se rubrik i kolumn) signifikant korrelerat med outcome i kolumnrubriken; ST-= Summa styrkor är inte signifikant 

korrelerat med outcome i kolumnrubriken; SV-= Summa svaghet är inte signifikant korrelerat med outcome i kolumnrubriken; RI-= Specifikt risk om-råde 

(se rubrik i kolumn)  är inte signifikant korrelerat med outcome i kolumnrubriken 
1= Denna studie använder en kombinationspoäng för styrkor och svagheter. 
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4 PERSONLIG ÅTERHÄMTNING 

Personlig återhämtning vid psykisk sjukdom betraktades under lång tid som en process som 

påbörjades vid sjukdom och avslutades när hälsan helt återvunnits. En förändring av denna 

grundsyn inleds under 1960-talet i samband med att avinstitutionaliseringen påbörjas i olika 

omgångar, det vill säga nedstängningen av de stora mentalsjukhusen (Anthony, 1993, 2000). 

Då inleds diskussioner om integreringen av psykiskt sjuka personer i samhället och hur 

vården bättre kan hjälpa individer med livslånga psykiska sjukdomar. Denna diskussion 

fortsätter fram till början av 2000-talet och begreppet Personlig återhämtning hinner 

förändras och breddas under denna tid. Från att ha ett vårdsystem som fokuserar på att ge 

symtomlindring till personer med allvarlig psykisk störning, börjar en förändring ske och 

patienterna får mer utrymme att uttrycka sina behov och önskemål. Detta utvecklar begreppet 

Personlig återhämtning, med fokus på tillfrisknande, som en process över tid där livskvalitet 

är ett mål oavsett hur lång man kommit i sitt tillfrisknande. Denna syn kommer att vägleda 

den psykiatriska vården från 1990-talet och framåt.  

En av de mest citerade definitionerna av Personlig återhämtning ges av (Anthony, 1993): 

”…en djupt personlig, unik process som förändrar personens attityder, värderingar, känslor, 

mål, färdigheter och/eller roller. Det är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och aktivt liv, 

även med de begränsningar som sjukdomen medför. Återhämtning innebär att utveckla en ny 

mening och syfte med sitt liv, samtidigt som man växer ifrån sjukdomens katastrofala 

effekter” (Slade, 2014). Anthonys teorier och begrepp ligger till grund för stora delar av 

forskningen på området som publicerats från 1990-talet och framåt.  

Figur 2: Återhämtning 
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Barnao et al. (2015) identifierar både externa och interna teman för personlig återhämtning. 

Externa teman handlar bland annat om personalens betydelse och vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt och förståelse för återhämtningsresan (Barnao et al., 2015). 

Interna teman knyter an till patienternas personliga erfarenhet och deras strategier för coping. 

Personlig återhämtning kan stödjas när behandling är personcentrerad och knyts till patients 

egen upplevelse. Utmaningen är att arbeta tillsammans med personen: att erbjuda vårdens 

tjänster, istället för att bestämma vad som ska göras (Slade, 2014). Askola et al. (2018) 

fokuserar närmare på patientens upplevelse och identifierar olika områden som personalen 

behöver vara uppmärksam på, bland annat betydelsen av att lyssna och försöka förstå 

patientens berättelse. 

Redan 2005 introducerar Resnick et al. (2005) fyra domäner för Personlig återhämtning 

(Personal recovery), i en kvantitativ studie inom allmänpsykiatrin av patienter med 

schizofreni. Dessa är Egenmakt (Empowerment), Kunskap (Knowledge), Livskvalité (Life 

satisfaction) samt Hopp och optimism (Hope and optimism). Dessa fyra domäner 

återkommer även av Drennan & Alred (2013) personlig återhämtningsmodell. Vidare 

framhåller författarna, liksom Adshead et al. (2017) och Simpson & Penney (2018) 

 att processen för Personlig återhämtning är mer komplex för den grupp patienter som har 

begått brott. Leamy et al. (2011) utvecklar Resnick et al. (2005) teorier vidare och skapar 

begreppet CHIME (Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) genom en 

systematisk översikt och en narrativ syntes av forskning om personlig återhämtning. Detta 

gör de genom att renodla det vidare begreppet Tillfredsställelse med livet (Life Satisfaction), 

som innehåller sociala nätverk och sociala förhållande, till det han kallar Samhörighet 

(Connectedness) med sitt fokus på goda relationer till andra människor.  

I Leamy et al. (2011) systematiska översikt och narrativa syntes granskas 97 artiklar som 

fokuserar på allmänpsykiatriska patienters åsikt om vad som stärker dem i deras motivation 

att utvecklas i en återhämtningsprocess och identifierar tre inbördes relaterade områden a) 

Återhämtningsresa (Recovery journey), b) Återhämtningsprocesser (Recovery processes) och 

c) Återhämtningsfaser (Recovery stages). Området Återhämtningsresa består av 13 olika 

beskrivningar av hur patienterna upplever sina respektive återhämtningsprocesser. De olika 

ståndpunkterna visar på komplexiteten i begreppet Återhämtningsresa och hur olika patienter 

upplever denna process på skilda sätt. Studien beskriver vidare hur personlig återhämtning 

består av fem steg, vilka i sin tur baseras på den transteoretiska modellen för förändring av 

beteenden (Transtheoretical model of behaviour change). De olika stadierna sträcker sig från 

förnekelse och insikt, via förberedelse och agerande, till underhållande progression (Leamy et 

al., 2011; Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & Velicer, 1997). I den tredje delen av 

Leamy et al. (2011) resultat introduceras fem centrala teman för personlig återhämtning 

Samhörighet, Hopp och optimism, Identitet, Mening i livet och Egenmakt. Dessa teman 
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bildar akronymen CHIME, som i artikeln introduceras som alternativa stödpunkter för 

kliniska åtgärder.  

Llewellyn-Beardsley et al. (2019) genomför en review och narrativ metasyntes av 45 

allmänpsykiatriska artiklar med fokus på personlig återhämtning för patienter med psykisk 

ohälsa. De använder sig, liksom Leamy et al. (2011), av narrativ syntes, men bygger syntesen 

i andra dimensioner. De skapar ett konceptuellt ramverk för berättelser om mental hälsa 

(Mental health recovery narratives) bestående av nio dimensioner Positionering (Positioning), 

Känslomässigt tonläge (Emotional tone), Förhållningsätt till återhämtning (Relationship with 

recovery), Bana (Trajectory), Vändpunkter (Use of turningpoints), Berättelseföljd (Narrative 

sequence), Huvudperson (Protagonism) samt Användning av metaforer (Use of metaphors) 

(Leamy et al., 2011; Llewellyn-Beardsley et al., 2019). Stuart et al., (2017) undersöker 15 

allmänpsykiatriska artiklar och hittar utöver CHIME fyra ytterligare teman: Svårigheter 

(Difficulties) som patienterna beskriver att de behöver hantera under återhämtningsprocessen, 

som att exempelvis personliga, sociala och ekonomiska svårigheter leder till bakslag i 

återhämtningsprocessen. Terapeutiskt bidrag (Therapeutic input) handlar om olika 

utmaningar kring medicinering, samtalsterapi och personalens attityd. Författarna väljer att 

lägga Acceptans och medveten närvaro (Acceptance and mindful awareness) som ett tema 

istället för som Leamy et al. (2011) som underordnade teman Identitet och Meningen i livet. 

Sista temat Återvända till, eller önskan om normalitet (Returning to, or desiring normality) 

kan kopplas till hopp men utgör ett eget tema i artikeln när det uttrycks avsaknad av hopp.  

Clarke et al. (2015) och Shepherd et al., (2016) sammanställer en forskningsöversikt om 

personlig återhämtning inom rättspsykiatrisk vård. Clarke et al. (2015) artikel ”Vad betyder 

återhämtning för patienter i rättspsykiatrisk vård?” (”What does recovery mean to a forensic 

mental health patient?”) bygger vidare på tidigare forskning inom allmänpsykiatrin. De 

presenterar en systematisk översikt och narrativ metasyntes av 11 kvalitativa artiklar om 

rättspsykiatriska patienters syn på personlig återhämtning. Fem av dessa artiklar analyseras 

även i den metasyntes A Shepherd et al. (2016) genomför. Båda författarna utgår från 

Anthony (1993) definition av personlig återhämtning (se ovan). Clarke et al. (2015) 

diskuterar utvecklingen inom rättspsykiatrins behandlingsformer. Liksom Turton et al. (2009) 

lyfter de fram fördelarna med att inte enbart använda en traditionell medicinsk modell, utan 

introducera en mer holistisk inriktning för personlig återhämtning. Istället för att enbart söka 

reducera symtom, lägger man inom den nya ansatsen fokus på att stärka patienternas förmåga 

att hantera samt att övervinna olika situationer och problem associerade med psykisk 

sjukdom.  

Liknande resonemang återfinns hos Shepherd et al. (2016). Båda artiklarna lyfter 

problematiken med personlig återhämtning utifrån samhällets behov av skydd från den 

intagne, det så kallade ”dubbla uppdraget”. Enligt Clarke et al. (2015) är det nödvändigt att så 

långt det är möjligt ge patienterna möjlighet till positivt risktagande, frihet genom fria val och 
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eget ansvar för att stärka självuppfattningen (sense of self). Även Shepherd et al. (2016) 

håller med om detta och betonar vikten av att de intagna får utrymme att arbeta terapeutiskt 

med identitetsrelaterade frågor. En annan viktig aspekt för patienterna är att genom en solid 

och meningsfull terapeutisk relation till sin behandlare skapa en känsla av samhörighet och 

bygga hopp (Clarke et al., 2015). Även Shepherd et al. (2016) ser den terapeutiska relationen 

som viktig för att skapa hopp och att tillsammans med kontakter med andra intagna bygga 

grunden för ett socialt nätverk som stöder patienternas personliga återhämtning process.  

Vid en jämförelse av forskning inom de två olika behandlingsområdena allmänpsykiatri och 

rättspsykiatri framgår att de tillfrågade patienterna, trots skilda kontexter, uttrycker många 

gemensamma behov för en framgångsrik personlig återhämtning (Clarke et al., 2015; Leamy 

et al., 2011; Resnick et al., 2005; Shepherd et al., 2016). Samhörighet med andra, hopp för 

framtiden, ökad personlig frihet och stärkt personlig identitet är behov hos patienterna oavsett 

om de är frivilligt vårdade, tvångsintagna, eller kombinerar den psykiska sjukdomen med att 

ha begått ett allvarligt brott. Studierna inom rättspsykiatrisk vård uppvisar tre specifika 

tematiska skillnader jämfört med CHIME.  

Ett viktigt tema i behandling av psykiskt sjuka lagöverträdare för att uppnå framgång i 

personlig återhämtning är enligt Clarke et al. (2015) och att Bearbeta och acceptera det 

förflutna (Coming to terms with the past). Det innebär enligt författarna att bearbeta de brott 

man begått och eventuella tidiga trauman. Clarke et al. (2015) identifierar ytterligare ett tema 

som kallas för Hälsa och hälsofrämjande åtgärder (Health and interventions). I den 

poängteras hur patienternas fysiska och psykiska hälsa hänger ihop och att båda behöver 

stärkas för god personlig återhämtning. Dock sker en begränsning genom att lägga fokus på 

terapeutiska åtgärder som går in under temat Bearbeta och acceptera det förflutna. Det sista 

temat har utvecklats av Shepherd et al. (2016) som visar på vikten av att patienterna känner 

sig psykiskt och fysiskt trygga i den rättspsykiatriska kontexten Säkerhet och trygghet (Safety 

and security). 
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5 AVHANDLINGENS SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka patienters och personals uppfattningar om 

hur det går att minska risken för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser hos 

patienter inom rättspsykiatrisk vård. 

Detta område utforskas utifrån följande forskningsfrågor: 

i. Vad kan, enligt patienternas bedömning, reducera egen farlighet och risk för 

återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser?   

ii. Vilka områden inom återhämtning är betydelsefulla för patienter som vårdas i 

rättspsykiatri? 

iii. Vilka av START instrumentets kritiska faktorer lönar det sig för 

personalen/vårdteamet att arbeta och planera med för att minska patientens risk 

för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser?  

iv. Är START instrumentets summa styrkor och svagheter användbara mått för att 

beskriva patientens risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser? 
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6 ARTIKELÖVERSIKT 

Nedanstående tabell ger en översikt av de fyra artiklar som ingår i avhandlingen. Den visar 

titel, syfte, data/deltagare, datainsamling och analysmetod.  

Tabell 2: Artikelöversikt 

Studie Syfte Deltagare i studierna/ 

material 

Datainsamling Analysmetod 

Studie I 

It had only been a matter of 
time before 

I had relapsed into crime: 

aspects of 
care and personal recovery 

in forensic mental health  

Att beskriva patienters, i 

rättspsykiatrisk vård, egna 
åsikter om vilka aspekter av 

vård och personlig 

återhämtning som är viktiga 
för att minska risk för 

återfall i våldshandlingar 

och andra oönskade 
händelser. 

10 Patienter dömda jml 

LRV med SUP 
inskrivna på RPV 

Stockholm  

10 Semistrukturerade 

intervjuer  
 

Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 
Graneheim & 

Lundman (2004) 

Studie II 

Personal recovery and its 
challenges in forensic 

mental health: A systematic 

review and thematic 
synthesis of the qualitative 

literature 

 

Att undersöka patienters 

syn på vad som är viktiga 
aspekter av personlig 

återhämtning och dess 

utmaningar i 
rättspsykiatrisk vård i 

förhållande till ett etablerat 

ramverk för personlig 
återhämtning från 

allmänpsykiatrisk vård: 

Samhörighet, Hopp, 
Mening i livet och 

Egenmakt (CHIME). 

21 vetenskapliga 

kvalitativa artiklar där 
rättspsykiatriska 

patienter har 

intervjuats.  

Initial sökning från  

2014 och framåt gav 
1229 artiklar  

 

Litteraturöversikt och 

Tematisk analys enligt 
Thomas & Harden 

(2008) 

 

Studie III  
Reducing risk for future 

violence by addressing 

critical factors in treatment 
planning for forensic 

psychiatric patients    

 - An exploratory study on 
the influence of staff 

judgments of critical issues 

Att utvärdera hur risk för 
återfall i våldshandlingar 

och andra oönskade 

händelser hos patienter som 
är inneliggande i 

rättspsykiatrisk vård 

påverkas av att personalen 
identifierar och arbetar med 

specifika kritiska faktorer 

från START- instrumentet. 
I studien undersöks också 

skillnader mellan större 

diagnostiska grupper. 

Patienter dömda till 
LRV med och utan 

SUP vårdade på RPV 

Stockholm, bedömda 
med START 

787 START 
skattningar 

Student´s t-test 

(matched paired t-test) 

 

Studie IV 
Unidimensionality of the 

Strengths and 
Vulnerabilities  

Scales in the Short-Term 

Assessment of Risk and  

Treatability (START) 

Att testa dimensionaliteten 
av START-instrumentet. 

Om START-instrumentet är 
endimensionellt så styrker 

det användningen av 

totalsumma av styrkor eller 

svagheter, som ett mått på 

risk för återfall i 

våldshandlingar och andra 
oönskade händelser. 

