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Abstract 
Quality of care is a multifaceted concept, and theoretically it can be seen as neutral. In recent 

decades, the concept quality of care has become more alert and there has been an increase in 

the number of studies that describe how satisfied patients are with care, especially in 

psychiatry. The aim of this study was to describe patients' experiences of quality of care in the 

forensic psychiatric care. This study was a survey study, it was carried out at some of 

Sweden's regional forensic psychiatric clinics, county departments and were based on patients' 

perspectives. The study used the instrument QPC-FIP and the results are based on the 

responses of 90 patients sentenced to forensic psychiatric care. In general, the patients 

experience high quality and maximum in dimension secluded environment, the lowest quality 

is experienced in the participatory dimension. There were gender differences and women 

rated a lower level of quality in the secluded environment in relation to men. It was also found 

that patients who knew where to complain about health care, experienced greater overall 

quality of care. The results show that the forensic psychiatric care in Sweden is of good 

quality but also provides indications of some need for improvement.  

 

Keywords: Instrument, forensic psychiatric care, patients' perspective, psychiatric care, 

quality of care.  

 

 



Sammanfattning 
Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp och rent teoretiskt kan det ses som neutralt. De 

senaste decennierna har begreppet blivit mer uppmärksammat och det har skett en ökning i 

antalet undersökningar som beskriver patienters upplevelse av vårdkvalitet, inte minst inom 

psykiatrin. Syftet med denna studie var att beskriva patienternas upplevelse av vårdkvalitet 

inom den rättspsykiatriska vården. Studien var en enkätstudie, den genomfördes vid några av 

Sveriges rättspsykiatriska regionkliniker, länsavdelningar och utgick från patienternas 

perspektiv. I studien användes instrumentet KPV-RA och resultatet är baserat på enkätsvar 

från 90 patienter vårdade enligt LRV, Lag om Rättspsykiatrisk Vård. Generellt skattar 

patienterna en hög kvalitet och högst inom dimensionen avskiljd miljö, lägst kvalitet skattar 

patienterna i dimensionen delaktighet. Resultatet visade att det fanns könsskillnader då 

kvinnorna skattade en lägre grad av kvalitet i avskiljd miljö jämfört med männen. Vidare 

framkom att patienter som visste vart de skulle vända sig med klagomål om vården, upplevde 

en högre grad av total vårdkvalitet i samtliga dimensioner. Patienterna i denna studie skattar 

generellt hög vårdkvalitet, något över KPV-RA instrumentets medelvärde men resultatet visar 

också att det finns behov av att förbättra vården.  

 

 

Nyckelord: Instrument, patienters perspektiv, psykiatrisk vård, rättspsykiatrisk slutenvård, 

vårdkvalitet. 
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1. Introduktion 
 

Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp och rent teoretiskt så kan det ses som neutralt, i 

dagligt tal och i hälso- och sjukvården förknippas det vanligtvis som något som är önskvärt 

och positivt. Vårdkvalitet kan användas för att beskriva en företeelse och för att beskriva att 

en tjänst utförs på rätt sätt (Wilde Larsson 2001). Enligt Hälso- och SjukvårdsLagen, (HSL) 

(SFS 1982:763) ska svensk sjukvård vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av 

trygghet i vården. Vård och behandling ska bygga på respekt för patienternas autonomi och 

integritet samt främja kontakten mellan patient och personal. All vård ska så långt som 

möjligt utföras och genomföras i samråd med patienterna (SFS 1982:763). De senaste 

decennierna har begreppet vårdkvalitet blivit mer uppmärksammat och det har skett en ökning 

i antalet undersökningar som beskriver hur nöjda patienterna är med vården, inte minst inom 

psykiatrin. Målen med dessa undersökningar har varit patienternas upplevelse men även för 

att försäkra sig om att verksamheterna uppfyller uppsatta mål och finna områden för 

förbättringsarbeten (Gigantesco et al 2003, Kousmanen e al 2006). 

 

Inom den psykiatriska slutenvården i Sverige, liksom i all övrig hälso- och sjukvård, är 

begreppet vårdkvalitet centralt. Upplevelsen av den vård patienterna erbjuds kan dock se lite 

annorlunda ut än i traditionell sjukvård eftersom vården i många fall sker under tvång, Lag 

om Psykiatrisk Tvångsvård, (LPT) (SFS 1991:28). Inom den rättspsykiatriska vården ställs 

inte högre krav på vårdkvaliteten än någon annanstans men förutsättningarna för att uppleva 

vårdkvalitet kan vara något sämre, utifrån många aspekter. Dels så vårdas patienterna här mot 

sin vilja, enligt Lag om Rättspsykiatrisk Vård, (LRV) (SFS 1991:1129), vårdtiderna är långa 

och det föreligger alltid ett lagbrott då patienter vårdas enligt LRV, med det menas att 

patienterna blir dömda i tingsrätt och överlämnade till rättspsykiatrisk vård istället för att 

avtjäna ett fängelsestraff. Dessa faktorer ställer höga krav på vårdens kvalitet, framförallt för 

att vården genomsyras av ett högt säkerhetstänkande och i dessa fall blir boendemiljön 

påverkad. Säkerheten skall vara hög både för personal och patienter. Den rättspsykiatriska 

vården består inte enbart i att behandla den psykiska sjukdomen utan ofta även ett pågående 

missbruk eller en beroendesjukdom. Brottsbearbetning är en annan viktig del i vården och den 

ska hjälpa patienten att försonas med sitt brott och reducera risken för återfall i brott. Ett brott 

blir som ett trauma för patienten och måste bearbetas. Det är något som påtalas i den 

delrapport som arbetats fram till socialstyrelsen som en del i den nationella 
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psykiatrisamordningen (Socialstyrelsen 2007). Det har publicerats mycket forskning inom den 

rättspsykiatriska vården i Sverige men den mesta av forskningen berör hot och våld (Carlsson 

2003). Det går även att finna forskning utifrån medicinska och kriminologiska aspekter 

(Dernevik, Grann & Johansson 2002). Vårdkvaliteten inom den rättspsykiatriska slutenvården 

i Sverige är ett viktigt forskningsområde, lika viktig som i all annan sjukvård och då forskning 

inom området är begränsat finns det all anledning att genomföra studier i ämnet. De få studier 

som genomförts är studier om patienters uppfattningar om den rättspsykiatriska vården och de 

instrument som använts har inte utvecklats utifrån ett patientperspektiv. Instrumentet Kvalitet 

i Psykiatrisk Vård – Dina upplevelser av vården på en rättspsykiatrisk avdelning (KPV-RA) 

som använts i den här studien är en modifierad version av instrumentet KPV-A ett instrument 

som är psykometriskt testat med goda resultat och har utvecklats utifrån ett patientperspektiv 

(Schröder et al 2007). Att använda instrumentet KPV-RA gör denna studie unik för att det är 

första gången som det används inom den rättspsykiatriska slutenvården i Sverige.  