START- Skattningar 
från patienter inskrivna 

inskrivna I 
rättspsykiatrisk vård i 

Danmark, Finland, 

Storbritanien och 

Sverige 

Datasetet  2890 
START skattningar 

Categorical Principle 
Component Analysis, 

CATPCA (Linting, et 
al., 2007) och 

Cronbach's α 
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7 METOD 

7.1 URVAL OCH INSAMLING AV DATA 

Studie I är en intervjustudie. Intervjumetoden används för att kunna belysa erfarenheter och 

åsikter hos patienter som vårdas i rättspsykiatrisk vård. Frågorna är semi-strukturerade 

(Brinkmann & Kvale, 2015) och testas i en pilotintervju av en patient med god förmåga att 

uttrycka sig. Baserat på återkopplingen från patienten görs några mindre justeringar av 

frågorna för att göra dem tydligare. I samband med pilotintervjun testas också 

funktionaliteten i den tekniska utrustningen för inspelning av intervjun. I urvalet av 

informanter eftersträvas maximal variation med avseende på kön, ålder, etnicitet, födelseland, 

utbildningsnivå, diagnoser, typ av brott och tid i slutenvård på kliniken. Samtliga patienter 

som inkluderas är dömda till LRV med särskild utskrivningsprövning som dessutom prövats i 

förvaltningsrätten vid minst vid två tillfällen.  

Patienterna ska kunna göra sig förstådda och förstå det svenska språket. Dessutom ska 

patienterna inte ta skada på något sätt av att intervjuas, vilket i förväg bedöms av ansvarig 

överläkare. Nitton patienter som uppfyller kriterierna för deltagande tillfrågas om att delta i 

intervjuerna. Nio patienter avböjer och tio intervjuas, varav nio sedan används i studien. 

Ingen patient väljer att avbryta eller pausa under pågående intervju. Samtliga tio intervjuer 

sker på patientens avdelning i ett enskilt rum utan att avdelningens personal kan höra 

samtalet. Intervjuerna spelades in på digitala ljudfiler. Intervjutiden varierar mellan 35 och 75 

minuter. Datainsamlingen genomförs av två legitimerade specialistsjuksköterskor i psykiatri, 

som båda deltar i samtliga intervjuer. Intervjuerna transkriberas tidsmässigt i nära anslutning 

till intervjun varefter analysarbetet påbörjades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). 

Figur 3: Intervju 
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Studie II genomförs med sökningar i sex elektroniska databaser. Första sökningen efter 

artiklar sker i januari 2019 och en uppdaterad sökning i februari 2020. De elektroniska 

databaser som används är (Web of Science, MEDLINE, PsycINFO, Cinahl, EMBASE och 

SocIndex). Söksträngen konstrueras utifrån två tidigare litteraturstudier (Clarke et al., 2015; 

A Shepherd et al., 2016). Den innehåller orden: [Recover*] and [Forensic or Secure] and 

[Patient* or Offend* or Service User*]. Båda sökningarna är begränsade till artiklar 

publicerade efter 2014 eftersom tidigare litteraturöversikter sträcker sig fram till dess (Clarke 

et al., 2015; A Shepherd et al., 2016). Tillsammans ger sökningarna 1229 träffar. För 

dokumentation av sökningarna används ett flödesdiagram från Transparent Reporting of 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). Flödesdiagrammet 

visar informationsflödet genom de olika faserna i den systematiska granskningen. 

Flödesschemat (se studie II manuskript sid 29) visar antalet artiklar som identifierats i de 

olika stegen för inkludering eller exkludering och orsakerna till dessa val. När det återstår 337 

artiklar och den digitala sorteringen inte kan bidra ytterligare läggs de kvarvarande artiklarna 

in i systemet Rayyan QCRI som är ett program för att sortera artiklarna inför en manuell 

bedömning (Ouzzani et al., 2016).  

Fyra av författarna granskar hälften var av artiklarna, utan att veta vad de andra har svarat, 

sedan bryts sekretessen mellan författarna. Resultatet ger 41 artiklar för vilka det antingen 

råder enighet om att de ska inkluderas eller där det finns olika åsikter om de ska inkluderas 

eller inte. För övriga artiklar råder enighet om att de ska exkluderas. Författarna analyserar 

gemensamt de artiklar för vilka det inte råder enighet om exkludering. Artiklarna bedöms 

med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme, för kvalitativa studier (Critical Appraisal 

Skills Programme [CASP], 2018). CASP består av 10 frågor som syftar till att bedöma tre 

områden; Vad är resultaten? Är resultaten av studien valida? Har resultaten någon nytta 

lokalt? När analysen är slutfört återstår 21 artiklar att inkludera i den tematiska syntesen 

(metasytesenen). Nitton av dessa artiklar var studier med primärdata från nio olika länder i 

värden och inkluderar tillsammans 298 deltagare. Två av de 21 inkluderade artiklarna var 

litteraturstudier som i sin tur inkluderar data från artiklar från fyra länder i olika världsdelar.  

De inkluderade artiklarna analyseras därefter med hjälp av Thomas & Harden (2008) 

trestegsmodell för tematisk syntes. Den systematiska litteraturöversikten och tematiska 

syntesen (metasyntesen) registreras i databasen International prospective register of 

systematic reviews (PROSPERO) som är en internationell databas med i förhand registrerade 

systematiska granskningar där det finns ett hälsorelaterat resultat. Syftet med att registrera 

studier i PROSPERO är att tillhandahålla ett register, som redan vid starten av studien 

minskar risken för duplikat och partiskhet men också att kunna jämföra vad som planerades 

med resultatet. Denna studie registreras under namnet ”Systematic review of the qualitative 

literature on personal recovery for forensic mental health patients”. 
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Studie III baseras på START- skattningar insamlade på RPV Stockholm från en 

klinikövergripande uppföljning, vilken påbörjas direkt efter implementeringen av START.  

Implementeringen av START vid Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) påbörjades hösten 

2010. Två projektledare utses, varav den ena är författaren av de arbeten som ingår i denna 

avhandling. För att implementera START utbildades 15 ”superstartare” vid Regionalt 

kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Avdelning Brøset, Trondheim i 

Norge enligt deras implementeringsmodell (Kroppan et al., 2011). Under tiden översätts delar 

av manualen till svenska av auktoriserad översättare med motöversättning. Superstartarna och 

projektledarna arbetar intensivt under några månader med att utbilda all personal på RPV 

som då består av cirka 450 anställda. START började användas 2011 som klinisk rutin för 

alla intagna patienter vid (RPV) och användas både som riskbedömning och som underlag i 

patientens individuella vårdplanering. I mars 2011 görs de första skattningarna på 

avdelningarna, de samlas in av projektledarna för att göra en klinikövergripande uppföljning, 

och kommer sedan ingå i både studie III och IV. Målet är att det ska finnas en superstartare 

per avdelning som kan delta på så många skattningar som möjligt, men också representera 

START i avdelningsarbetet. Riskbedömningen genomförs som regel var 6:e månad, men kan 

ske oftare om någon större förändring eller händelse inträffat (C. D. Webster et al., 2006). 

Första åren hålls superstartmöten var månad under terminerna för att senare glesas ut. Arbetet 

med att förbättra den praktiska användningen av de 20 START-punkterna pågår ständigt. 

Sammantaget leder resultaten från bedömningarna fram till en riskbedömning som används i 

samband med att patientens behov av fortsatt vård jämlikt LRV prövas i förvaltningsrätt var 

sjätte månad. Centrala faktorer bakom implementeringen är att använda START både som ett 

verktyg för riskbedömningar och som ett verktyg för vårdplanering för att främja patienternas 

personliga återhämtning. 

Under den perioden för insamlingen av de skattningar som användes i studien har RPV 

Stockholm i genomsnitt 149 vårdplatser och 55 intagna per år, med säkerhetsnivå 1-3. 

Upptagningsområdet för RPV Stockholm är vid tiden för insamlingen ungefär 2.2 miljoner 

invånare. Alla insamlade START- skattningar som tillhör patienter som vårdas på RPV 

inkluderas i det första datasetet. START-skattningar utförs på ett pappersformulär men ibland 

scannas patientens journal. Målet är göra en patientskattning var sjätte månad, inför 

förhandling förvaltningsrätt, och att START ska vara underlag vid patientens individuella 

vårdplanering (IVP). Insamlingen av START-skattningar till studie III och IV, pågår mellan 

mars 2011 till juni 2015.  

Arbetet med att mata in skattningarna i en Excelfil är komplex och tidskrävande eftersom 

skattningsformuläret har många poster. Data kontrolleras och kompletteras med 

journaluppgifter om när domen vinner laga kraft, vårdform, huvuddiagnos vid inskrivning. 

Patienter som har annan vårdform än LRV och LRV med SUP exkluderas likaså de som på 

något annat sätt saknar grundläggande data. I studie III inkluderades 787 START- 
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skattningar. 37 (4,7 %) av dessa skattningar exkluderades eftersom 2 eller mer START-

punkter inte var ifyllda. START-skattningarna kom från 285 unika patienter. Medelåldern vid 

patientens första skattning är 39,5 år och 16% (n= 46) av patienterna är kvinnor. 

Fördelningen av kön, ålder och diagnoser skiljer sig inte nämnvärt från den totala 

fördelningen i Sverige (RättspsyK, 2020). Diagnosfördelningen mellan inkluderande 

patienterna är delade i grupper inom ICD-10 diagnoserna: Schizofreni och andra icke-

organiska psykoser, Autistiska och organiska syndrom samt intellektuella funktionshinder, 

Maniska tillstånd och Andra diagnoser. 

 

Tabell 3: Diagnosfördelning 

Diagnosfördelning för 285 START-skattade patienter 

Diagnos  ICD-10 n % 

Schizofreni och andra icke-organiska psykoser F20-F29 217 76,1  

Autistiska och organiska syndrom samt 

intellektuella funktionshinder 

F00-F09 

F70-79 

F84 

37 13,0 

Maniska tillstånd F311-319 13 4,6 

Andra diagnoser  18 6,3 

 

Studie IV inkluderar 2890 START-skattningar från perioden 2011-2017, från totalt 685 

patienter, varav 134 från Danmark, 112 från Finland, 327 från Sverige och 112 patienter från 

Storbritannien. Vid rättspsykiatriska kliniken i Danmark fanns 104 vårdplatser med 40 

inskrivningar per år vid den Finska fanns 152 vårdplatser med 91 inskrivningar per år, vid 

den Svenska fanns 168 vårdplatser med 55 inskrivningar per år och vid den Brittiska kliniken 

fanns 66 vårdplatser med 29 inskrivningar per år och. Sammantaget varierar den 

genomsnittliga vårdtiden från 2,2 år till 7,0 år, den genomsnittliga åldern från 33 till 41 år och 

andelen män från 79% till 98%. Den vanligaste diagnosen är schizofreni och psykos. 

Användningen av START är också väl etablerad på samtliga kliniker.  

7.2 ANALYSMETODER 

Studie I består av 10 intervjuer. Första steget i analysen är att lyssna igenom inspelningen av 

den intervju som står på tur att analyseras. På så sätt levandegörs transkriberingen samtidigt 

som tidsmarkeringar noteras, och noter görs i den transkriberade intervjun, som är inmatad i 

analysprogrammet NVivo7 software (QSR International, 2006). Vid tveksamheter i vad 

patienten förmedlar, går det lätt att återgå till den inspelade intervjun, vilket också sker vid 

många tillfällen. Samtliga intervjuer läses också igenom flertalet gånger. Intervjuerna 

analyseras med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) modell. 
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Metoden är induktiv, strukturerad och datadriven det vill säga i ständig rörelse och strävar 

efter att inkluderad data håller hög kvalité. Analysen sker i fem steg: 

 Meningsbärande enheter i intervjutexterna av betydelse för forksningsfrågan väljs ut. 

 Dessa kondenseras till meningsenheter som enbart innehåller väsentlig information.   

 Faktan märks sedan med en deskriptiv kod om vad innhållet i meningen syftar till. 

 Subteman skapas av en latent betydelse från de deskriptiva koderna. 

 Slutligen skapas teman från subteman från alla intervjuer. 

Diskussioner förs under analysens olika steg mellan medförfattarna, för att uppnå konsensus 

och för att säkerställa både trovärdigheten och tillförlitligheten.  

Studie II är en litteraturstudie där 21 inkluderade artiklar analyseras med hjälp av Thomas & 

Harden (2008) trestegsmodell för tematisk syntes. Initialt identifieras all text i artiklarnas 

abstract och resultatavsnitt. Texten läggs in i Excel med en post per mening. Därefter 

analyserar författarna, enskilt och gemensamt, all text i överensstämmelse med 

trestegsmodellen. Författarna arbetar också genomgående under analysen med egna 

anteckningar som används vid de gemensamma mötena. I analysen utgår författarna från ett 

patientperspektiv och undviker aktivt att tänka och tolka utifrån sina egna intressen och 

erfarenheter som behandlare, samt eftersträvar konsensus i diskussionerna. Alla författarna 

har klinisk erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och av tematisk analys. I analysens första steg 

delar författarna upp artiklarna och arbetar individuellt. Varje mening kodas efter dess 

innebörd och innehåll samt tilldelas minst en kod.  

För analysen används koder som passade i CHIMEs olika kategorier, subkategorier och 

subsubkategorier (Leamy et al., 2011). De koder som passar in i CHIME under en kategori 

men inte har någon tillbörlig subkategori får istället bilda en ny underkategori till CHIME. De 

koder som inte passar in i CHIMEs ramverk får bilda egna kategorier med egna sub- och 

subsubkategorier. En tydlig trädstruktur som inkluderade teman, kategorier, subkategorier 

och subsubkategorier växer fram i Excel. Excel gör det också möjligt att sortera exempelvis 

på respektive kod eller kategori och att jämföra de meningar som är kodade i samma kod eller 

kategori med den meningsbärande texten. Användningen av kod för rad för rad möjliggör 

jämförelse mellan de olika artiklarna. Excel möjliggör att gå tillbaka till sammanhanget i all 

text för att förstå den exakta betydelsen av meningen och kontrollera konsistensen av 

tolkningen och om ytterligare nivåer av kodning behövs.  

I analysens andra steg letar författarna tillsammans efter likheter och skillnader mellan koder. 

Koderna grupperas i en hierarkisk trädstruktur och beskrivande teman identifieras. Nya koder 

skapas för att fånga betydelsen av grupper av initialkoder. Trädstrukturen med flera lager 

hjälper till att identifiera ett antal beskrivande teman. Ett förslag till sammanfattning av 

resultaten skrevs. Andra författare kommenterar utkastet och en slutlig version godkänns av 

alla författarna tillsammans. I analysens tredje steg kombineras resultat och teman från alla 

studier och organiseras i sin helhet och bearbetas till analytiska teman för att generera 

ytterligare begrepp, förståelser eller hypoteser.  Steget att ”gå utöver” innehållet i de 

ursprungliga studierna uppnås genom att använda de beskrivande teman som framgår av den 
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induktiva analysen av studieresultaten, för att svara på granskningsfrågorna. Författarna gör 

först detta självständigt och sedan som en grupp. Diskussionerna börjar mer abstrakta och 

analytiska teman dyka upp. En cyklisk process pågick tills nya teman är tillräckligt abstrakta 

för att beskriva initiala teman. Tematisk syntes är en kvalitativ form av systematisk 

litteraturstudie där resultatet leder fram till en syntes av inkluderade studiers resultat, för att 

forma nya tolkningar inom forskningsområdet.  

Studie III undersöker och beskrivs användningen av START instrumentet med avseende på 

personalens bedömning av vilka kritiska faktorer som minskar risken för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser om de adresseras i vårdplanen. För varje 

skattning där en specifik kritisk faktor väljs, så analyseras skillnaden i summan av svagheter 

vid den aktuella skattningen i jämförelse med nästa skattning som ett mått på förändringen av 

risk för våld och andra oönskade händelser. Eftersom det kan antas att det finns en korrelation 

mellan skattningen av svaghet för en START-punkt och huruvida den har markerats som 

kritisk eller inte så har jämförelsen mellan summa svagheter den aktuella skattningen och 

nästa skattning reducerats med poängen för den specifika START-punkten i den matchade t-

testen. Analyserna är gjorda dels för hela vårdperioden men även för olika tidsperioder efter 

intagning i rättspsykiatrisk vård. Som statistisk metod används matched paired samples t-test.  

Studie IV undersöker START-instrumentets mätegenskaper. Det som undersöks är huruvida 

instrumentets olika START-punkter grupperar sig i olika faktorer eller sammanfaller i endast 

ett gemensamt bakomliggande koncept/konstrukt. För att utvärdera detta så har Principle 

Component Analysis, CATPCA (Linting et al., 2007) och Cronbach's α använts i 

analysprogrammet IBM SPSS Statistics version 25. Om START är endimensionellt kan 

summa styrkor och summa svagheter användas som ett samlat och kvantifierat mått på risk 

för framtida oönskade händelser, framför allt våld. Analysen grupperar vilka START-punkter 

som mäter en gemensam egenskap. I analysen testades data från skattningarna förvalt i fyra 

faktorer (Abbiati et al., 2020). Ju högre ”loading” en START-punkt får i något av de fyra 

klustren, desto närmare knyts START-punkten till respektive faktor. I denna analys har 0,5 

använts som Cut off (gräns) för att acceptera att START-punkten hör till en specifik faktor. 

Ligger ”loading”-värdet för START-punkten någorlunda lika i två olika faktorer (cross 

loading) betyder det att den START-punkten mäter fler saker samtidig och är otydlig. För att 

få ett mått på om de 20 START-punkterna mäter samma underliggande egenskap, det vill 

säga risk för oönskade händelser i framtiden, så analyseras den interna konsistensen för 

START-punkternas styrkor respektive svagheter med Cronbach's α. Cronbach's α kan variera 

mellan 0-1, ju närmare 1 α hamnar desto bättre mäter samtliga START-punkter samma 

antagna underliggande egenskaper. 
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8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskningsetik handlar om etiska frågor i forskningsarbetet i sin helhet. Här berörs frågor 

som handlar om forskarens ansvar gentemot såväl forskningen, forskarsamhället och det 

övriga samhället. Mer konkret handlar det om forskningskvalitet, vetenskapliga 

bedömningsgrunder och motiv, ifrågasättande synsätt och om att tillgängliggöra resultat. En 

annan viktig aspekt är att patienter som deltar i forskning skyddas från skada och kränkning. 

För att säkerställa detta finns det även lagstiftning som reglerar forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Ett exempel på detta är Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) och lag om ändring i lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2008:192; SFS 2019:1144). Etiska överväganden är centralt vid 

genomförande av studier där datainsamling är beroende av patienters medverkan och där 

patientdata används.  

Studie I baseras på intervjuer med patienter och kräver således etikprövning och att 

huvudmannen för vården anger villkor och godkänner hanteringen. Etikgodkännande gavs av 

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, DNR 2014/1380-31/5. Etiska överväganden 

kring datainsamlingen handlar därför bland annat om intervjuerna. Den studerade gruppen är 

en utsatt grupp i behov av särskild hänsyn eftersom de är dömda och tvångsvårdade och 

befinner sig i en utsatt beroendeställning till omgivningen. Frivillighet är centralt när det 

gäller deltagande i forskning. För att säkerställa att patienterna, som befinner sig i en 

tvångsvårdssituation verkligen deltar frivilligt i studien så tillfrågas de om deltagande i 

intervju på avdelningen av intervjuarna. Intervjuarna informerar med utgångspunkt från den 

skriftliga patientinformationen. Patienten får behålla informationsmaterialet och tänka 

igenom huruvida denne önskar delta eller inte. Alla patienter får betänketid på minst ett dygn 

innan de svarar. För att minimera risken för beroende och påverkan av vården så är 

intervjuarna helt utan vård- eller annan relation till de intervjuade patienterna. Intervjuerna 

utförs i ett stängt rum inne på avdelningarna utan att personal från avdelningen närvarar. Före 

intervjun informeras patienterna om att de kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst, men 

också att de var fria att under intervjun avbryta utan följdfrågor. Etiska överväganden handlar 

även om hantering av intervjudata. För att säkerställa sekretess informeras patienten om att 

inget av det som nämns i intervjuerna kommer att kommuniceras till personal eller 

behandlare. Patienterna ombeds också att inte nämna sitt eller någon annans namn under 

intervjun. Efter att intervjuerna avslutas anonymiseras materialet utan kodnyckel. Detta 

innebär att de transkriberade intervjuerna aldrig kan knytas till en specifik patient. Även efter 

anonymisering finns det en risk för exponering av patienter vid publicering av 

intervjuresultat. I de flesta kvalitativa intervjustudier är antalet personer som deltar få och 

därför kan patientkaraktäristika inte publiceras i, eller tillsammans med citaten eftersom 

risken att kunna identifiera patienterna inte är obetydlig. Karaktäristika såsom brottstyp, 
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diagnos, ålder, antal år i vården mm publiceras inte heller i annat än på gruppnivå utan 

länkning till diagnos, brott och ålder. 

Studie II är ur ett forskningsetiskt perspektiv inte beroende av patienters medverkan utan 

handlar om en litteraturstudie och tematisk syntes av redan publicerat material. Någon 

etikprövning krävs därför inte. Däremot kontrolleras att de inkluderade studierna har 

granskats och godkänts i en etisk kommitté. Det framkommer i kvalitetsgranskningen ned 

hjälp av verktyget CASP att drygt hälften av de inkluderade studierna visade svagheter i 

forskarens förhållande till deltagaren (CASP, 2018). Forskaretiskt handlar det om att 

säkerställa forskningskvalitet, använda sig av vetenskapliga bedömningsgrunder, iaktta ett 

ifrågasättande synsätt och om att tillgängliggöra resultaten. Bland de 21 inkluderade 

artiklarna i studie II, ingår studie I från denna avhandling. För att säkerställa en objektiv 

bedömning analyseras studie I av de författare som inte var delaktiga i den studien.  

Studie III och IV baseras på journal- och registermaterial och kräver därför också 

etikprövning. Huvudmannen för vården har angivit villkor och godkänt hanteringen av 

registermaterialet. Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har godkänt studien, DNR 

2014/1380-31/5). Vid hanteringen av journal och registerdata är integritet och sekretess 

central för denna grupp patienter. Hanteringen av materialet måste ske på ett sådant sätt att 

patienterna inte kan identifierares och att vården inte kan komma att påverkas. Något 

informerat samtycke samlas inte in då data i studierna avidentifieras och endast presenteras 

på gruppnivå. Patienter kan enbart identifieras av forskarna, då data i datafilerna märks med 

ett kodnummer och kodnyckeln ligger sekretesskyddad, endast tillgänglig för forskarna och 

raderas när alla analyser är gjorda. I studie IV godkänns ett tillägg till etikgodkännandet så att 

avidentifierade data kan lämnas ut för att möjliggöra internationellt forskningssamarbete. 

Samtliga länder som bidrar med data i studien har godkännande i enlighet med lokal nationell 

lagstiftning. 
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9 RESULTAT 

Resultaten från de fyra artiklarna har två perspektiv, patient och personalperspektivet, på vad 

som reducerar risken för patienter att återfalla i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser. Artikel I och II är sammanlänkade genom att patienternas svar i den första artikeln 

genererade teman som speglade återhämtning och artikel II utgör en fortsättning med 

litteraturöversikt och tematisk syntes av kvalitativa arbeten om vad återhämtning innebär för 

patienter i rättspsykiatri utifrån patientperspektivet. Studie III och IV handlar om 

personalperspektivet genom START-instrumentet. I studie III undersöks vilka kritiska 

faktorer som personalen bedömer som viktiga att arbeta med samt vilka START-punkter som 

är effektiva att arbeta med för att minska återfall i våld och andra oönskade händelser. Studie 

IV är en validering av START- instrumentets egenskaper att mäta summa styrkor och summa 

svaghet fungerar för att patienten ska reducera risken för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser.  

Studie I visar fyra teman som patienterna uppfattar som väsentliga för att minska egen risk 

för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser: Tillit, Hopp, Verktygslåda och 

Tid. Tid har betydelse för övriga teman och bildar därmed är ett övergripande tema. Dessa 

teman speglar återhämtning och de kan beskrivas som ett kontinuum som återspeglar i vilken 

utsträckning patienten deltar i vården. Dessa teman innefattar  

Tid: Möjlighet till förändring (Time: opportunity for change) ses av vissa patienter som 

möjligheten till återhämtning men också som möjlighet till reflektion. Samtidigt ser andra 

patienter tiden på avdelningen som en lång väntan och bortkastad tid.  Tid kan också 

betraktas som ett mer övergripande tema som, för de flesta patienter, har betydelse inom alla 

teman.  

Tillit: Skapa ett sammanhang med meningsfulla relationer (Trust: creating a context with 

meaningful relations), baseras på ömsesidiga relationer till både medpatienter och personal. 

Att bygga vänskapsrelationer över tid och för framtiden anses särskilt betydelsefullt för 

återhämtning. Vissa patienter beskriver dock misstro i relation till personalen.  

Hopp: Att nå framtida mål (Hope: to reach future goals ), innebär för flera patienter att få 

möjlighet att förstå sin egen vårdplan och sina egna mål i vården samt att se sina egna 

framsteg. Andra patienter som känner dock hopplöshet när de inte uppfattade något 

meningsfullt mål med vården.  

Verktygslåda: Verktyg som behövs för återhämtning (Toolbox: tools needed for recovery) 

innehåller allt från psykologbehandling, medicinering, arbetsterapi, rutiner och andra 

aktiviteter. Flertalet av de intervjuade patienter beskriver verktygen som användbara i sin 

återhämtningsprocess, samtidigt som några patienter menade att verktygen inte tillför något 

positivt.  Sammantaget visar studien att patienter i rättspsykiatrisk vård beskriver personlig 
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återhämtning som det mest betydelsefulla för att minska risken för återfall i våldshandlingar 

och andra oönskade händelser. Resultaten pekar på att återhämtning kräver lång tid och 

innefattar ett kontinuum av samtliga teman och att personalen och vården behöver vara 

uthållig och ge patienten tid för förändring.  

Studie II visar den tematiska syntesen att ca 75 % av innehållet i de texter som inkluderas i 

analysen är relaterade till rättspsykiatriska patienters personliga återhämtning. De inkluderade 

resultaten från de 21 inkluderade artiklarna visar god överenstämmelse med ramverket 

CHIME för allmänpsykiatriska patienter. Med andra ord visar studien att de centrala 

komponenterna för vad patienterna i rättspsykiatrisk vård uppfattar som personlig 

återhämtning utgörs av CHIME och därmed är gemensamma med vad patienter inom allmän 

psykiatri anger som relevanta aspekter på återhämtning. Alla teman har dock fördjupats med 

underkategorier, relevanta för den vård som patienter i rättspsykiatri beskriver genom att det 

som är specifikt för patienterna integreras som nya kategorier, subkategorier och 

subsubkategorier inom ramverket CHIME, och ett nytt tema, Säkerhet och trygghet (Safety 

och security), bildar CHIME-S utanför ramverket.  De identifierade kategorierna är:   

Samhörighet som förekommer i samtliga 21 analyserade artiklar. Det resulterar i två nya 

kategorier och ett antal sub och subsubkategorier för patienter i rättspsykiatrisk vård - 

Relationer till personal (Relationships with staff) och Vara en del av avdelningens gemenskap 

(Being a part of a ward community). I sammanhanget betonar patienterna kvaliteten på 

relationerna med familj, vänner, medpatienter men också att personal och vårdmiljö spelar en 

avgörande roll. Temat utvidgas till Samhörighet - bibehålla kontakten och vara en del i 

avdelningens gemenskap under en lång tid (Connectedness - staying connected and being a 

part of a ward community for a long time). 

Hopp och optimism för framtiden representeras också i alla 21 artiklar. Detta tema 

kompletteras med två subsubkategorier. Det första är en underkategori till CHIME kategorin 

Tro på möjligheten till återhämtning (Belief in possibility of recovery) där patienter i 

rättspsykiatrisk vård beskriver en vändpunkt och en återhämtningsresa vilket resulterade i 

subsubkategorin Se bakåt och se framåt (Looking back and looking forward) med en känsla 

av hopp. CHIME kategorin Ha drömmar och ambitioner (Having dreams and aspirations) 

kompletterades med en subsubkategori Hopp om ett vanligt liv (Hope for an ordinary life) då 

patienterna uttrycker hopp om ett självständigt liv, med familj och jobb. Temat utvidgas till 

Hopp och optimism för framtiden -se tillbaka och se framåt (Hope and optimism about the 

future – Looking back and looking forward). 

Identitet återfanns i alla artiklar utom två. Tre nya rättspsykiatriska subsubkategorier 

identifierades under CHIME kategorin Återuppbygga och omdefiniera en positiv självkänsla 

(Rebuilding/redefining positive sense of self ). Patienterna beskriver arbetet med sin egen 

identitet som både utmanande och nyttigt för att återhämtning i subsubkategorin Arbeta med 

sin identitet (Working with one's identity). Arbetet med att Förlika sig med tidigare brott 



 

 

 35 

 

(Coming to terms with past offences) och Förlika sig med trauma från att ha blivit utsatt för 

brott (Coming to terms with trauma and having been victimized) beskrivs som grundläggande 

för att kunna gå vidare ändra sitt sätt att vara. Temat utvidgas till Identitet: att hantera trauma 

och tidigare brott (Identity work: coming to terms with trauma and past offences). 

Mening i livet finns beskrivet i samtliga 21 analyserade artiklar. För patienter i 

rättspsykiatrisk vård handlar detta tema om att uppleva mening och kvalitet i livet både i form 

av att lära sig nya färdigheter, som ger ett bra självförtroende, och meningsfulla aktiviteter. 