 

2. Bakgrund 

 
2.1. Vårdkvalitet 

Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp, dess betydelse och uppfattning om vad det innebär 

är helt beroende av vem som definierar begreppet och i vilket sammanhang det mäts, granskas 

eller diskuteras. Det kan ändå beskrivas att vårdkvalitet handlar om en form av 

kvalitetskontroll av vården. När begreppet blir synbart för läkare, sjuksköterskor, 

undersköterska/skötare samt paramedicinsk behandlare ses vårdkvalitet som ett resultat av 

vården, med det menas resultatet av den omvårdnad vi ger patienten, den medicinska 

behandlingen och tillfredställelsen hos patienten (Andersson 1992). Svensk sjukvård styrs av 

ramlagen HSL, Hälso – och SjukvårdsLagen. I denna lag beskrivs hur samhället vill att 

vården ska bedrivas, det yttersta målet är en god hälsa för hela befolkningen, vården ska vara 

av god kvalitet och ges på lika villkor alltså oavsett ålder, kön etniskt ursprung eller social 

status. Vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagen talar också om för 

oss att sjukvårdpersonalen ska ha ett sådant förhållningssätt i sitt dagliga arbete att det 

skänker människan en positiv tro på sin egen förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa. Vården 

ska ges med respekt för människans integritet och möjlighet till självbestämmande (SFS 

1982:763). Det är dock viktigt att komma ihåg att HSL från början endast uttryckte att målet 

skulle vara god vård och god kvalitet, detta innebar att lagen inte reglerade vårdkvaliteten i 
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sig eller att kvaliteten skulle mätas eller kontrolleras. Detta krav eller kontroll kom dock att 

förändra HSL 1996, då ett lagförslag kom till under den 31§ om kvalitetssäkring (SFS 

1996:787).  

 

2.1.1 Övergripande definitioner av begreppet vårdkvalitet  

Enligt Donabedian (1980) definieras vårdkvalitet utifrån tre komponenter; Vårdteknologi, 

Vårdarens förmåga till personliga relationer med patienten samt Vårdmiljö, dessa tre 

komponenter påverkar och är beroende av varandra (Donabedian 1980).  

Enligt Øvretveit (1992) infinner sig vårdkvalitet när vården svarar upp mot de krav som ställs 

från dem som är i störst behov av vård. ”Att fullt ut svara mot de anspråk de har som är i 

störst behov av vård och att åstadkomma detta till lägsta kostnad för organisationen samt 

inom de begränsningar som formulerats av samhället.” Øvretveits definition rymmer 

dessutom in ekonomiska aspekter eftersom han hävdar att vården ska produceras till lägsta 

kostnad för organisationen samt hålla sig inom begränsningar som samhället formulerar i 

form av lagar och etiska aspekter. Definitionen som sådan omfattar kvalitetsaspekter på olika 

nivåer. Dessa nivåer är individ-, organisations- och samhällsnivån (Badger 1999).  

I socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården finns begreppet kvalitet definierat som; ”grad till vilken en verksamhet uppfyller 

ställda krav” (Socialstyrelsen 2005). 

 

2.1.2. Definitioner av vårdkvalitet ur patientperspektiv 

Vid närmare granskning av definitioner utifrån ett omvårdnadsperspektiv så kan vårdkvalitet 

vara en god service, ett gott bemötande, rätt diagnos och rätt behandling. Detta kan förklaras 

som att patienternas tillfredsställelse med vården avgör om vårdkvaliteten kan anses vara god 

eller inte. Det måste dock poängteras att många forskare anser att patienttillfredsställelse 

endast ska ses som en del av den totala vårdkvaliteten (Andersson 1992). Donabedian (1980) 

genomförde en omfattande granskning av litteraturen och arbetade fram en syntes av tidigare 

ansatser av vårdkvalitet. Därefter formulerade han en modell och delade in patienters 

önskemål i tre ömsesidigt beroende domäner. Den första domänen är god teknisk vård följt av 

en god mellanmänsklig vård och slutligen tillfredsställande bekvämligheter i vårdmiljön. Det 

har med tiden blivit allt mer vanligt att patienttillfredsställelse får vara en indikator på vårdens 

kvalitet eftersom hög patienttillfredsställelse är ett önskvärt mål.   
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2.1.3. Definition av hög vårdkvalitet ur ett psykiatriskt patientperspektiv  

Utifrån en intervjustudie där patienter intervjuades om deras uppfattningar av begreppet 

vårdkvalitet utvecklade Schröder et al (2007) en definition av hög vårdkvalitet utifrån ett 

patientperspektiv. ”Vårdkvalitet ur patientens perspektiv består av fem dimensioner 

Värdighet, Trygghet, Delaktighet, Tillfrisknande och Vårdmiljö, vilka representerar 

patientens förväntningar som måste uppfyllas inom den psykiatriska vården för att patienten 

ska uppleva att vården är av hög kvalitet:  

1. Patientens värdighet respekteras, inbegriper en god relation mellan patient och personal.   

Patienten respekteras genom att bli bekräftad, förstådd, sedd som vem som helst och får hjälp 

med att reducera skuld- och skamkänslor av kompetent personal. 

 

2. Patientens känsla av trygghet i vården, innefattar hög tillgänglighet och kontinuitet samt 

stort förtroende till såväl vårdpersonal som vårdorganisation. 

 

 3. Patientens delaktighet i vården, inbegriper att patienten erhåller relevant kunskap, god 

samverkan med vårdpersonal och goda möjligheter till ett självbestämmande.   

 

 4. Patientens tillfrisknande, inbegriper evidens-baserad medicinsk behandling och 

samtalsterapi, god stödjande vägledning, goda möjlighet till sysselsättning och uppföljning 

efter avslutad vårdkontakt. 

 

 5. Patientens vårdmiljö, utgörs av komfortabel vårdmiljö avseende personliga utrymmen, 

estetik, lugn atmosfär och hög säkerhet” (Författarens översättning ur Schröder et al 2007). 

 

2.2. Vårdkvalitet inom psykiatrisk vård 

Det finns i dagsläget ingen publicerad forskning om patienters upplevelse av vårdkvaliteten 

inom den slutna rättspsykiatriska vården i Sverige. Inom den allmänpsykiatriska vården i 

Sverige har dock en del studier genomförts. Schröder et al (2007) fann att patienter generellt 

skattar vårdkvalitet högt, högst kvalitet skattar patienterna inom dimensionen säker miljö, följt 

av dimensionen värdighet. Lägst kvalitet skattar patienterna inom dimensionen delaktighet 

och dimensionen tillfrisknande. I en annan studie som genomfördes i Finland visade 

resultaten att 61% av patienterna var mycket nöjda med sin vård, patienterna skattade högst 

kvalitet i relationen med personalen och minst nöjda var patienterna med information, 

restriktioner, tvångsvård och den fysiska vårdmiljön (Kuosmanen et al. 2006). I en Brittisk 
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studie skattade patienterna hög kvalitet i personalens bemötande mot patienterna och deras 

anhöriga och de var mindre nöjda med avdelningarnas bekvämligheter, sysselsättning och 

personaltäthet (Morrison 1996). 