Enligt patienterna förhindrar det tristess och är en viktig del i att minska risken för återfall i 

våld och aggression, vilket också återspeglas även i kategorin Meningsfull användning av 

tiden (Meaningful use of time). Vidare beskrivs de aktiviteter som ger träning att hantera 

sociala relationer, hantera stigma, hantera återfall och yrkesförberedande studier i 

subsubkategorin Förbereda för ett liv utanför den rättspsykiatriska kliniken (Preparing for life 

outside of forensic psychiatry) under subkategorin Återuppbyggnad av livet (Rebuilding of 

life). Temat utvidgas till Mening i livet - meningsfull tidsanvändning på avdelningen och 

förbereda sig för ett meningsfullt liv utanför (Meaning in life - meaningful use of time on the 

ward and preparing for a meaningful life outside). 

Egenmakt beskrivs i 20 av artiklarna. Fynden visar att patienter i rättspsykiatrisk vård vill ha 

mer information om vård och behandlingen och efterlyser Tydliga mål (Clear goals) för att 

kunna ha Kontroll över livet (Control over life). Patienterna utrycker också ett behov av 

Ömsesidigt samarbete (Mutual collaboration) eftersom man upplever en brist på både 

samarbete och engagemang från personalen. Samtidigt visar fynden att patienter i 

rättspsykiatrisk vård vill ha en Gemensam syn på medel och mål (Common view of means 

and goals) och därmed vara mer involverade i vården. Temat utvidgas till Egenmakt - ge 

möjlighet att samarbeta inom ramen för restrektioner (Empowerment - empowering 

collaboration within a frame of restrictions). 

Säkerhet och trygghet bildar ett nytt tema från 19 av de analyserade artiklarna. Övergripande 

handlar temat om att kunna styra sig själv vad gäller risk för våld och återfall samt skydd från 

hotfulla individer och miljöer. I temat beskriver patienterna fyra olika kategorier där den 

första är Hjälpsamma restriktioner (Helpful restrictions). Restriktioner uppfattades som hjälp 

att förhindra oönskade beteenden för vissa patienter, till exempel droganvändning och 

uppfattades som en barriär andra. Den andra kategorin är Känna sig trygg och skyddad på 

avdelningen (Feeling safe and protected on the ward) och handlar om trygghet och behovet 

av skydd från andra patienter men också från en fientlig allmänhet. Den tredje kategorin 

Självhantering av risk för våld och/eller återfall i brott (Self-management of risk for violence 

and/or relapse in crime), inkluderar subkategorierna Hälsobevarande och riskreducerande 

strategier (Health-maintaining and risk-reducing strategies) samt Ta ansvar för egna 

handlingar (Taking responsibility for own actions). Här ingår bland annat att ta ansvar för 

egna handlingar, hälsofrämjande strategier, mediciner och hålla sig utanför problem. Den 
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fjärde kategorin är Säkra planer för framtiden (Safe plans for the future) som handlar om att 

patienterna vill ha en vision och en framtida planering för övergång till ett självständiga liv 

och eventuella vårdformer. Temat utvidgas till Säkerhet och trygghet - känna sig säker och 

vara trygg med tryggt vårdförlopp och självhantering av risk (Safety and security - feeling 

safe and being secure: safe care pathways and self-management of risk). 

I analysen framkommer också Specifika barriärer och hinder för personlig återhämtning 

(Specific challenges and barriers - for personal recovery for forensic mental health patients) 

innehållande kategorier som påverkar återhämtningen för patienter i rättspsykiatrisk vård. 

Den första kategorin Distansering (Disconnectedness) beskriver ett begränsat socialt nätverk 

och distansering från personal och omfattar bland annat subsubkategorierna Inte bli 

respekterad (Not being respected), Inte ha förtroende för personalen (Not having trust in staff) 

och känslor av Ensamhet (Loneliness) och Hopplöshet (Hopelessness). Den andra kategorin 

Negativ identitets erfarenhet - Stigma som förövare (Negative identity experience – Stigma as 

offender) beskriver detta som ett hinder vid kontakt med omgivning och även att deras eget 

självstigma och skuldkänslor påverkade återhämtningen. Den tredje kategorin Utan mening 

(Lack of meaning), är kopplat till dålig livskvalité vilket subkategorierna Tristess (Boredom), 

Slöseri med tid (Waste of time) visar.  

Maktlöshet/vanmakt (Disempowerment) är den sista kategorin i vilken patienterna i flera 

subsubkategorier beskriver hinder för återhämtning och maktlöshet. Mer än hälften av dessa 

fångas i subsubkategorin Vara utsatt för vanmakt (Being subjected to disempowerment). 

Personalens negativa attityd eller försummelse ger en känsla av maktlöshet. Patienterna 

utrycker brist på behandling och samarbete i deras vård i subsubkategorin Brist på samarbete 

(Lack of collaboration). Subsubkategorin Begränsad av regler och restriktioner (Limited by 

rules and restrictions) är starkt representerad eftersom många av reglerna och restriktionerna 

känns bestraffande eller meningslösa. Dessutom var Osäkerhet om obestämd interneringstid 

(Uncertainty of indefinite time of internment) en stor utmaning för många av patienterna. 

Resultaten visar också att patienterna i rättspsykiatrisk vård beskriver återhämtningsprocessen 

som en ansträngande resa (The recovery processes and the forensic recovery journey), där 

tidsaspekten i vård spelar en central roll. Den beskrivs både som en möjlighet till förändring 

och som en osäkerhet kring hur lång tid patienten ska befinna sig i vård. Många patienter 

upplever att det är en utmaning att fylla tiden med meningsfulla aktiviteter vilket är specifikt 

för rättspsykiatrisk vård.  

Sammanfattningsvis är temat Känna sig säker och vara trygg - tryggt vårdförlopp och 

självhantering av risk den huvudsakliga skillnaden mellan patienter i rättspsykiatrisk vård och 

patienter i allmänpsykiatrisk vård. Det är ett viktigt fynd att CHIME original teman passar in 

i uppfattning hos patienter i rättspsykiatrisk vård om vad som främjar återhämtning, även om 

underkategorierna vidgades något. Barriärer och utmaningar för personlig återhämtning har 

en stor plats i beskrivningen av återhämtning hos patienter i rättspsykiatrisk vård. Patienterna 
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upplever återhämtningsprocessen som arbetsam och där tidsaspekten är påtaglig både som 

möjlighet till förändring och som en osäkerhetsfaktor vad gäller tid i vård. 

Studie III visar att patientens risk för återfall minskar, när personalen väljer att arbeta med 

någon av STARTs kritiska faktorer: Insikt, Attityder, Mentalt tillstånd, Coping och 

Droganvändning med skillnad beroende på hur länge patienten varit i vård och deras diagnos. 

När personalen gör START-skattningarna bedömer de vilka kritiska faktorer som är 

väsentliga att arbeta med för att minska risken för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser och främja återhämtningen. I den deskriptiva delen av studien inkluderas 

787 skattningar från 285 patienter. De fem vanligaste kritiska faktorerna som personalen 

väljer att arbeta med är insikt (45%), droganvändning (40%), impulskontroll (24%), mentalt 

tillstånd (22%) och coping (19%). Om START-skattningarna delas in efter patienternas 

huvuddiagnosgrupp, har de två största grupperna 244 patienter med 692 tillämpliga 

skattningar, 209 patienter med schizofreni har 600 skattningar, medan 35 patienter med 

autistiska och organiska syndrom samt intellektuella funktionshinder, har 92 inkluderade 

skattningar.  

Den kritiska faktorn Följsamhet i medicinering väljs i 12% av bedömningarna för patienter 

med schizofreni, men väljs inte alls (0%) för patienter med autistiska och organiska syndrom 

samt intellektuella funktionshinder (P-värde <0,0001, Fischer Exakt test). För gruppen med 

schizofreni väljer personalen i signifikant större utsträckning de kritiska faktorerna Mental 

tillstånd i 26%, och Substansanvändning i 43 % av bedömningarna jämfört med patienter 

med autistiska och organiska syndrom samt intellektuella funktionshinder, där Mentalt 

tillstånd väljs i 5 %, och Substansanvändning i 24% av bedömningarna (P<,0001 respektive P 

<,001, Fischers exakta test). För gruppen med autistiska och organiska syndrom samt 

intellektuella funktionshinder, väljer personalen i signifikant större utsträckning de kritiska 

faktorerna Impulskontroll (40%) och Coping (36%) jämfört med gruppen schizofrena 

patienter (21 % respektive 16%) (P <,0001 respektive P <,0001 Fischers exakta test). I 

följande analyser beräknas förändring av risknivå beroende vilka kritiska faktorer personalen 

arbetar med.  

Det finns betydande skillnader i påverkan på framtida riskbedömning för olika START-

punkter, beroende på tidsperiod efter dom till rättspsykiatrisk vård. I denna analys används de 

457 START-skattningar från 192 unika patienter som följs av en andra fullständig START- 

skattning inom ett år. När förändringar av total summa svagheter bedöms i poäng (0-40), 

oavsett tid efter att dom har vunnit laga kraft och skattningarna analyseras separat efter valet 

av kritisk faktor, finns signifikanta skillnader. När personalen väljer att arbeta med den 

kritiska faktorn Mentalt tillstånd minskar summa svagheter med i genomsnitt 1,2 poäng 

(t=2,28, df 92, P <,025), om Attityder är vald, minskar summa svagheter med 2,4 poäng i 

genomsnitt (t=2,84, df 34, P <,008) detsamma gäller för den kritiska faktorn Insikt som ger 

en minskning med 1,1 poäng i genomsnitt (t=2, 60,df 201, P <,010). Vid uppdelning i tre 
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olika tidperioder av tid i vård framkommer andra kritiska faktorer. Upp till 6 månader (99 

skattningar) minskar summa svagheter med i genomsnitt 2,6 poäng när Coping (t=2,16, df 20, 

P <,043) är markerat som kritisk faktor. Från 6 månader till 3 år (231 skattningar) minskar 

summa svagheter när de kritiska faktorerna Insikt (t=2,35, df 104, P<,020) och 

Droganvändning (t=2,08, df 95, P <,040) är markerat med i genomsnitt 1,3 poäng vardera. 

Efter 3 år (127 skattningar) minskar summa svagheter när de kritiska faktorn Attityd är 

markerat med i genomsnitt 3,1 poäng (t=3,46, df 11, P <,005).  

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att när personalen väljer att arbeta med någon av 

START-punkterna Mentalt tillstånd, Attityder och Insikt, Coping eller Droganvändning som 

kritisk faktor för att arbeta med, så har det betydelse för patientens återhämtning och 

riskreduktion, med skillnad beroende på hur länge patienten varit i vård. De fem vanligaste 

faktorerna personalen bedömer som patientens kritiska faktorer är sammantaget Insikt, 

Droganvändning, Impulskontroll, Mentalt tillstånd och Coping.  

Studie IV inkluderar START- skattningar, från fyra länder Danmark, Finland, Storbritannien 

och Sverige, som analyseras gemensamt för alla fyra länder med Categorical Principle 

Component Analysis, CATPCA (Linting et al., 2007) i analysprogrammet SPSS v25. Studien 

visar att START är ett endimensionellt instrument där summan styrkor respektive summa 

svagheter mäter samma underliggande egenskap. Resultatet är att 17 av START-punkternas 

20 styrkor har en component loading på >0,5, till första komponenten. Resterande tre 

START-punkter, droganvändning, social support, materiella resurser hamnar i två av de 

andra komponenterna, med en cross loading på >0,4 i komponent 1. Cronbach's α för 

samtliga 20 START-styrkepunkters värden är 0,96. Sammantaget indikerar detta att 

styrkepunkterna i START utgör en dimension.  

Detsamma gäller för START-punkternas svagheter där 16 av 20 START-punkter har en 

component loading på >0,5, till första komponenten. START-punkterna egenvård och 

socialsupport hamnar i komponent 1 med component loading 0,48 och 0,49. START-

punkterna droganvändning och materiella resurser hamnar i var sin komponent men med 

cross loading till komponent 1 med 0,38 respektive 0,39. Cronbach's α för samtliga 20 

START-svaghetspunkters värden är 0,96. Sammantaget indikerar detta att svaghetspunkterna 

i START utgör en dimension. Resultaten indikerar att summan av styrkor respektive 

svagheter är ett rimligt och sammanhängande mått på graden av risk för oönskade händelser. 
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10 DISKUSSION 

Patientperspektivet  

Patientperspektivet är centralt för personlig återhämtning (Barnao et al., 2015; Slade, 2009, 

2014). För att förstå patientperspektivet behöver patienternas berättelse om sina personliga 

erfarenheter lyftas fram (Askola et al., 2018). I denna avhandling genererar patienternas svar 

fyra teman som de uppfattar som väsentliga för att minska sin risk: Tillit: Skapa ett 

sammanhang med meningsfulla relationer, Hopp: att nå framtida mål, Verktygslåda: verktyg 

som behövs för återhämtning och Tid: möjlighet till förändring. Tid har betydelse för övriga 

teman och utgör därmed ett övergripande tema (Askola et al., 2018; McKeown et al., 2016; 

Møllerhøj & Os Stolan, 2018; Nijdam‐Jones et al., 2015; Olsson et al., 2014a). 

Rättspsykiatrisk vård kännetecknas av långa vårdtider vilket är en av de grundläggande 

skillnaderna jämfört med all annan psykiatrisk vård (Di Lorito et al., 2018). För patienten har 

de långa vårdtiderna dubbel betydelse. Å ena sidan kan den obestämda vårdtiden ses som ett 

straff i sig, i synnerhet som det kan det kan vara svårt att förhålla sig till vad som krävs för att 

kunna avsluta vården och planera för framtiden, å andra sidan ger långa vårdtider patienten 

möjlighet till personlig återhämtning. 

Återhämtning i ett rättspsykiatriskt sammanhang är en komplex process (Adshead et al., 

2017; Colquhoun et al., 2018; Rotărescu & Sleath, 2016; Simpson & Penney, 2018) vilket 

understryks av att det i avhandlingen framkommer att varje tema också utgör ett kontinuum, 

som beskriver hur delaktiga patienten är i vård och behandling. Respektive tematiskt 

kontinuum sträcker sig från misstro till tillit, från hopplöshet till hopp, från oanvändbar till 

användbar verktygslåda, från meningslös till meningsfull användning av tiden.  Det framstår 

som individuellt var någonstans patienten befinner sig och hur patienten förflyttar sig inom 

kontinuumet. Det framkommer att patienter som ser sig som delaktiga i vården kan 

positioneras mer positivt i detta kontinuum än de som inte är delaktiga. Patientens delaktighet 

i vården beskrivs som en nyckel till personlig återhämning (Selvin et al., 2016). 

Figur 4: Kontinuumet 
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Förflyttningen inom kontinuumet kan till stora delar liknas vid en återhämtningsresa (Leamy 

et al., 2011). När patienten börjar bli delaktig i sin vård så beskrivs det ofta som en vändpunkt 

(Askola et al., 2018; Leamy et al., 2011; McKeown et al., 2016; Nijdam‐Jones et al., 2015; 

Olsson et al., 2014b). Schön (2010) beskriver återhämtningsresan i flera steg, där 

samhörighet och interaktion med andra medpatienter och omgivningen bidrar i processen. 

Coffey (2013) beskriver återhämtningsresan i ett rättspsykiatriskt sammanhang som en 

inkrementell process. Ett sätt att åskådliggöra en sådan process är de förändringssteg som 

återfinns i den klassiska transteoretiska femstegsmodellen för beteendeförändring. I det första 

steget finns inte någon avsikt att förändras. I steg två infinner sig insikt om problemet, vilket 

leder till steg tre, avsikten att förändras. Steg fyra innebär att beteendet förändras och i steg 

fem sker arbete för att undvika återfall (Prochaska & Prochaska, 2011; Prochaska & Velicer, 

1997). Leamy et al. (2011) använder sig av denna modell för att kartlägga allmänpsykiatriska 

studier om återhämtning. Det mynnar ut i ramverket CHIME, där samtliga fyra teman som 

patienterna uppfattar som väsentliga för att minska sin risk för återfall i våld och andra 

oönskade händelser återfinns.  

Avhandlingens litteraturöversikt med tematisk syntes visar att CHIME täcker centrala 

komponenter av det som patienter uppfattar som viktiga för personlig återhämtning. 

Avhandlingen visar att alla befintliga teman inom CHIME kan fördjupas med 

rättspsykiatriskt relevanta underkategorier. Exempelvis framkommer att Relationer till 

personalen och Att vara en del av ett sammanhang på vårdavdelningar, förefaller vara särskilt 

betydelsefullt inom temat Samhörighet (Aga et al., 2019; Aga et al., 2021; Askola et al., 

2018; Barnao et al., 2015; Cherner et al., 2014; Clarke et al., 2015; Clarke et al., 2017; Di 

Lorito et al., 2018; Glorney et al., 2019; Livingston, 2018; Marklund et al., 2020; McKenna 

et al., 2014; Møllerhøj & Os Stolan, 2018; Olsson et al., 2014b; Pollak et al., 2018; Skinner et 

al., 2014; Sustere & Tarpey, 2019; Zhong et al., 2019). Delaktighet och förtroendefulla 

relationer har stor betydelse för patienter i rättspsykiatrisk vård (Bressington, et al., 2011; 

Mezey et al., 2010; Sainsbury et al., 2004). När patienten vårdas i rättspsykiatrin består till en 

början oftast det sociala nätverket av personal. Patienten kan utifrån stödjande 

omvårdnadkontakter motiveras till att återuppbygga tidigare relationer till anhöriga och andra 

för den viktiga personer, vilket i sin tur är viktigt för att främja återhämtningsprocessen 

(Topor, 2001). Personalen behöver ge patienten tid för att bygga förtroendefulla relationer 

samt vara intresserade och öppna för patientens behov (Wijnveld & Crowe, 2010). Detta 

bekräftas av Aga et al. (2021) som visar att känslomässig samhörighet inkluderar tillhörighet 

och social inkludering. 

Utöver CHIMEs ursprungsteman tillkommer, i avhandlingen, temat Säkerhet och trygghet - 

Känna sig säker och vara trygg: tryggt vårdförlopp och självhantering av risk. Med detta 

tillägg av tema så kan CHIME utvidgas CHIME-S för patienter i rättspsykiatrisk vård. I 

CHIME-S framkommer dock inte Verktygslåda och Tid som egna teman utan ingår i övriga. 

Detta ligger i linje med att patienterna beskriver Tid som ett övergripande tema i studie I. 
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Temat Känna sig säker och vara trygg är specifikt för den rättspsykiatriska kontexten och 

knyter an till grundläggande behov som utmanas av patientens individuella förutsättningar 

och den miljö den befinner sig i. I detta säkerhets- och trygghetstema finns aspekter som 

Självhantering av risk för våld och/eller återfall i brott. För att bemästra den risken krävs eget 

engagemang (Doyle et al., 2012; Fluttert et al., 2010) genom Riskreducerande strategier och 

genom att Ta ansvar för egna handlingar (Aga et al., 2019; Askola et al., 2018; Clarke et al., 

2017; Fish & Morgan, 2019; Glorney et al., 2019; Livingston, 2018; McKenna et al., 2014; 

McKeown et al., 2016; Møllerhøj & Os Stolan, 2018; Olsson et al., 2014b; Pollak et al., 

2018; Skinner et al., 2014; Sustere & Tarpey, 2019). Dessutom behöver patienten kunskap 

om sin egen sjukdom liksom egen förståelse för de risker som man utsätter sig själv och 

andra för. För att hantera sin egen risk för återfall är det betydelsefullt att känna igen sina 

egna varningssignaler och att bryta gamla mönster. Eget engagemang ligger också i linje med 

personligt ansvarstagande som, tillsammans med tydliga återhämtningsmål, är centralt för 

återhämtningsresan (Schön, 2010).  

Barriärer i återhämtningsprocessen identifieras i många studier av patienter i rättspsykiatrisk 

vård (Colquhoun et al., 2018; Ferrito et al., 2012; McQueen & Turner, 2012; Møllerhøj, 

2021). På motsvarande sätt påverkas CHIME-S av Specifika utmaningar och barriärer för 

personlig återhämtning vilka främst kan kopplas ihop med den negativa sidan av kontinuumet 

för respektive tema i CHIME-S. Specifika utmaningar och barriärer återfinns med olika 

frekvens i datamaterialet. Mest frekvent är Maktlöshet/vanmakt till följd av upplevelser av att 

vara hänvisad till situationer och personal som patienten inte har själv valt, brist på samarbete 

samt den obestämda och långa vårdtiden. Därefter kommer Distansering som bland annat 

grundar sig i känslan av Att inte vara respekterad och Att inte ha tillit till personalen (Askola 

et al., 2018; Barnao et al., 2015; Clarke et al., 2015; Clarke et al., 2017; Marklund et al., 

2020; McKeown et al., 2016; Olsson et al., 2014b; Pollak et al., 2018; Sustere & Tarpey, 

2019; Zhong et al., 2019). Slutligen återfinns i turordning Meningslöshet, Hopplöshet samt 

Negativ identitetserfarenhet - Stigma som förövare. Genom att öka patientens delaktighet i 

vården kan dessa Specifika utmaningar och barriärer överbryggas. Selvin et al. (2016) 

undersöker patienters uppfattning av delaktighet i rättspsykiatrisk vård. De visar att 

delaktighet kan förbättras genom ökad tillit till personalens professionella kompetens och 

genom aktiv kommunikation och genom att patienter får delta i att planera sin vård samt 

uppmuntras till att ta eget ansvar. Tobiano et al., (2016) visar också att det finns en vilja från 

patienternas sida att delta i vården. 

Det medför både osäkerhet och otrygghet att dela avdelning med andra som har begått ett 

allvarligt brott och samtidigt lider av allvarlig psykisk störning (Bressington et al., 2011; 

Mezey et al., 2010). När patienterna upplever den rättspsykiatriska vårdmiljön som otrygg så 

utgör det den negativa sidan av säkerhets- och trygghetstemat. Denna sida lyfts dock fram i 

betydligt mindre utsträckning än den egna risken. De flesta av dessa Specifika utmaningar 

och barriärer för personlig återhämtning återfinns i Hörberg (2012) kvalitativa studie där 
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patienter beskriver rättspsykiatrisk vård som otrygg, otillförlitlig och osäker. Patienterna har 

som ett huvudsakligt mål att komma bort från den rättspsykiatriska vårdmiljön. Därför 

utvecklar de exempelvis strategier för att förhålla sig till vården och för att få privilegier 

under vårdtiden, ”Feeding the beast” vilket också framkommer i andra studier (Aga et al., 

2019; Barnao et al., 2015; Fish & Morgan, 2019; Marklund et al., 2020; Møllerhøj & Os 

Stolan, 2018; Pollak et al., 2018). I arbetet med CHIME-S framstår det sammantaget som 

betydelsefullt att beakta hur Specifika utmaningar och hinder för personlig återhämtning kan 

bemötas och hanteras för att ge patienterna möjlighet till återhämtning. Detta gäller särskilt de 

patienter som befinner sig i början av sin återhämtningsresa eller har stagnerat i sin 

återhämtning. 

Personalperspektivet 

Personalens förhållningssätt är av central betydelse för patienternas personliga återhämtning 

(Barnao et al., 2015; Møllerhøj, 2021; Slade, 2009). Det är därför intressant att undersöka 

återhämtning både ur ett patient- och ett personalperspektiv (Corlett & Miles, 2010; 

McKeown et al., 2016). Personalen måste förhålla sig till rättspsykiatrins dubbla uppdrag – 

att skydda samhället och att vårda patienterna. START-instrumentet fångar både dessa 

uppdrag då det både är ett riskbedömningsinstrument och är ett vårdverktyg för att främja 

patientens återhämtning (Kroppan et al., 2017). Det finns många studier som har prövat 

STARTs prediktiva validitet på gruppnivå, genom att använda summa styrkor och summa 

svagheter. START är prediktivt för oönskade händelser inom våld, att avvika och 

droganvändning, dock är våld det område som är mest studerat och där prediktionen är 

starkast av STARTs sju olika riskområden (se bilaga 17.3, tabell 5 och 6). I denna avhandling 

framkommer en signifikant endimensionalitet hos START-instrumentet vilket ger mer tyngd 

åt resultaten i dessa studier när riskområden med summa styrka och summa svaghet testas 

(Whittington et al., (under utgivning).  

Det framkommer i avhandlingen att risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser minskar när personalen väljer att arbeta med de kritiska faktorerna Insikt, Attityder 

och Mentalt tillstånd. START-instrumentet fångar därmed inte bara risken utan fungerar även 

som ett vårdverktyg. När START används som vårdverktyg väljs för patienten kritiska 

faktorer som underlag för vårdplanering och fortsatt vård. Denna avhandling visar att arbete 

med specifika kritiska faktorer beroende på tid i vård och diagnos ger minskad risk för våld 

och andra oönskade händelser. Exempelvis minskar risken tidigt i vårdtiden med Coping som 

kritisk faktor. Detta skulle kunna bero på att patienter generellt återfår vissa kognitiva 

förmågor när de återhämtar sig medicinskt från ett akut, ofta psykotiskt tillstånd under 

perioden upp till 6 månader, bland annat till följd av regelbunden medicinering och ordnade 

förhållanden som mat, sömn och uppehälle. Efter en tid i vård lönar det sig att arbeta med 

Insikt och Droganvändning som kritisk faktor, när det är relevant för patienten. Det skulle 

kunna bero på att patienterna har stabiliserats och kommit över den mest akuta 
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sjukdomsfasen och börjar etablera ett socialt nätverk. På lång sikt är arbete med Attityd 

avgörande för att reducera risken. Då många patienter är kvar i vård under mycket långa 

tidsperioder är detta ett centralt område att arbeta med (RättspsyK, 2020).  

Det visar sig också risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser minskar 

för patienter med huvuddiagnos schizofreni, när personalen väljer att arbeta med den kritiska 

faktorn Mentalt tillstånd. Detta beror sannolikt på att patienter med denna diagnos utgör en 

stor del av populationen samt att behandling visar sig vara effektiv. Vilka åtgärder eller 

behandlingar som genomförts framgår dock inte av resultaten. Enligt Livingston (2018) finns 

andra aspekter än minskad risk på vad som kan betraktas som framgångsrik rättspsykiatrisk 

vård, som exempelvis att möjliggörs ett oberoende, hälsosamt och meningsfullt liv. Det 

dubbla uppdraget för den rättspsykiatriska vården uppfylls när dessa faktorer går hand i hand. 

Patienternas återhämtningsresa, som är central i återhämtningsorienterad vård, knyter an till 

att specifika kritiska faktorer minskar risk beroende på tid i vård och diagnos (McKenna et 

al., 2014). 

START kan därför också betraktas från ett återhämtningsperspektiv. Vid en jämförelse av 

START-punkter som de beskrivs i manualen och CHIME-S framgår att de överlappar 

varandra. Ett exempel är temat Känna sig säker och vara trygg: tryggt vårdförlopp och 

självhantering av risk, som överlappas av START-punkterna: Relationer (beskrivs i 

startmanualen: registrerar hur handlingar påverkar andra, blir utnyttjad i kränkande relation), 

Att följa regler (följer regler), Uppförande (acceptera ansvar, vara uppmärksam på säkerhet), 

Insikt (skapa samband mellan tanke och handling samt tillämpa fakta när det gäller det egna 

tillståndet och egna förhållanden), Behandlingsbarhet (deltar i program och behandling som 

uppenbart är till nytta, samarbetsinställd) med flera. Ett annat exempel är temat Hopp och 

optimism för framtiden som passar in i START-punkterna Emotionellt tillstånd (positiv, 

hoppfull, hopplöshet) och Planering (framtidsorienterad, målinriktad, långsiktiga mål). 

Genom att CHIME-S olika teman och kategorier med underkategorier till viss del överlappar 

med START punkterna förefaller det finnas möjlighet att patientperspektivet och 

personalperspektivet kan mötas vid användningen av START som vårdverktyg. Patientens 

tillfredställelse och deltagande skulle därför kunna öka när START används tillsammans med 

CHIME-S vid individuell vårdplanering och patientsamtal. Personalen kan också öka 

patientens deltagande genom att de får vara med och planera samt ha en mer aktiv roll i beslut 

som gäller deras egen vård. Därigenom blir användning av START i större utsträckning 

personcentrerad. Mikael Selvin, Almqvist, Kjellin, and Schröder (2021) undersöker 

personalen uppfattning kring patienters deltagande i rättspsykiatrisk vård. De visar att 

personal ser behovet av att skapa förutsättningar för patienters deltagande i vården bland 

annat genom god kommunikation och genom inkludering. Dessa resultat ligger i linje med 

patienternas syn på deltagande i vården (Selvin et al., 2016). 
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11 METODDISKUSSION 

Trovärdighet är ett centralt begrepp inom all forskning, såväl kvantitativ som kvalitativ, dock 

skiljer sig användningen av begreppet åt. I den kvantitativa forskningstraditionen används 

ofta begreppet validitet (validity), för om mäter vi det vi avsett att mäta och reliabilitet 

(reliability), för om vi skulle få samma resultat om studien gjordes om, när en studies 

trovärdighet skall bedömmas. Medan trovärdigheten i kvalitativa studier brukar benämnas 

med tillförlitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirmability) och överförbarhet 

(transferability). Trovärdigheten i de kvalitativa studierna I och studie II underbyggs av 

författarens redogörelse av forskarens förförståelse så att läsaren har möjlighet att förstå, 

eftersom forskaren är det faktiska analysinstrumentet. Intervjuerna i studie I genomförs av två 

legitimerade och erfarna specialistsjuksköterskor i psykiatri och analysen av personer med 

tidigare erfarenhet av kvalitativa analyser. I studie II har samtliga personer erfarenhet av 

kvalitativa analyser och val av söksträng görs tillsammans med erfaren bibliotekarie.  

Forskarens erfarenhet av att formulera intervjufrågor påverkar intervjusituationen likväl som 

användbarheten av materialet i analysen (Patton, 2002). Intervjufrågorna i studie I formuleras 

tillsammans med en medförfattare och frågorna testades i en pilotintervju. Graneheim & 

Lundman (2004) påpekar också vikten av att lämna med intervjufrågorna som supplement till 

den publicerade studien så läsaren får möjlighet att själv avgöra frågornas relevans. De menar 

också att det är viktigt att data som kan vara värdefull för studien inte tas bort och behovet av 

att medforskare har en dialog och granskar analysarbetet, vilket beskrivs i både studie I och i 

studie II. I studie I finns också risken att påverka trovärdigheten i studien genom att 

informanten vill svara ”rätt” på intervjufrågorna eller om syftet med intervjun inte är tydligt 

för informanten vilket kan påverkar studiens tillförlitlighet.  