I en studie som genomförts i Italien framkom resultat där patienterna skattade kvaliteten som 

allmänt god. Patienterna skattade hög kvalitet i personalens vänlighet, tillgänglighet och 

hjälpsamhet. Lägst kvalitet skattades inom området information om behandling och 

delaktighet. Det framkom även resultat som visade att yngre patienter och patienter som 

vårdats längre tid hade en benägenhet att skatta kvaliteten lägre. Det påvisades skillnader 

mellan könen där män skattade kvaliteten lägre än kvinnor (Gigantesco et al. 2002). De 

studier som finns publicerade och berör den rättspsykiatriska slutenvården ger läsaren en 

inblick i vad vården består av och hur den upplevs av patienterna. Hörberg (2008) har i sin 

avhandling beskrivit vardagen i den rättspsykiatriska vården, hon genomförde intervjuer med 

både patienter och personal. Resultatet visade att patienterna och personalen hade en liknande 

syn på vården. Patienterna uttryckte att vården sågs som ett straff och att det mest var frågan 

om förvaring, i en tillvaro där det förekom kränkningar och att det ställdes höga krav på att 

anpassa sig. Patienterna beskrev att de måste göra som vårdpersonalen vill för att få 

friförmåner men också för att förhindra bestraffning. Men det förekom också stunder då 

vården uppfattades som god. Personalen i sin tur beskrev att vården är motsägelsefull, allt 

som oftast handlade den om fostran, att tillrättavisa fel och att uppmuntra patienterna när de 

hade ett gott uppförande, sättet som de ska uppföra sig på bestäms av vårdarna. Resultatet i 

Hörberg´s studie ger klara signaler om att den rättspsykiatriska vården bör utvärderas och 

utvecklas (Hörberg 2008).  

 

2.3. Rättspsykiatrisk vård 

I Sverige är det enligt lag tillåtet att omhänderta personer utifrån flera aspekter, i de fall då 

personer omhändertas på grund av en kriminell handling och lider av en allvarlig psykisk 

störning kan de överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Anledningen till detta är att samhället ser 

till individens eget ansvar i sitt handlande och begår människor brott så ska de oavsett psykisk 

sjukdom eller inte dömas för sitt brott. Den påföljd som blir ska anpassas efter brottets 

allvarlighetsgrad och efter personens psykiska tillstånd och i de fall då en allvarlig psykisk 

störning föreligger överlämnas personerna till rättspsykiatrisk vård med stöd av LRV. Inom 

Sveriges alla regionkliniker och länsavdelningar bedrivs högspecialiserad psykiatrisk vård. 

Vården skiljer sig från vanlig psykiatrisk vård, framförallt utifrån två aspekter. Den första är 

att vårdtiderna är relativt långa, medelvårdtiden är över fyra år. Den andra skillnaden är att 
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rättspsykiatrin måste ansvara för samhällsskydd. Målet med den rättspsykiatriska vården är att 

behandla och hjälpa patienterna till att få förståelse för sin sjukdom, hantera dess symtom och 

på så sätt bidra till att förbättra patienternas hälsa och upplevelsen av livskvalitet. Närmare 

beskrivet ska det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet främja patienternas möjligheter till ett 

självständigt liv, rusta patienterna för en återgång till samhället och minimera risken för 

återfall i brott efter vårdtidens slut. Den rättspsykiatriska vården vilar på en humanistisk 

människosyn och det ställs höga krav på professionellt förhållningssätt (Socialstyrelsen 2007). 

 

2.3.1 Vårdmiljöns utformning inom rättspsykiatrin 

Inom den rättspsykiatriska slutenvården finns det variationer på vårdmiljöns utformning 

framförallt beroende om vården äger rum på regionkliniker, länsavdelningar eller allmänna 

psykiatriska vårdavdelningar. De flesta rättspsykiatriska slutenvårdspatienter finns inom 

region- och länsklinikerna. Dessa kliniker/enheter ställer stora krav på säkerhet. Denna 

säkerhet är statisk säkerhet och dynamisk säkerhet. Statisk säkerhet är säkerhet utifrån 

övervakningsmöjligheter, byggnaders konstruktion, murarnas höjd, stängsel, metalldetektorer 

innanför entrédörrar/slussar etc. Dynamisk säkerhet är säkerhet som uppkommer genom 

personalens ständiga observation av patienterna i det dagliga arbetet, vilket möjliggör 

”kartläggning” av patienternas normala beteendemönster. Denna kartläggning utgör 

tillsammans med goda vårdrelationer den viktigaste säkerheten inom rättspsykiatrin och den 

minskar riskerna för- och rädslan av att komma till fysisk skada för både patienter och 

personal. Vårdmiljön är utformad till en så hemlik miljö som det är möjligt och patienterna 

har oftast eget rum. Avdelningskök, grupprum, dagrum och avdelningskorridorer är estetiskt 

väl utformade. Det finns motionsrum, musikrum och i de fall då patienterna vistas ute på 

några av vårdinrättningarnas rastgårdar så möts de av grönskande oaser (Socialstyrelsen 

2007).  

 

2.3.2. Professionellt förhållningssätt i det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet  

I det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet är vårdrelationen det mest centrala, vårdrelationerna 

ska skapa förutsättningar för en trygg och säker vård. Förutsättningar för en god vårdrelation 

är att omvårdnadspersonalen har en gemensam värdegrund i sitt omvårdnadsarbete. Inom den 

svenska rättspsykiatrin finns ett Nätverk för rättspsykiatrisk omvårdnad och detta nätverk 

representeras av personal från landets olika kliniker och vårdinrättningar som vårdar patienter 

dömda till LRV. Nätverket har arbetat fram en gemensam värdegrund och sedan 2003 ska den 

genomsyra det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet. Värdegrunden är följande: 
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Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer. Detta utgår 

från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som vårdare se sig själv 

som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit och trygghet utgör basen, så 

att patienten ges möjlighet till försoning.   

 

Värdegrunden ska fungera som en bas i allt patientarbete och tillsammans med vårdarens och 

organisationens etiska koder sätts många gånger vårdrelationen på prov för det talar om för 

personalen att ingen har rätt att ta människans värdighet ifrån henne. Med värdighet menas 

rätten att bli bekräftad som en unik människa och att själv få möjlighet att påverka ens liv 

(Socialstyrelsen 2007).   