Överförbarheten och generaliserbarheten för kvalitativa studier har varit och är alltid mer 

eller mindre diskuterad. Larsson (2009) resonerar i sin studie om en medvetenhet av möjliga 

resonemang om transferbilitet, eftersom den kvalitativa forskningen i sig består av olika 

forskningstraditioner och metoder. Författaren menar att ordet transferbilitet i betydelsen 

överförbarhet också kan användas som motsvarighet i olika kontexter, som till exempel för 

studie I och II där kontexten och igenkänningen är den rättspsykiatriska kontexten. Larsson 

(2009) hävdar också att det kan vara meningsfullt att öka överförbarhet och liksom i studie I 

inkludera patienter utifrån urvalsmetoden maximal variation. En metodologisk aspekt vid 

kvalitativa studier är hur stort urvalet ska vara i intervjustudier. I studie I intervjuades 10 

patienter. Genom att analysera samtliga intervjuer kan det konstateras att den sista intervjun 

inte bidrar till att identifiera nya teman. Därigenom kan den exkluderas från den tematiska 

analysen som bedöms som mättad. Då exkluderad data inte bidrar till att ge insikt om nya 

teman är mättnaden tematisk.  
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Det har på senare år uppstått en diskussion om datamättnad och huruvida det kan uppnås. 

Varpio et al., (2017) skiljer mellan tematisk och teoretisk mättnad. De menar att tematisk 

mättnad innebär att ny data inte bidrar till insikter och teman, till skillnad från teoretisk 

mättnad som handlar om att ytterligare data inte bidrar till utvecklingen av koncept eller 

teorier. I studien diskuteras också betydelsen av att forskaren förklarar hur mättnaden i 

studien uppnås och att mättnad är givet tillgänglig data och därmed inte ett statiskt tillstånd. 

Lowe et al., (2018) fördjupar sig i kvantifiering av tematisk mättnad. De menar liksom 

Varpio et al. (2017) att mättnad uppstår när mer data inte bidrar till nya teman. De ger olika 

förslag på hur mättnad kan säkerställas, exempelvis att genom en robust kodning 

dokumentera identifierade teman. De diskuterar också olika numeriska metoder att säkerställa 

mättnaden kring förhållandet mellan urval och population. Detta synes dock vara knutet till 

mer kvantitativa ambitioner för forskningen. Fusch & Ness (2015) diskuterar mättnad utifrån 

ett delvis kvantitativt perspektiv och menar att datamättnad uppnås när det finns tillräckligt 

med information för att replikera studien när förmågan att få ytterligare ny information har 

uppnåtts och när ytterligare kodning inte längre är möjlig.  

I studie II genomförs en tematisk syntes som sammanför kvalitativa data för att forma nya 

tolkningar inom forskningsområdet. Det hjälper till att bygga nya teorier. Tematisk syntes 

skiljer sig därmed från metaanalys som vanligen används för att testa hypoteser med hjälp av 

kvantitativ data. Tematisk syntes är exempelvis användbart för att omtolka resultat när flera 

kvalitativa studier sammanställs och jämförs (Atkins et al., 2008). Tematisk syntes kan 

genomföras på flera sätt, exempelvis med Major & Savin-Baden (2010), modell där deras 

tematiska steg liknar Thomas & Harden (2008) och det i båda fallen rekommenderas att den 

analysen görs av två eller flera personer. Andra tillämpningar är till exempel metaetnografi 

(Noblit & Hare, 1988), grounded theory (Eaves, 2001; Kearney, 2001) och critical 

interpretive synthesis (Dixon-Woods et al., 2006). Den tematiska syntesen har också 

begränsningar. Enligt Petticrew et al. (2013) så kräver metoden att inkluderade studier är av 

hög kvalitet. Metoden är dessutom tidskrävande. De hävdar också att forskaren behöver både 

metodisk erfarenhet och skicklighet. Thorne et al. (2004) menar att metaanalysen genererar 

svar som kan informera om hur praxis ser ut och användbara insikter som engagerar i ett 

filosofiskt resonemang.  

Trovärdigheten i de kvantitativa studierna III och IV kan diskuteras i termerna validitet och 

reliabilitet. Det vill säga att validiteten i studie III och IV visar de områden som de syftar till 

att täcka, samt mäter det vad de i syftet är avsedda att mäta. Reliabiliteten (tillförlitligheten) i 

studie III och IV består i om studierna går att replikera med samma typ av undersökning och 

mätmetod och om det går att utföra oberoende vem som utför studien. Till skillnad från de 

kvalitativa studierna där forskaren själv är ett verktyg i analysen har forskaren i kvantitativa 

studire en mer distanserad och objektiv roll, Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU] (2017). 
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12 SLUTSATSER 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka patienters och personals uppfattningar om 

hur det går att minska risken för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser hos 

patienter inom rättspsykiatrisk vård. Med utgångspunkt i detta syfte framkommer följande 

slutsatser: 

1. Patienterna ser personlig återhämtning som reducerande av egen risk för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser.  

2. Återhämtning kan beskrivas som en resa längs ett kontinuum där patienterna har nått 

olika långt i sin utveckling. 

3. Personlig återhämtning för patienter i rättspsykiatri kan beskrivas i ramverket 

CHIME-S.  

4. Patienterna möter barriärer och utmaningar i vården vilka påverkar deras 

återhämtning, bland annat i form av bristande egenmakt och delaktighet.  

5. Om personalen väljer att arbeta med några specifika av STARTs kritiska faktorer 

minskar risken för återfall i våldshandlingar och andra oönskade händelser hos 

patienterna. Oberoende av tid i vård är dessa ”Mentalt tillstånd”, ”Attityder” och 

“Insikt”. Vid uppdelning av olika tidsperioder i vård framkommer ”Coping” upp till 6 

månader, ”Insikt” och ”Droganvändning” från 6 månader till 3 år och ”Attityd” efter 

3 år. För patienter som har huvuddiagnos schizofreni minskar risken när personalen 

väljer att arbeta med den kritiska faktorn ”Mentalt tillstånd”.   

6. START är ett endimensionellt instrument och summan av styrkor respektive 

svagheter är ett rimligt mått på graden av risk för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser.  
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13 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Fokus på återhämtning. Förutsättningarna för personlig återhämtning inom rättspsykiatrisk 

vård kan beskrivas i ramverket CHIME-S. Genom att arbeta med ramverkets teman kan 

vården främja patienters återhämtning. Dessa teman består av Samhörighet, Hopp och 

optimism, Identitet, Mening i livet, Egenmakt samt temat Säker och trygg, som är specifikt 

för rättspsykiatrisk vård. I detta tema finns aspekter på att hantera sin egen risk för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser. För att minska den risken krävs att vården 

främjar ett eget engagemang, kunskap om sjukdomen och egen förståelse för de risker 

patienten utsätter sig själv och andra för.  

Patienterna möter barriärer och utmaningar i vården vilka påverkar deras återhämtning, bland 

annat i form av bristande egenmakt och delaktighet. Detta utgör förutsättningar för vårdens 

utformning och bemötandet av patienterna. Genom att diskutera vad patienterna upplever 

som barriärer och utmaningar i vården kan både patienter och personal få möjlighet att arbeta 

med både känslan och problemet som orsakar den. Genom att stärka patienternas egenmakt 

kan vården bidra till att minska denna barriär. Återhämtning i rättspsykiatri är en komplex 

process som tar tid. Det understryks av att rättspsykiatrisk vård kännetecknas av långa 

vårdtider. Patienterna har olika behov beroende på var i sin återhämtningsresa som de 

befinner sig, och det ställer också krav på de vårdverktyg som används för vårdplaneringen. 

Genom att vården tydligt kommunicerar att tid bidrar till återhämtning skulle patienterna 

upplevelse av vården kunna förbättras och deras delaktighet kunna öka.  

START för vårdplanering. START-instrumentet fångar rättspsykiatrins dubbla uppdrag då 

det både är ett riskbedömningsinstrument och ett vårdverktyg för att främja patientens 

återhämtning. De av START instrumentets kritiska faktorer som det lönar sig för 

personalen/vårdteamet att arbeta och planera med för att minska patientens risk för återfall i 

våld och andra oönskade händelser, skiljer sig i viss utsträckning beroende på vårdtid och 

diagnos. Genom att ta detta i beaktande vid vårdplaneringen skulle vården bättre kunna 

anpassas efter patienternas tid i vård och diagnos. Om START som instrument för 

vårdplanering lyfts fram i större utsträckning gentemot patienten är det också sannolikt att 

patientens motivation och tillfredställelse med START ökar och därmed deras delaktighet i 

vården.  

START för riskbedömning. Genom att START är ett endimensionellt instrument, så är 

summan av styrkor och svagheter användbara för att bedöma patientens risk för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser. Därför kan det även i kliniska sammanhang 

vara effektivt att mäta summa svaghet till nästa skattning, för att se om patienten har minskar 

sin totala risk. Patienter beskriver förutsättningar för personlig återhämtning som centrala för 

att minska risk för våld och andra oönskade händelse. Personlig återhämtning är en viktig del 

i det dubbla uppdraget, att skydda samhället och att vårda patienterna, och att patienternas syn 
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överensstämmer med detta syfte. Det innebär att det finns goda möjligheter att involvera 

patienterna i vården, om det finns en samsyn kring målet att reducera egen farlighet och risk 

för återfall genom att främja patientens personliga återhämtning.  
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14 FRAMTIDA STUDIER 

Ramverket CHIME-S beskriver vad som är betydelsefullt för återhämtning och kan utgöra en 

utgångspunkt för framtida forskning kring återhämtning inom rättspsykiatrin på motsvarande 

sätt som CHIME används inom allmänpsykiatrin. En sådan studie är påbörjad och finns 

registrerad som “Development and evaluation of the INSPIRE-Forensic measure of staff 

support for personal recovery for forensic mental health service users” i PROSPERO. Studien 

handlar om att utveckla ett patientinstrument som kan användas för att bedöma vilket stöd 

patienten får och behöver av vården för sin återhämtning. I studien kommer ett instrumentet 

INSPIRE som bygger på CHIME och är utvecklat för allmänpsykiatrisk vård vidareutvecklas 

för att passa patienter som vårdas i rättspsykiatri. Det vill säga en vidareutveckling av 

INSPIRE med hjälp av CHIME-S till INSPIRE-F. Ett annat område som skulle kunna 

utvecklas är vad patienterna upplever i CHIME-S som engagerar och motiverar patienter att 

delta i vård för att minska sin risk för återfall i våldsamt beteende.  

Återhämtning kan beskrivas som en resa längst ett kontinuum där patienterna har nått olika 

långt i sin utveckling. För framtida forskning vore det intressant att genom longitudinella 

studier utforska denna resa på individnivå och därigenom få en djupare förståelse för hur 

återhämtning fungerar i det långa tidsperspektiv som präglar rättspsykiatrisk vård. Patienterna 

möter barriärer och utmaningar i vården vilka påverkar deras återhämtning, bland annat i 

form av bristande egenmakt och delaktighet. Egenmakt och delaktighet är två centrala 

aspekter för att övervinna dessa barriärer och utmaningar. Dessa aspekter knyter an till hur 

vården bedrivs. För framtida studier vore det intressant med en fördjupning kring vad som 

kan främja respektive motverka detta. I detta sammanhang är patientperspektivet avgörande 

för att få svar. 

De av START instrumentets kritiska faktorer som det lönar för personalen/vårdteamet att 

arbeta och planera med för att minska patientens risk för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser skiljer sig i viss utsträckning beroende på vårdtid och diagnos. För 

framtida studier vore det intressant att validera detta ytterligare då systematisk anpassning av 

vårdplaneringen utifrån vårdtid och diagnos skulle kunna bidra till att främja patienternas 

återhämtning. Det vore också intressant för framtida studier att närmare kartlägga vilka 

specifika åtgärder som planeras för de kritiska faktorer som visat sig vara riskreducerande i 

denna avhandling. 

Genom att START är ett endimensionellt instrument, kan summan av styrkor och svagheter 

vara användbara i kliniska bedömningar av patientens risk för återfall i våldshandlingar och 

andra oönskade händelser. För framtida forskning vore det intressant att testa om den 

prediktiva förmågan hos en kortvariant av START, utifrån instrumentets endimensionalitet, 

går att validera. Ett sådant instrument skulle kunna underlätta bedömningen och bidra till 

ökad användning av instrumentet. 
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15 TACK 

Jag vill rikta ett varmt tack till handledare, arbetsgivare, kollegor samt vänner och familj för 

allt stöd jag fått, ni har alla möjliggjort denna avhandling! Ett särskilt tack vill jag också rikta 

till alla de patienter som tagit sig tid och med entusiasm medverkat med sina erfarenheter till 

studierna. Dessutom vill jag tacka Föreningen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR) 

för ett mycket gott samarbete. 

Min huvudhandledare Tom Palmstierna vid Karolinska Institutet har med sin gedigna 

erfarenhet varit min inspiratör och vägvisare i arbetet med avhandlingen. Hans engagemang 

har funnits i stort som smått och stäcker sig från synpunkter och idéer i enskilda artiklar till 

tankar om avhandlingen som helhet. Toms breda nätverk och hans inkluderande sätt har 

också bidragit till att jag kunnat knyta internationella kontakter genom forskningssamarbeten 

i Norge, Storbritannien, Danmark och Finland samt via vetenskapliga konferenser i olika 

länder. Tack, Tom, för att du alltid trott på mig när jag tvivlat, för att du tagit dig tid att 

tålmodigt förklara när jag inte förstått och för att du låtit mig växa självständigt in i min 

forskarroll. Vi har delat både medgångar och motgångar och jag uppskattar verkligen den 

vänskap som vuxit fram genom åren. Det mesta har vi mött med tillförsikt, glädje och 

framför allt humor! 

Roger Almvik vid Brøset, St. Olav's Universitetssjukhus i Trondheim, har som bihandledare 

och medförfattare delat med sig av sin kunskaper inom området. Genom honom har jag fått 

tillgång till forskarmiljön i Trondheim och fått möjlighet att delta och dela erfarenheter. Jag 

vill särskilt uppmärksamma hans generositet och stöd i forskningen, den goda gemenskapen 

och alla humoristiska situationer. Även Per Ekstrand vid Röda Korsets Högskola bidrog som 

bihandledare och medförfattare med sin forskarerfarenhet. Per introducerade mig också till 

Röda Korsets spännande och dynamiska forskningsmiljö. Min mentor för avhandlingsarbetet 

och bästa vän i vått och torrt sedan många år Christina Arlinde, medicine doktor från 

Karolinska Institutet, har ständigt funnits där som stöd och bollplank i avhandlingens alla 

skeenden. Hon har kommit med värdefulla synpunkter både vad gäller perspektiv på 

forskningen och kring att hantera olika typer av utmaningar. 