 

2.4. Problemformulering 

Det finns många anledningar till att mäta vårdens kvalitet, en av de anledningarna är 

sjukvårdens samhälleliga ansvar, då sjukvården är en stor utgift i samhällsekonomin. Sett ur 

detta perspektiv så har sjukvården ett ansvar gentemot sina huvudmän, dessutom har 

samhällets medborgare rätt att få en inblick i hur vårdens kvalitet uppfattas, utvecklas och 

vilka brister som finns i den (Asplund 2009). Mätningar av vårdkvalitet är betydelsefull 

eftersom det även är ett mått på om vården uppfyller kvalitetskraven i föreskrifter men även 

för att säkerställa att patienten får en god och säker vård med hög kvalitet (Shaw 1997, 

SOSFS 2005:12). Det finns dessutom reglerat i svensk lagstiftning att vården ska baseras på 

metoder och arbetssätt som bygger på aktuell kunskap samt att vården ska vara av god 

kvalitet. I en rapport som SOU utgav (2006:91) påtalas krav om hur svensk sjukvård ska 

bedrivas dessutom beskrivs det att en person som överlämnas till rättspsykiatrisk vård 

genomgår ett av samhällets mest omfattande ingrepp i en människas liv. Med hänsyn till 

lagstiftning och dess följder för både sjukvården och patienterna så finns det både uttalat och 

skriftligt behov av att vilja beskriva vad den rättspsykiatriska vården består i, vad som görs 

och varför (Socialstyrelsen 2007). Samhället i sig och alla de kliniker som vårdar dessa 

patienter lägger ner stora resurser på den högspecialiserade vården både såväl ekonomiska 

som personella och i kombination med brist på vårdkvalitetsforskning utifrån ett 

patientperspektiv så finner författaren till denna studie (JÅ) ett behov av att mäta vårdens 

kvalitet. Slutligen ska tilläggas att det är av yttersta vikt att vi mäter vårdkvalitet och utifrån 

patienternas perspektiv, för först då får verksamheterna och personalen en uppfattning om hur 

vården värderas och eventuella förbättringsområden tydliggörs (Schröder 2006). 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av vårdkvalitet inom rättspsykiatrisk 

vård. 

- Hur upplever patienterna vårdens kvalitet? 

 

4. Metod 

 
4.1. Design 

Studien omfattar en deskriptiv design med kvantitativa metoder. 

 

4.1.2. Beskrivning av instrumentet 

I en kvalitativ studie tillfrågades patienter om deras uppfattningar av begreppet vårdkvalitet 

(Schröder et al 2006). Utifrån denna studies resultat utvecklades instrument ”Kvalitet i 

psykiatrisk vård- Dina upplevelser av vården på avdelningen” (KPV-A) och riktar sig till den 

allmänpsykiatriska vården. Arbetsprocessen med instrumentet KPV-A skedde i fem olika 

steg, det första steget bestod av att författarna formulerade en definition av hög vårdkvalitet 

utifrån patientens perspektiv, när definitionen klarlagts operationaliserades den i ett 

instrument som ett andra steg. I ett tredje steget i processen genomfördes en face validity i en 

pilotstudie. Processens fjärde steg bestod av att instrumentet testades empiriskt (Schröder et al 

2007). Arbetsprocessen med instrumentet avslutades med en psykometrisk test (Schröder et al 

2010). KPV-A är utformat med ett antal bakgrundvariabler samt 30 item inom sex olika 

dimensioner, dessa dimensioner beskrivs som Bemötande, Delaktighet, Stöd, Utskrivning, 

Avskild miljö och Säker miljö. Vårdkvalitet utifrån patienters perspektiv kan beskrivas utifrån 

dessa dimensioner. En modifierad av KPV-A har framtagits för att kunna användas inom 

rättspsykiatrisk slutenvård, denna version ”Kvalitet i Psykiatriska Vård – Dina upplevelser av 

vården på den rättspsykiatriska avdelningen” (KPV-RA) arbetades fram genom 

fokusgruppdiskussioner med personal inom den rättspsykiatriska vården och därefter 

bedömdes och testades frågorna av patienter inom rättspsykiatrisk vård. 

Stommen i KPV-RA utgörs av KPV-A men också av specifika bakgrundsfrågor och 

påståenden som är tillämpbara i den rättspsykiatriska vården. KPV-RA består av 14 stycken 

bakgrundsvariabler på ordinaldatanivå samt 34 olika påståenden om vårdkvalitet inom sju 

olika dimensioner, Bemötande (n=8 item), Delaktighet (n=8 item), Utskrivning (n=3 item), 

Stöd (n=4 item), Avskiljd miljö (n=2 item), Trygg miljö (n=3 item) och slutligen den 
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specifika dimensionen för Rättspsykiatrisk vård (n=6 item). Alla påståenden relateras till ”Jag 

upplever att…”) och besvaras på en fyragradig s.k. Likert skala. Respondenterna ska ta 

ställning till påståendena och svara på om de: ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, 

”Instämmer till viss del” eller ”Instämmer inte alls”. Utöver dessa fyra svarsalternativ finns 

ytterliggare ett alternativ: ”Ej aktuellt”. KPV-RA avslutas med en öppen fråga ”Övriga 

synpunkter om vårdkvalitet”. De specifika frågorna i KPV-RA gör det möjligt att identifiera 

hög eller låg upplevelse av vårdkvalitet.      

 

4.1.3. Undersökningsgrupp 

Respondenterna i denna studie var patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och 

som var inskrivna för slutenvård på tre rättspsykiatriska regionkliniker samt fyra 

rättspsykiatriska länskliniker. Ur denna population gjordes en urvalsram (Holme & Solvang 

1997) genom ett stratifierat urval. Inklusionskriterierna som tillämpades i denna studie var; 

Pågående LRV vård samt att patienterna skulle förstå och kunna läsa svenska. Två 

exklusionskriterier tillämpades; Psykisk ohälsa som omöjliggör deltagande samt demens eller 

förvirringstillstånd. Vid undersökningstillfället var det 225 patienter som kunde ingå i studien 

efter att kontaktpersonerna hade tagit hänsyn till inklusion- och exklusionskriterierna. Det var 

82 patienter som tackade nej till att delta i studien och 2 patienter uteblev på grund av 

personalrelaterade orsaker. Totalt besvarade 141 patienter enkäten men vid 

granskning/bearbetning av resultaten hade 44 patienter angett att de vårdades enligt LPT eller 

annan vårdform, dessa enkätsvar togs bort tillsammans med 7 stycken enkäter som hade mer 

än 30% missing data. Studiens resultat är beräknat på de 90 kvarvarande enkäterna (inkl 6 

enkäter som ingått i pilottesten då den inte ledde till några förändringar av påståendena). 

Könsfördelningen bland patienterna var 79 (88%) män och 11 (12%) kvinnor. Sammanlagt 27 

patienter var i åldern 18 - 29 år, 32 patienter var i åldern 30 - 39 år, 15 patienter i åldern 40 - 

49 år, 13 patienter i åldern 50 – 59 år. En patient av de tillfrågade var mellan 60 – 69 år och 

en patient var äldre än 70 år. Av de tillfrågade patienterna uppgav 66 stycken att de tidigare 

varit inlagda för psykiatrisk vård, 88 patienter uppgav pågående vårdtidslängd och av dessa 

var det 47 stycken som hade en pågående vårdtid upp till två år och 26 patienter hade vårdats i 

mer än fem år (Figur 1).  
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                                             Figur 1. Antalet patienter per vårdtidslängd i år. 

 

 

4.1.4. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under hösten 2009 med instrumentet KPV-RA och bland 

patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk vård i olika delar av Sverige. Efter ett 

godkännande om att få genomföra studien av samtliga klinikchefer utsågs en kontaktperson. 

Kontaktpersonen utsågs av klinikchefen själv och allt vartefter de utsågs kontaktades de av 

författaren till studien (JÅ) som gick igenom studiens syfte och metod muntligt och med stöd 

av en skriftlig instruktion (Bilaga 1) med varje kontaktperson.  

Kontaktpersonerna hade direktkontakt med de tillfrågade patienterna, de gav muntlig 

information om studiens syfte och metod till patienterna var för sig. Kontaktpersonerna 

informerade också om att ett deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att deras fortsatta vård skulle påverkas. Direktkontakten gav 

också patienterna möjlighet att få svar på ev. frågor som uppkom under tiden för studiens 

genomförande. Ett informationsbrev (Bilaga 2) bifogades tillsammans med instrumentet, där 

det tydligt informerades om studiens upplägg, syfte och vad resultatet skulle användas till. 

Informationen tydliggjorde att det är frivilligt att ingå i studien och att patienterna när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan förklaringar och utan påverkan på patientens dåvarande 

eller kommande vård och behandling. Det informerades tydligt om vart och till vem 

patienterna kunde vända sig vid eventuella frågor om studien. Det bifogades ett svarskuvert 

avsett för den besvarade enkäten som sedan skulle lämnas igenklistrat i för studien avsedd 

låda på avdelningen. Patienterna besvarade enkäterna anonymt. Varje enkät var kodad utifrån 

kliniktillhörighet, kodlista och datamaterial förvarades åtskilda från varandra. 
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4.1.5. Bearbetning och analys 

Enkäterna bearbetades statistiskt med deskriptiva analysmetoder (Nunally & Bernstein 1994). 

Statistikprogram SPSS version 17 användes i bearbetningarna av datamaterialet. De statistiska 

metoder som användes var Pearsons korrelationstest och t-test med oberoende variabler. 

Innan analysen genomfördes gjordes en imputation av missade item genom att sätta in 

gruppens medelvärde på missade item. 

 

5. Forskningsetiska överväganden 

En ansökan om att få genomföra studien skickades ut till alla berörda 

verksamhets/klinikchefer, denna ansökan skrev klinikcheferna under sedan returnerades den 

till författaren av studien (JÅ). Tillsammans med ansökan skickades en beskrivning om 

studiens upplägg och syfte. En ansökan att få genomföra studien skickades också till 

forskningsetisk kommitté i Uppsala då uppsatsen ingår som en del i ett större 

forskningsprojekt. Studien granskades och godkändes. Respondenterna som medverkade i 

studien informerades både skriftligt och muntligt om studien och om att deltagandet i studien 

var frivilligt och deras medverkan kunde avbrytas när som helst utan förklaringar och utan 

påverkan på patientens dåvarande eller kommande vård och behandling. Datamaterialet har  

förvarats inlåst i brandsäkert skåp. Varje enkät var kodade utifrån kliniktillhörighet, kodlista 

och datamaterial förvarades åtskilda från varandra. Författaren till studien och ansvarig för 

databearbetningen (JÅ) hade inte direkt anknytning till respondenterna eftersom en 

kontaktperson på varje klinik utsågs av respektive verksamhetschef. Dessa förutsättningar 

bidrog till beaktande av integritet, krav på konfidentialitet och säkerhet. Studien har följt de 

etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (Vård i norden 2003). Resultatet av 

studien redovisas på gruppnivå. 

 
6. Resultat 
 
6.1. Patienternas skattningar av vårdkvalitet 

Intervallet på alla KPV-RA värden låg mellan 1.00 och 4.00 där 4.00 var det högsta värdet. 

Den totala upplevelsen av vårdkvalitet hade medelvärde m= 2.82 (SD±0,76). Vid en 

jämförelse mellan män och kvinnor så hade männen ett medelvärde på m= 2,86 (SD±0,77) 

och kvinnornas medelvärde var m= 2,49 (SD±0,67). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan könen (p=0.14). Patienterna skattade högst kvalitet i dimensionen Avskild miljö m= 
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3,40 (SD±0,80) och lägst i dimensionen Delaktighet m= 2,56 (SD±0,87). Kvinnor skattade 

högst i dimensionen Avskild miljö m= 2,79 (SD±0,92) och lägst i dimensionen Delaktighet 

m= 2,21 (SD±0,79). Män skattade också högst kvalitet i dimensionen Avskild miljö m=3,48 

(SD±0,74) och lägst i dimensionen Delaktighet m= 2,61 (SD±0,88).  

Vid en granskning av resultatet av varje specifikt påstående så fick påståendet ”möjligheten 

till avskild plats att ta emot besök av närstående” högst värde m= 3,46 (SD±0,81). Lägst värde 

fick påståendet ” jag får information om olika behandlingsalternativ så att jag kan diskutera 

med personalen om vad som passar mig bäst” m= 2,41 (SD±1,14). Vid likvärdig granskning 

mellan könen så fick påståendet ”möjligheten till avskild plats att ta emot besök av 

närstående”, återigen högst värde, bland männen m= 3,51 (SD±0,77). Kvinnorna svarade 

högst på påståendet ” säkerheten är hög på avdelningen”, m= 3,28 (SD±0,78). Lägst värde i 

jämförelse mellan män och kvinnor fick påståendet ” Jag får information om olika 

behandlingsalternativ så att jag kan diskutera med personalen om vad som passar mig bäst”, 

männens värde hade ett medelvärde på 2,47 (SD±1,14), kvinnornas medelvärde låg på 1,99 

(SD±1,07). I den specifika dimensionen för rättspsykiatrisk vård skattade män högst kvalitet i 

påståendet, ”jag blir informerad om mina rättigheter till att få en stödperson”, m= 3,29 

(SD±1,01) och lägst i påståendet ” jag får hjälp av personalen att bearbeta mitt brott”, m= 2,57 

(SD±1,19) Inom samma dimension skattade kvinnorna högst i påståendet ”personalen hjälper 

mig att framföra mina önskemål och ärenden till länsrätten, om jag så önskar”, m= 