Kaj Forslund, vid Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV), möjliggjorde finansieringen av 

avhandlingsarbetet genom att en väsentlig del av min arbetstid kunde avsättas till forskning. 

Han trodde på mig och min forskning och att jag skulle leverera värdefull kunskap till vår 

verksamhet. Kaj har intresserat sig för de ingående studierna och visat ett uppriktigt 

engagemang för patienternas perspektiv på vård. Mattias Andersson, min kollega i rummet 

bredvid på RPV Stab, har på ett ovärderligt sätt hjälpt mig att förverkliga mina idéer vad 

gäller grafiskt material i avhandlingen, presentationer och posters under åren. Jag vill också 

framföra min uppskattning till Mats Perming, Magnus Kristiansson, Ola Broström och alla 

andra jobbarkompisar på staben och RPV.   
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Anja Nikkilä, tidigare sekreterare på Rättspsykiatri vård Stockholm, vill jag tacka för 

värdefull hjälp att tillsammans mata in många hundra START-skattningar. 

Richard Whittington bjöd generöst in mig att tillbringa några månader tillsammans med hans 

forskningsgrupp vid Liverpools Universitet. Han var den som höll ihop det internationella 

nätverket för den artikel som han är medförfattare på. Vistelsen i forskargruppen gav 

möjlighet till att forska, föreläsa och knyta kontakter på plats i Liverpool. Min fantastiska 

rumskompis Dave Mercer introducerade mig i det sociala livet vid universitet och till Heidi 

Kenworthy, verksamhetschef för Moving On With Life & Learning (MOWLL), där jag också 

kom att tillbringa de sista månaderna på Liverpools universitet. På så sätt fick jag en social 

förankring på plats och Heidi själv och hennes verksamhet har vidgat mina perspektiv på ett 

värdefullt sätt. Tillsammans med våra respektive, Magnus Kald och John Kenworthy, har vi 

genom åren byggt en fantastisk vänskap som inkluderat många resor med äventyr samt 

återkommande lördagskvällar över ett glas bubbel via länk. I MOWLL ingick även Loretta 

Essery, som välkomnade mig på ett fantastiskt sätt och som med sin pedagogiska förmåga 

varit en värdefull språklig guide. Genom MOWLL träffade jag också John Sacker, Police 

Chief Inspector, som gav mig möjlighet att för första gången åka med i polisbil tillsammans 

med triagepatrullen och på ett levande sätt få ta del av polisens samarbete med den 

psykiatriska akutvården i Liverpool. 

De senaste årens intensiva forskningssamarbete med Mette Senneseth, Ragnar Urheim och 

Caroline Logan i forskningsgruppen i Bergen har varit oerhört givande. I perioder har vi setts 

varje vecka över Teams. Styrkan i vårt samarbete består av många olika kompletterande 

kompetenser och att vi i denna grupp tillsammans med Tom Palmstierna har ett starkt driv 

men även en väldigt utvecklande och positiv atmosfär. Jag ser fram mot att träffa er i 

verkligheten och fortsätta planeringen av det nya projekt vi har påbörjat. Detta samarbete är 

beviset på att forskning också kan vara riktigt roligt! Marianne Kristiansson, Katarina 

Howner och övriga medlemmar i forskningsgruppen vid Karolinska Institutet vill jag tacka 

för alla värdefulla diskussioner vid internat och journal clubs. Esa Kumpola vid Mälardalens 

högskola har bidragit med god gemenskap och givande samtal kring doktorandens situation. 

Tack vare Nätverk för rättspsykiatrisk omvårdnad (NätRom) fick jag möjlighet att dela 

erfarenheter och forskningsresultat. Jag har också fått förtroendet att bli invald i deras 

styrgrupp och ser fram emot kommande konferenser och ett fortsatt gott samarbete.  

Magnus Kald, ett innerligt tack för att du har funnits vid min sida under den här tiden! Du är 

mitt bollplank i vardagen och alltid uppmuntrande och stöttande vad gäller min forskning. 

Ditt engagemang har dock varit mer än bara så, du har även blivit involverad i projektet och 

kunnat tillföra kunskaper/färdigheter som resulterat i medförfattarskap i en artikel. Däremot 

tror jag att vi båda två – och förmodligen resten av familjen – ser fram emot att kunna komma 

in i en mer normal vardagslunk med vettiga arbetstider och fritid. Sist men inte minst vill jag 

rikta ett tack till mina föräldrar, barn och hundar som alltid stöttat och inspirerat och mig.  
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17 BILAGOR 

17.1  SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGENS ORIGINALARBETEN 

För att öka avhandlingens tillgänglighet sammanfattas avhandlingens originalartiklar i en 

enklare och mer lättläst version. Syftet är att personal, patienter och andra intresserade ska 

kunna läsa på svenska utan att fördjupa sig i detaljer och på så sätt kunna få ta del av 

avhandlingen som helhet. Den kan också vara till hjälp för den som vill ha en snabb 

introduktion för att senare fördjupa sig i artiklarna. Sammanfattningarna kan i framtiden 

också användas som underlag vid till exempel föreläsningar eller som diskussionsmaterial. 

17.1.1  Artikel I:  

”It Had Only Been a Matter of Time Before I Had Relapsed Into Crime: Aspects of Care and 

Personal Recovery in Forensic Mental Health' 

Syftet med studien är att beskriva patienters, i rättspsykiatrisk vård, egna åsikter om vilka 

aspekter av vård och personlig återhämtning som är viktiga för att minska risk för återfall i 

våldshandlingar och andra oönskade händelser. Det finns ett flertal studier inom 

allmänpsykiatrin kring personlig återhämtning men få studier inriktar sig på personlig 

återhämtning för patienter i rättspsykiatrisk vård. De artiklar som finns sedan tidigare inom 

rättspsykiatrisk vård beskriver dimensioner som Säkerhet och trygghet (Safety and security), 

Hopp (Hope), Socialt nätverk (Social networks) och Identitet (Identity). Dessa studier har ett 

begränsat patientperspektiv som är intressant att utforska närmare.  

Studien är en intervjustudie baserad på 10 intervjuer. Studien genomförs med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer av intagna patienter från rättspsykiatrin i Stockholm, dömda till 

LRV med SUP. Urvalet görs för att få så stor spridning som möjligt vad gäller kön, ålder, 

födelseort, utbildningsnivå, diagnos, brott och tid som intagen. Elva män och åtta kvinnor 

tillfrågades. Sju män och tre kvinnor valde att delta. Nio intervjuer analyserades fullt ut. 

Intervjuerna genomförs gemensamt av två sjuksköterskor specialiserade inom psykiatri och 

med erfarenhet från semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 35 och 75 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberas ord för ord till texter av intervjuarna. De 

transkriberade intervjuerna organiseras och lagras i NVivo7 software (QSR International, 

2006), ett program för kvalitativ forskning. Analysen genomförs med strukturerad, kvalitativ, 

induktiv och datadriven innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) metod. Denna 

typ av analys inleds med att de meningsbärande enheter i analystexten som knyter an till 

forskningsfrågorna väljs ut. Dessa enheter kategoriseras och kodas för att identifiera teman 

och underteman. Kategorier och teman valideras av författarna gemensamt.  

Fyra teman identifieras - Tid: möjlighet till förändring, Tillit: Skapa ett sammanhang med 

meningsfulla relationer, Hopp: att nå framtida mål och Verktygslåda: verktyg som behövs för 

återhämtning. Inom temat Tid: möjlighet till förändring, beskriver vissa patienter tid, utan 
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planerade aktiviteter som viktig för reflektion och återhämtning. Andra patienter betraktar 

lång tid i vård som bortkastad tid då de inte ser något behov av personlig återhämtning. 

Temat Tillit: skapa ett sammanhang med meningsfulla relationer, handlar både om förtroende 

sprunget ur relationen med personalen och om förtroendet ur relationen till medpatienterna. 

Betydelsen av att bygga relationer över tid lyfts särskilt fram. Inom temat Hopp: att nå 

framtida mål, lyfts vårdplaneringen fram då den ger en möjlighet att mäta framstegen. Några 

patienter uttrycker också en känsla av hopplöshet då de inte ser något slut på sin vistelse i 

vården. Temat Verktygslådan: verktyg som behövs för återhämtning, handlar om vad som 

erbjuds och för att få stöd i återhämtningsprocessen. En del patienter uttrycker behovet av att 

fortsätta med medicinering, för att undvika återfall, medan andra patienter inte ser något 

positivt med medicineringen. Några patienter kommenterar också regler, strukturer och 

aktiviteter inom vården, som ett stöd för återhämtning, medan andra patienter bara ser 

aktiviteterna som ett avbrott i den trista vardagen. Sammantaget speglar respektive kategori 

ett kontinuum, där kategorin innefattar allt från ett positivt bidrag till återhämtning till inget 

bidrag alls och i värsta fall ett negativt bidrag. Det framgår också att kategorierna i denna 

studie till stora delar stämmer överens med resultaten kring personlig återhämtning inom 

allmänpsykiatrin, vilket är baserat på en litteraturstudie och metasyntes av 97 studier av 

Leamy et al. (2011), som identifierar fem dimensioner med akronymen CHIME. De står för 

Samhörighet, Hopp, Identitet, Mening i livet och Egenmakt.  

Sammanfattningsvis visar studien att patienter i rättspsykiatrisk vård beskriver personlig 

återhämtning som väsentligt för att minska risken för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser. Återhämtning kan beskrivas som en resa längst ett kontinuum där 

patienterna har nått olika långt i sin utveckling.  

17.1.2 Artikel II: 

”Personal recovery and its challenges in forensic mental health: A systematic review and 

thematic synthesis of the qualitative literature”  

Syftet med studien är att undersöka patienters syn på vad som är viktiga aspekter av personlig 

återhämtning och dess utmaningar i rättspsykiatrisk vård. Sedan tidigare finns ett 

allmänpsykiatriskt ramverk om personlig återhämtning, CHIME som står för Samhörighet 

(Connectedness), Hopp (Hope), Identitet (Identity), Mening i livet (Meaning in life) och 

Egenmakt (Empowerment). Dessa teman baseras på patienters, som vårdats i 

allmänpsykiatrisk vård, egen uppfattning om återhämtning. I detta arbete undersöks om 

CHIME är relevant som ramverk för personlig återhämtning för patienter i rättspsykiatrisk 

vård. Studien utökas också till att identifiera barriärer och utmaningar. Artikeln är en 

litteraturstudie om patienternas syn på vad som är viktiga aspekter av personlig återhämtning 

och dess utmaningar inom rättspsykiatrisk vård. Studien utgår från tidigare litteraturstudier, A 

Shepherd et al. (2016) och (Clarke et al., 2015), och bygger vidare på originalstudier 

publicerade därefter. 
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Sökningen i sex elektroniska databaser identifierar 1229 artiklar baserat på söktermerna från 

Clarke et al. (2015) ”Recovery” och ”Forensic” eller ”Recovery” och ”Secure” samt 

söktermerna ”Patient” eller ”Offend” eller ”Service user” vilka inkluderas efter samråd med 

bibliotekarie. Efter avgränsning till åren 2014-2019 och efter eliminering av dubbletter 

återstår 337 artiklar. Dessa screenades med hjälp av det elektroniska verktyget Rayyan QCRI 

(Ouzzani et al., 2016). Screeningen identifierade tjugoen artiklar att inkludera i studien. I 

nästa steg analyseras samtliga artiklars resultat, mening för mening, och meningsbärande 

enheter kodas och bildar teman, kategorier, subkategorier och subsubkategorier i en tematisk 

analys (Thomas & Harden, 2008). Totalt identifieras och kodas 2245 meningsbärande enheter 

i resultat- och abstract-delarna av de 21 artiklarna. Merparten av det kodade materialet faller 

inom ramen för redan existerande teman och kategorier i CHIME. Det kodade material som 

passar inom existerande CHIME teman, men inte in i kategorier, subkategorier och 

subsubkategorier bildar nya sådana, specifika för rättspsykiatrin. De kodade material som inte 

passade in i CHIME, bildade nya teman specifika för rättspsykiatrin.  

Flest meningsenheter kodas till temat Samhörighet, och förekommer i samtliga 21 

analyserade artiklar. Samhörighet brukar knytas till samhället i sin helhet, men 

rättspsykiatriska patienter betonar relationerna till familj, vänner, medpatienter och personal. 

Det finns insikt hos många patienter om behovet av professionell hjälp för att återuppbygga 

eller reparera existerande relationer och att detta tar lång tid. Det framkommer också att 

kvaliteten på relationerna med personal och vårdmiljön spelar en avgörande roll. Goda 

relationer till personalen präglas av respekt, genuint intresse, empati, flexibilitet samt 

förtroende. Goda vårdmiljöer kännetecknas av lugn, stöttning, säkerhet och möjlighet till 

socialt umgänge. För patienterna är det också viktigt med delaktighet i vården. Utifrån dessa 

resultat kan kategorin Samhörighet, i ett rättspsykiatriskt sammanhang, utvidgas med 

Samhörighet – bibehålla kontakten och vara en del av avdelningens gemenskap under en lång 

tid (Staying connected and being a part of a ward community for a long time).  

Meningsenheter kodade till temat Hopp och optimism för framtiden, förekommer också i alla 

21 artiklar. Mer konkret handlar hoppet om att nå ett normalt liv med vänner, familj, bostad 

och inkomst. Patienter i rättspsykiatrisk vård erfar att relationer till vänner, familj och 

personal bygger upp känslan av hopp. Även här finns insikten att det krävs professionell 

hjälp, kan kräva livslång medicinering och ta lång tid. I flera artiklar beskrivs tid som en 

möjlighet till förändring och flera patienter talar om en vändpunkt under deras behandling. 

Baserat på dessa resultat kan temat Hopp och optimism för framtiden, i ett rättspsykiatriskt 

sammanhang, utvidgas med Hopp och optimism om framtiden - se tillbaka och se framåt 

(Hope and optimism about the future - looking back and looking forward). 

I 19 av artiklarna finns meningsenheter som kodas inom temat Identitet. Utifrån det 

rättspsykiatriska perspektivet identifieras tre underkategorier - Relaterad till att återuppbygga 

och omdefiniera en positiv självkänsla, Arbeta med sin identitet, Förlika sig med tidigare 
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brottslighet och Förlika sig med trauma från att ha blivit utsatt för brott. Patienter i 

rättspsykiatrisk vård beskriver identitetsarbetet som utmanande men värdefullt för 

återhämtning. Självreflektion och ärlighet mot sig själv är nyckelement i identitetsarbetet. 

Några patienter beskriver det som att det handlar om att bygga upp en helt ny identitet. Skuld, 

skam och ånger är svårigheter i identitetsarbetet. Därför krävs att man kan förlika sig med 

vad man gjort eller blivit utsatt för. Uppmuntran och stöd från personalen behövs i detta 

arbete. 

I alla utom en av artiklarna finns meningsenheter kodade till temat Mening i livet. Patienter i 

rättspsykiatrisk vård betonar Mening i livet, livskvalitet som intagen och aktiv och 

meningsfull användning av tiden. Aktiv användning av tiden anses minska tristess, förbättra 

sinnesstämningen och minska risken för våld och aggression. I flera artiklar framkommer 

önskan om fler aktiviteter och möjlighet att uppleva glädje. Dessutom behöver aktiviteterna 

upplevas som meningsfulla för att engagera patienterna och vidmakthålla deras intresse. 