3,01(SD±1,18) och lägst i påståendet ”jag får hjälp av personalen att bearbeta mitt brott”, m= 

2,48 (SD±0,91) (Tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 

Tabell 1. Totala resultat Kön / Tidigare inlagd på psykiatrisk klinik 

   Kön    Tid. Inlagd    

   
Man 

(n=79)
 Kvinna 

(n=11) 
 Nej 

(n=23) 
 Ja 

(n=66)
 

 M SD M SD M SD M SD M SD 
KPV- RA TOT 2,82 ,76 2,8 0,77 2,50 0,69 2,83 ,79 2,83 ,75 
1. Bemötande 2,82 ,93 2,88 0,92 2,44 0,92 2,87 ,92 2,84 ,92 
Får stöd/samtal när jag behöver 2,83 1,02 2,86 1,03 2,63 0,92 2,91 1,08 2,83 ,99 
Engagerad personal 2,92 1,07 2,93 1,08 2,81 1,08 3,00 1,04 2,92 1,07
Visar omtanke och värme 2,75 1,07 2,81 1,06 2,34 1,11 2,61 1,16 2,83 1,03
Bryr sig om jag är arg och irriterad 2,77 1,04 2,86 1,02 2,13 1,04 2,89 1,04 2,76 1,03
 Respekterar mig.  2,94 1,01 3,01 0,99 2,45 1,03 2,91 1,04 2,98 ,98 
Visar förståelse för mina känslor 2,66 1,10 2,71 1,10 2,25 1,09 2,74 1,18 2,65 1,07
Har tid att lyssna 2,84 1,04 2,90 1,03 2,45 1,03 2,91 1,0 2,85 1,04
Bryr sig om min vård/behandling 2,87 1,07 2,93 1,07 2,45 1,03 3,00 1,05 2,86 1,07
2. Delaktighet 2,56 ,87 2,61 0,88 2,21 0,79 2,50 ,91 2,61 ,85 
Delaktig i min vård/behandling 2,77 1,07 2,81 1,08 2,5 1,02 2,73 1,17 2,82 1,03
Min mening respekteras 2,56 1,06 2,63 1,06 2,05 0,98 2,49 1,19 2,60 1,01
Delaktig i beslut 2,51 1,12 2,57 1,13 2,12 1,011 2,29 1,21 2,61 1,08
Tidigare erfarenhet tillvaratas  2,53 1,01 2,58 1,01 2,17 0,94 2,27 1,12 2,65 ,95 
Känna igen tecken på försämring  2,62 1,13 2,7 1,10 2,03 1,18 2,66 1,13 2,63 1,13
Begriplig inf om diagnos/psyk. besvär 2,57 1,07 2,58 1,07 2,51 1,12 2,68 1,09 2,55 1,06
Kunskap om mina psykiska besvär 2,53 1,05 2,56 1,08 2,28 0,71 2,53 1,14 2,55 1,01
Får information om olika beh.alt. 2,41 1,14 2,47 1,14 1,99 1,07 2,33 1,21 2,46 1,12
3. Utskrivning 2,93 ,83 2,96 0,83 2,69 0,83 2,86 ,98 2,98 ,75 
Samverkan i fortsatta beh/sysselsättn. 2,80 1,04 2,84 1,04 2,5 1,02 2,78 1,20 2,84 ,96 
Uppföljning efter utskrivning  3,17 ,82 3,17 0,81 3,15 0,94 3,10 ,88 3,22 ,77 
Vända sig efter utskrivning  2,81 1,06 2,86 1,04 2,41 1,11 2,71 1,21 2,87 ,99 
4. Stöd 2,76 ,82 2,81 0,84 2,38 0,58 2,84 ,91 2,74 ,79 
Stoppa mig från att skada omgivning 2,94 ,93 2,99 0,93 2,55 0,94 2,96 1,02 2,93 ,92 
Stoppa mig från  att skada mig själv  2,86 ,92 2,88 0,91 2,72 1,01 3,03 ,83 2,80 ,96 
 Inte skamligt med psykiska besvär 2,65 1,06 2,73 1,02 2,13 1,22 2,71 1,17 2,66 1,02
Skuld/ skamkänslor får inte hindra 2,59 1,06 2,66 1,06 2,12 0,93 2,66 1,26 2,59 ,98 
5. Avskild miljö 3,40 ,80 3,48 0,74 2,79 0,92 3,54 ,86 3,36 ,76 
Möjlighet till avskild plats   3,33 1,04 3,45 0,94 2,48 1,31 3,48 1,08 3,31 ,99 
Avskild plats vid besök av närstående 3,46 ,81 3,51 0,77 3,09 1,02 3,61 ,83 3,42 ,81 
6. Trygg miljö 2,87 ,81 2,89 0,83 2,70 0,59 2,86 ,91 2,89 ,77 
Hög säkerhet på avd 3,06 ,93 3,03 0,95 3,28 0,78 3,05 ,98 3,09 ,89 
Trygg med medpatienter 2,92 ,96 2,99 0,97 2,44 0,81 3,00 1,17 2,89 ,90 
Ej störd av medpatienter 2,63 1,09 2,67 1,12 2,39 0,90 2,52 1,16 2,70 1,06
7. Rättspsykiatrisk avd 2,90 ,87 2,93 0,86 2,73 0,94 2,97 ,83 2,90 ,88 
Information om stödperson 3,22 1,05 3,29 1,01 2,76 1,28 3,36 1,07 3,18 1,06
Framförda önskemål till länsrätten 3,10 1,10 3,12 1,09 3,01 1,18 3,49 ,89 3,00 1,12
Läkarutlåtande inför länsrätten 2,86 1,16 2,91 1,15 2,52 1,21 2,91 1,24 2,84 1,15
Stöd/hjälp av min advokat  2,80 1,10 2,78 1,1 2,98 1,10 2,68 1,06 2,87 1,10
Hjälp att bearbeta mitt brott 2,56 1,16 2,57 1,19 2,48 0,91 2,36 1,26 2,65 1,11
Engagerade kontaktmän 2,87 1,05 2,9 1,05 2,64 1,12 3,00 1,09 2,85 1,03
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De patienter som tidigare varit inlagda skattade högst kvalitet i dimensionen Avskild miljö 

m= 3,36 (SD±0,76) och lägst i dimensionen Delaktighet m= 2,61(SD±0,85). De patienter som 

inte hade varit inlagda tidigare skattade högst kvalitet i dimensionen Avskild miljö m= 3,54 

(SD±0,86) och lägst kvalitet i dimensionen Delaktighet m= 2,50 (SD±0,91)(Tabell 1).  

 Det fanns könsskillnader när det gäller uppfattningen om avskild miljö, där kvinnorna 

upplevde signifikant lägre kvalitet i avskiljd miljö än männen p<0,006). För övriga KPV-RA 

dimensioner fanns inga signifikanta könsskillnader. 

Därefter undersöktes om det fanns några skillnader i patienternas skattningar av vårdkvalitet 

utifrån övriga bakgrundvariabler. De enda signifikanta skillnader som kunde påvisas var att, 

personer som visste var de skulle klaga på vården hade högre KPV-RA poäng på samtliga av 

KPV-RA dimensioner. Alla p-värden var mindre än 0,05. Dessutom påvisades ett signifikant 

samband (r = -0,53, p<0,001) mellan höga KPV-RA total poäng och viljan att komma tillbaka 

till samma avdelning (Figur 2). 

 

 
                   Figur 2. Samband mellan viljan att komma tillbaka och total KPV-RA 

 

Övriga signifikanta skillnader som kunde påvisas i bakgrundsvariablerna var att de patienter 

som inte yrkesarbetar eller studerar var överrepresenterade bland dem som tidigare varit 

inlagda (83%) jämfört med de som yrkesarbetar eller studerar (54%) p < 0,04.  
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När det gällde diagnos så visade det sig att personer som kände till sin diagnos hade 

signifikant bättre upplevd psykisk hälsa, p< 0.036. Patienter som kände till ansvarig läkare 

respektive de som visste var de kunde klaga på vården angav att de hade ett större intresse av 

att vilja komma tillbaka till samma avdelning, p< 0,017 resp. p< 0,001.  

I en sammanställning av vårdtidens längd visade resultatet en ganska skev fördelning av 

antalet patienter per vårdtidsintervall. Äldre personer hade en historia av att ha varit inlagda 

längre tid än de som är yngre, r = 0,22 <0.04 (Figur 3).           
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                    Figur 3. Förhållandet mellan ålder och vårdtidslängd.  

 

 

7. Diskussion  
Att mäta kvalitet i sjukvården är komplicerat, det finns många områden inom sjukvården som 

berörs av kvalitet, när det gäller vårdkvalitet blir det ytterliggare komplicerat men desto mer 

angeläget. Vårdkvalitet handlar till stor del om mänskliga relationer och dessutom så krävs 

stor noggrannhet för att vi ska mäta det vi avser att mäta (Asplund 2009). Syfte med denna 

studie var att beskriva patienters upplevelser av vårdkvalitet inom den rättspsykiatriska 

vården. Studien var deskriptiv med kvantitativ metod och för datainsamlingen användes en 

enkät. Patienterna i denna studie upplevde vården som generellt god, mest nöjda var 

patienterna med möjligheten till avskiljd miljö. Andra viktiga resultat som framkom var att de 

patienter som kände till sin diagnos upplevde en högre grad av hälsa och de patienter som 

visste vem som var patientansvarig läkare samt vart de skulle vända sig för att klaga på 

vården hade ett större intresse av att vilja komma tillbaka till samma avdelning. 
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7.2. Resultatdiskussion 

Denna studie är genomförd inom rättspsykiatrisk vård. Vissa jämförelser i resultatet gjordes 

med studier inom sluten psykiatrisk vård och anledningen till det var att författaren till studien 

(JÅ) inte hittade någon publicerad forskning inom rättspsykiatrisk slutenvård som beskriver 

patienternas upplevelse av vårdkvalitet. 

I denna studie skattade patienterna den totala kvaliteten till ett medelvärde av 2,8. Värdet låg 

strax över medelvärdet 2,5 som är mittpunkten av skattningsskalan i KPV-RA. Kvinnor 

skattade vårdens kvalitet lägre än män och låg under medelvärdet 2,5. Liknande studier visar 

ungefär samma resultat men vid granskning av enskilda dimensioner tydliggörs skillnader i 

del olika studierna (Kousmanen et al 2006, Gigantesco et al 2002).  

Av samtliga KPV-RA dimensioner skattade patienterna högst i dimensionen Avskiljd miljö 

därefter följde dimensionen Utskrivning, den Rättspsykiatriska dimensionen, Trygg miljö, 

Bemötande, Stöd. Lägst skattade patienterna i dimensionen Delaktighet. Inom den 

rättspsykiatriska vården i Sverige har patienterna oftast egna rum och särskilda besöksrum för 

att ta emot besök av sina anhöriga finns på alla kliniker. I ett internationellt perspektiv finns 

dock skillnader. Detta påvisas bland annat i en studie som genomförts i Finland där 

patienterna ser det som besvärligt eller mycket besvärligt att dela rum med andra patienter 

(Kuosmanen et al 2006) och därför blir den totala upplevelsen av vårdkvalitet lägre 

(Kousmanen et al 2006, Ford et al 1999). 

 

 Dimensionen Utskrivning berör påståenden om samverkan vid fortsatt behandling och/eller 

daglig sysselsättning, uppföljning efter utskrivning och information om vart patienten ska 

vända sig vid behov av hjälp efter utskrivning. Inom den rättspsykiatriska vården i Sverige så 

genomförs samordnade vårdplaneringar, dessa vårdplaneringar är noggrant strukturerade och 

all viktig information delges patienten vid dess tillfällen. Det upprättas en samordnad 

vårdplan som undertecknas av vårdpersonal, patient och representanter från hemortspsykiatrin 

och de kommunala verksamheter som patienten är ansluten till (Socialstyrelsen 2007). Detta 

arbetssätt är säkerligen en stark bidragande orsak till att denna dimension skattas högt.  

Den Rättspsykiatriska dimensionen består av sex påståenden, bland annat ska patienten ta 

ställning till kontaktmännens stöd och engagemang, information om rätten till stödperson, om 

möjligheten att få sina ärenden och önskemål framförda i länsrätten, brottsbearbetning, hjälp 

och stöd av advokat/juridiskt ombud i länsrätten samt hjälp att få läkarens utlåtande till 

länsrätten förklarat för patienten. Högst i denna dimension skattades påståendet om 

stödperson, vilket är ett positivt fynd. Alla patienter som döms till rättspsykiatrisk vård, ska 
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enligt inskrivningsrutinerna vid varje rättspsykiatrisk klinik erhålla en blankett som de ska 

fylla i om de vill ha en stödperson eller inte. Denna blankett ska lämnas så fort domen har 

vunnit laga kraft. Det är dessutom reglerat i LRV och LPT. Lägst i denna dimension skattades 

påståendet om att patienten får hjälp av personalen med att bearbeta sitt brott. Detta är ett 

intressant fynd för enligt personer som representerar den rättspsykiatriska vården i Sverige 

menar att en patient som inte fått hjälp med brottsbearbetning har heller inte genomgått 

rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen 2007). Brottsbearbetning kan därför ses som något 

fundamentalt i den rättspsykiatriska vården. Det finns flera tänkbara anledningar till att 

patienterna skattar lågt här, den främsta kan vara att patienterna inte själva är medvetna om 

vad som är brottsbearbetning, en annan kan vara att patienten inte kommit så långt sin 

behandling eller helt enkelt inte är i den psykiska balans som krävs för att brottsbearbetningen 

kan påbörjas. Brottsbearbetning ska påbörjas i ett tidigt stadium men tidpunkten för detta ska 

individanpassas, den ska dessutom genomföras av psykologer enligt rättspsykiatrins egna 

riktlinjer (Socialstyrelsen 2007). Om detta efterlevs kan det finnas personella orsaker eller 

brist på resurser som gör att patienterna inte får hjälp med att bearbeta sitt brott i den egentliga 

meningen utan får vänta på sin tur. Detta lämnas osagt och utan värdering men det vore enligt 

författaren (JÅ) intressant att undersöka fenomenet vidare.  