Bland meningsfulla aktiviteter lyfts sådana fram sådana som förbereder för ett liv utanför 

rättspsykiatrin. Exempel är träning av färdigheter för att hantera svårigheter och stigma, 

upprätthålla sociala relationer, beslutsfattande, motverkande av återfall samt 

yrkesförberedande utbildning. Genom att utveckla nya färdigheter kommer ökad självkänsla 

och känslan att vara bättre förberedd för utskrivning. Dessutom ses träningen som ett steg för 

bättre integration i samhället. Baserat på dessa resultat kan temat Mening i livet, i ett 

rättspsykiatriskt sammanhang, utvidgas med Mening i livet - använda tiden på avdelningen 

på ett meningsfullt sätt och förbereda för ett meningsfullt liv utanför. 

Näst flest meningsbärande enheter kodas till temat Egenmakt och beskrivs i 20 artiklar. Trots 

att samtliga artiklar understryker behovet av ömsesidighet i behandlingen saknar många 

patienter samarbete och inblandning. Patienterna efterfrågar klara mål för behandlingen, att 

bli informerade om målen och att få vara delaktiga i diskussionen om deras behandling. De 

efterfrågar också en gemensam syn på medel och mål i behandlingen. Resultaten visar att 

ökad kunskap om sjukdom och behandling hjälper patienterna när de får möjlighet att göra 

egna val. När bakomliggande orsaker till beslut förklaras och när patienter ges möjlighet att 

uttrycka sina åsikter blir besluten lättare att acceptera. Tillgång till behandlingsprogram och 

medicinering ser också patienterna som betydelsefullt för återhämtning. Baserat på dessa 

resultat kan temat Egenmakt, i ett rättspsykiatriskt sammanhang, utvidgas med Egenmakt - ge 

möjlighet att samarbeta inom ramen för restriktioner. 

Utöver de rättspsykiatriska tilläggen av kategorier och subkategorier inom CHIME-temana 

visar analysen från i stort sett alla artiklar att patienterna uttrycker ett behov av Säkerhet och 

trygghet – att känna sig säker och vara trygg med tryggt vårdförlopp och självhantering av 

risk, vilket bildar ett nytt tema. Mer konkret innebär detta rättspsykiatriska tema att kunna 

styra sig själv vad gäller risk för våld och återfall och skydd från hotfulla individer och 

miljöer. Några artiklar kopplar samman detta behov med möjligheten till återhämtning. 
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Resultaten visar att personalens närvaro bidrar till känslan av trygghet och att vara skyddad. 

Flera artiklar lyfter fram den dubbla rollen av restriktioner och visar att även om de ofta 

betraktas som hinder för återhämtning betraktar ett antal patienter restriktioner som ett stöd. 

Huvuddelen av koderna inom detta nya tema handlar om självstyrning kring risk för våld och 

återfall. Självstyrning innefattar hälsobefrämjande och riskreducerande strategier och att ta 

ansvar för sina handlingar. 

I resultatet från studien identifieras också Specifika utmaningar och barriärer för personlig 

återhämtning för patienter i rättspsykiatrisk vård, innehållande kategorier som både utmanar 

eller begränsar återhämtning. Distansering är en sådan kategori där patienter beskriver 

begränsat socialt nätverk och distansering från personalen. En annan kategori är Hopplöshet 

(Hopelessness) där patienterna uttrycker känslan av isolering, segregation och ensamhet. Den 

tredje kategorin är Stigma som förövare (Stigma as an offender) vilket bland annat har en 

negativ effekt på självkänslan. Som fjärde kategori identifieras Meningslöshet (Lack of 

meaning) där patienter uttrycker brist på meningsfulla aktiviteter och tristess. Den femte och 

sista kategorin är Maktlöshet/vanmakt som handlar om bristande intresse från personalen, 

regler och restriktioner samt brist på resurser som exempelvis brist på personal. Patienterna 

berättar också om en återhämtningsprocess som de beskriver som en arbetsam 

återhämtningsresa. Där tidsaspekten är central och patienterna beskriver att tid är en 

möjlighet till förändring, men att den också skapar osäkerhet på grund av att vårdtiden är 

obestämd.  

Sammanfattningsvis bekräftar litteraturstudien resultaten från de två tidigare 

litteraturstudierna från 2016. Den utvidgar samtidigt ramverket kring återhämtning till att 

omfatta patienter i rättspsykiatrisk vård och bildar CHIME-S. Resultaten visar Specifika 

utmaningar och hinder för personlig återhämtning som både utmanar och att det begränsar 

patienternas återhämtning. Patienterna beskriver också återhämtningsresan som ansträngande 

där tid i vård både ses som en möjlighet och en osäkerhetsfaktor.  

17.1.3 Artikel III: 

“Reducing risk for future violence by addressing critical factors in treatment planning for 

forensic psychiatric patients - An exploratory study on the influence of staff judgments of 

critical issues” 

Syftet med studien är att utvärdera hur risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser hos patienter som är inneliggande i rättspsykiatrisk vård påverkas av att personalen 

identifierar och arbetar med specifika kritiska faktorer från START- instrumentet. I studien 

undersöks även skillnader mellan större diagnostiska grupper. Studien genomförs på kliniken 

Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) där START-instrumentet används för riskbedömning. 

START-instrumentet är ett strukturerat vårdverktyg för bedömning av risk för framtida 
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våldshandlingar, självskada, suicid, att avvika, droganvändning, bristande egenvård och 

utsatthet för brott.  

START består av 20-punkter som var och en bedöms som styrka respektive svaghet. 

Styrkorna och svagheterna graderas var för sig på en tregradig skala (0/1/2), den maximala 

poängen för summa svagheter är 40.  START-skattningen görs av patientens vårdteam som 

även bedömer vilka START-punkter som utgör nyckelfaktorer och kritiska faktorer. De 

kritiska faktorerna utgör en bild av vad vårdteamet anser att man tillsammans med patienten 

behöver arbeta med för att reducera den enskilda patientens risk.  START-skattningen görs 

var sjätte månad, dels som underlag till riskbedömning inför förvaltningsrätt men också som 

ett vårdverktyg för riskreducerande individuell vårdplanering. I vårdplaneringen ingår att 

identifiera kritiska faktorer i START och för varje patient identifiera en individuell plan för 

hantering av den kritiska faktorn.  

För studie III samlas 787 START-skattningar in, dvs samtliga skattningar som genomförts på 

RPV under tiden mars 2011 till juni 2015. 37 av dessa exkluderas eftersom två eller mer av 

de 20-START-punkterna saknades. Skattningarna är utförda på 285 unika patienter dömda 

enligt Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) med eller utan särskild utskrivningsprövning 

(SUP) (SFS 1991:1129). Som statistisk metod används matched paired t-tests vid jämförelser 

mellan två på varandra följande skattningar av summa svagheter. När personalen använder 

START-skattningarna bedömer de vilka av de kritiska faktorerna som är väsentlig för den 

skattade patienten att arbeta med för att minska risk för återfall i våldshandlingar och andra 

oönskade händelser samt vad som främjar deras återhämtning från allvarlig psykisk störning. 

Resultatet i studien visar att de fem vanligaste START-punkter som personalen bedömer som 

kritiska är Insikt (45%), Droganvändning (40%), Impulskontroll (24%), Mentalt tillstånd 

(22%) och Coping (19%). Personalen gör olika bedömningar av vilka kritiska faktorer som 

väljs beroende på vad patienten har för huvuddiagnos. Bedömningarna skiljer sig signifikant 

mellan diagnosgrupperna schizofreni och autistiska och organiska syndrom samt 

intellektuella funktionshinder. Vid schizofreni bedöms Följsamhet i medicinering, Mentalt 

tillstånd och Droganvändning som kritiska faktorer i signifikant större utsträckning jämfört 

med patienter med andra huvuddiagnoser, för vilka personalen bedömer Impulskontroll och 

Coping som mest kritiska faktorer. 

Det finns stora skillnader hur val av kritiska faktorer påverkar framtida risk för oönskade 

händelser. Kritiska faktorer har olika betydelse under olika tidsperioder efter intagning. Om 

personalen eller vårdteamet väljer den kritiska faktorn Coping att arbeta med under patientens 

första 6 månader i vård, så minskar risken avsevärt, summa svagheter minskar signifikant 

med 2,6 poäng. Om personalen i perioden 6 månader - 3 år efter intagning väljer den kritiska 

faktorn Attityd minskar summa svaghet med 2,5 poäng eller om de väljer Insikt och 

Droganvändning så minskar summa svagheter med 1,3 poäng vardera. För de patienter som 

vårdas längre än 3 år, minskar summa svaghet när personalen arbetar med den kritiska 
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faktorn Attityd signifikant med 3,1 poäng. När samtliga kritiska faktorer utvärderas 

oberoende av tid i vård, så reduceras poängen för summa svaghet om personalen arbetar med 

Mentalt tillstånd som kritik faktor med 1,2 poäng. Detsamma gäller för de kritiska faktorerna 

Attityd med 2,4 poäng och Insikt med 1,1poäng. 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten att när personalen arbetar med någon av START-

punkterna: Coping de första sex månaderna, Insikt och droganvändning och under perioden 

sex månader till tre år, samt Attityd för de patienter som är kvar i vård efter tre år som kritisk 

faktor så har det en betydelse för patientens återhämtning och är riskreducerande för 

oönskade händelser. START-punkterna Mentalt tillstånd, Attityder, Insikt och Coping har 

samma betydelse om de markeras som kritisk faktor oavsett hur länge patienten har varit 

vårdad. 

17.1.4 Artikel IV: 

”Unidimensionality of the Strengths and Vulnerabilities scales in the Short-Term Assessment 

of Risk and Treatability (START)”  

Syftet med studien är att testa dimensionaliteten av START-instrumentet. Om START-

instrumentet är endimensionellt så styrker det rimligheten i att använda av totalsumma av 

styrkor eller svagheter som ett mått på risk för återfall i våldshandlingar och andra oönskade 

händelser. START består av 20 punkter som var och en bedöms som styrka respektive 

svaghet. Styrkorna och svagheterna graderas var för sig på en tregradig skala (0/1/2). I många 

av de START-studier som genomförts har poängen från skattningarna av styrkor respektive 

svagheter summerats. Sambandet mellan summa styrkor och summa svagheter jämförs 

vanligen med positivt respektive negativt utfall i patienternas beteende inom START-

verktygets sju riskområden. Summerade styrkor och svagheter stöds dock inte av START-

manualen. Ett bakomliggande antagande för summering är att startpunkterna är internt 

konsistenta, det vill säga att de mäter samma underliggande egenskap (konstrukt), vilket 

undersöks i denna studie. 

Data hämtas från fyra rättspsykiatriska kliniker i Danmark, Finland, Storbritannien och 

Sverige. På dessa kliniker varierar den genomsnittliga vårdtiden från 2,2 år till 7,0 år, den 

genomsnittliga åldern från 33 till 41 år och andelen män från 79% till 98%. Den vanligaste 

diagnosen är schizofreni eller annan psykos. Användningen av START är en väl etablerad på 

samtliga kliniker. Från dessa kliniker inhämtas 2890 START-skattningar från perioden 2011-

2017. Det medför ett urval på totalt 685 patienter. Genom Categorical Principal Component 

Analysis, CATPCA grupperas vilka START-punkter som mäter en gemensam egenskap 

(Linting et al., 2007) i analysprogrammet SPSS. Denna metod väljs för att den kan hantera att 

skalorna som jämförs är tregradigt ordinala. Endast en liten mängd data saknas i START-

skattningarna (1,12%).            

 



 

 

72 

 

 

Figur 5: START- skattningar samlades in i Danmark, Finland, Storbritannien och Sverige 

  

 

Resultatet från den statistiska analysen ger starkt stöd för hög intern konsistens både inom 

styrkor och inom svagheter. Det betyder att det är meningsfullt att använda summan av alla 

START-punkter för styrkor respektive svagheter som ett uttryck för graden av risk för 

oönskade händelser. Några områden passar dock sämre in vad gäller intern konsistens hos 

styrkor och svagheter. Ett sådant område är Missbruk, vilket skulle kunna innebära att det har 

en unik egen påverkan på riskbedömningen. Två andra avvikande områden är Materiella 

Resurser och Socialt Stöd. Båda dessa områden är knutna till patientens omgivning snarare än 

till patienten själv, och ligger i stor utsträckning bortom patientens egen kontroll. Även om 

det finns starkt stöd för summerade skalor behöver därför den kliniska kontexten beaktas. 

Genom komplexiteten i de beteenden som utvärderas finns det stort utrymme för subjektivitet 

i bedömningarna. Exempelvis kan området Missbruk bedömas som en styrka på olika sätt – 

patienten har aldrig använt substanser, patienten har tidigare använt substanser men har inte 

tillgång till dem under intagningen, patienten medger behov men undviker användning. Alla 

dessa är relevanta bedömningar men speglar väldigt olika kliniska situationer, där de knyter 

an till andra riskområden på väldigt olika sätt. 

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att höga värden på den sammanlagda risken är 

förknippad med en större sannolikhet för ett negativt utfall. Det är därför meningsfullt att 

genomföra studier utifrån denna ansats. START-manualen rekommenderar dock inte 

summeringar av skattningarna i det kliniska arbetet. Istället betonas vikten av separata 

bedömningar av respektive START-punkt, vilka kan spela en större roll för behandlingen än 

ett sammanlagt värde för patientens riskprofil. 
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17.2 SCHEMA FÖR PATIENTER OCH PERSONAL VID SÄKERHETSNIVÅ TRE 
ENHET 

Tabell 4: Dagsschema 

Tid Aktiviteter samtliga vardagar Tid Aktiviteter samtliga vardagar 

Dag7.00 Frukost 14.00 Medicinutdelning 

 Säkerhetsrunda  Säkerhetsrunda 

08.00 Medicinutdelning 16.00  Middag 

 Riskbedömning  Närvarokontroll 

08.30 Morgonsamling 17.00 Besök 

 Morgonsträck 18.00 Närvarokontroll 

 Närvarokontroll 19.00 Medicinutdelning 

09.00 Frigång  Kortspel/ Frågesport  

 Utevistelse med personal 

(UMP)* i grupp 

  

 AC Helg Lördag och söndag 

 Timpermission Em Utevistelse med personal (UMP) 

10.00  Fortsatt frigång Kväll Bingo/ musikquiz 

 Närvarokontroll   

11.00 Lunch   

12.00 Närvarokontroll   

13.00 UMP   

 Frigång   

 Fika   
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17.3  START-FORMULÄRET 

Tabell 5: START-punkter 

 

Bilden visar startinstrumentets skattningsskala: De 20 START- punkterna och tillhörande 

skalor 0/1/2 för bedömning av styrkor och svagheter samt nyckelfaktorer och kritiska 

faktorer. 

Tabell 6: Risk 

 

Bilden visar START instrumentets skattningsskala för risk, de sju riskområdena och dess 

bedömningsskala låg/måttlig/hög samt H (historik). 