 

Det är förvånansvärt att patienterna skattar låg kvalitet i dimensionen Trygg miljö med tanke 

på hur hög säkerheten är på de rättspsykiatriska klinikerna i landet, det är i vart fall något som 

beskrivs i litteraturen (Socialstyrelsen 2007, Levander et al 2006, Hörberg 2008). Det är dock 

viktigt att tänka på att trygghet i miljön är något som upplevs av patienten och att känslan av 

trygghet är subjektiv, vilket innebär att okrossbara fönster, överfallslarm, metalldetektorer och 

hög personaltäthet inte enbart bidrar till ökad känslan av trygghet hos patienterna. Rask & 

Åberg (2002) förklarar betydelsen för vårdrelationen och menar att vårdpersonalen måste 

skapa och upprätthålla vårdrelationer för att sträva mot en trygg och säker vårdmiljö för 

patienterna. I jämförelse med andra studier som har genomförts på allmänpsykiatriska kliniker 

är det skattade värdet av trygg miljö i denna studie lägre, men det kan finnas en logisk 

förklaring i att det inom den rättspsykiatriska vården finns kriminellt belastade patienter och 

att många av patienterna har begått grova våldsbrott. Patienter pratar med varandra och allt 

som oftast vet patienterna vad de andra har begått för brott och det kan vara en bidragande 

orsak till lägre känsla av upplevd trygghet. Relationer patienter emellan kan vara stödjande 

men också utgöra en säkerhetsrisk (Johansson et al 2007). Detta ger vårdpersonalen ett större 
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ansvar att jobba med vårdrelationer, neutralisera hotfulla situationer och bibehålla den 

dynamiska säkerheten (Socialstyrelsen 2007, Hörberg 2008). 

 

Bemötande är en dimension som förefaller vara ytterst viktig, Längle et al (2003) visar i sin 

studie att patienterna rangordnar den interpersonella relationen med personalen som den 

viktigaste faktorn i upplevelsen av vårdkvalitet, vidare rangordnar de respekten för deras 

rättigheter och privilegier högt. I en annan studie av Kousmanen et al (2006) skattade 

patienterna högst tillfredställelse med den interpersonella relationen. Resultatet i denna studie 

är förvånansvärt, inte utifrån hur de skattar utan snarare det låga värdet. I en rapport till 

Socialstyrelsen beskriver representanter från rättspsykiatrin i Sverige den ”Rättspsykiatriska 

Värdegrunden” (Socialstyrelsen 2007). I den rapporten framkommer det tydligt att bemötande 

är en viktig del i vården. Patienterna vill bli sedda som vem som helst, bemötas med respekt 

och inte placeras i en särskild kategori människor (Vuokila-Oikkonen et al 2002, Schröder et 

al 2006). Dimensionen Stöd behandlar påståenden om personalens agerande vad gäller 

hindrande av att patienter skadar någon i sin omgivning och hindrar patienten från att skada 

sig själv. Den handlar också om personalen ansträngningar att reducera skam- och 

skuldkänslor hos patienterna och få patienten att förstå att skammen och skuldkänslorna inte 

ska hindra patienterna från att söka vård. I denna dimension skattar patienterna något över 

medelvärdet. Skuld och skam är smärtsamt, inte enbart för patienterna utan även för deras 

anhöriga, vänner och personalen (Vuokila-Oikkonen et al 2002). Skammen kan hindra 

självmordsbenägna patienter att söka hjälp men med stöd och hjälp från förstående och icke-

dömande personal kan dessa känslor reduceras eller helt elimineras (Wiklander et al 2003). 

Den sista dimensionen är delaktighet. Denna dimension skattades lägst av alla och precis över 

medelvärdet. Att få vara delaktig i beslut som rör vården anses som något centralt av 

patienterna, de anser att personalen inte själva kan sitta och bestämma allt, patienterna vill 

också få sin röst hörd och ta beslut som rör deras liv (Schröder et al 2006). Inom den 

rättspsykiatriska vården tillgodoses detta i så lång utsträckning som det är möjligt. Men då 

rättspsykiatrisk vård gör inskränkningar på patientens möjligheter att vistas i samhället och att 

medicinering under tvång förekommer så upplever kanske patienterna att de ej får vara 

delaktiga i de för dem många gånger viktigaste besluten. Den rättspsykiatriska vården har ett 

medicinskt ansvar, juridiskt ansvar och ett samhällsskyddsansvar och inget av ansvarsområde 

får äventyras. Andra beslut som rör vården bland annat sysselsättning, planering och i viss 

mån medicinering får patienten vara delaktiga i (Socialstyrelsen 2007). 
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Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i total KPV-RA, däremot fanns 

könsskillnader när det gäller upplevelsen avskild miljö, där kvinnorna upplevde signifikant 

lägre kvalitet i avskiljd miljö än männen. I tidigare studier har det kunnat påvisas att ålder och 

kön har en avgörande betydelse för upplevelsen av att vara nöjd med vården (Gigantesco et al 

2002). Denna studie påvisar att yngre patienter är mindre nöjda med vården än äldre. I en 

annan studie påvisas att yngre kvinnor är mindre tillfreds med vården (Greenwood et al 

1999).    

När det gällde diagnos så visade det sig att personer som kände till sin diagnos hade 

signifikant bättre upplevd psykisk hälsa. Att känna till sin diagnos, att ha kunskaper om 

symtom och hälsofrämjande åtgärder bidrar till ökad psykisk hälsa, Hälsa är inte frånvaro av 

sjukdom och de är heller inte varandras motpoler (Arvidsson & Skärsäter 2006).  

I denna studie fanns det inga möjligheter till att undersöka sambandet mellan diagnosgrupper 

och upplevelsen av vårdkvalitet. Patienterna hade möjlighet till att ange sin diagnos men det 

fanns stora brister i denna registrering och vissa diagnoser var tvivelaktiga varpå analyser inte 

gick att genomföra. Detta kan anses vara en begränsning i denna studie då det finns studier 

som visar på samband mellan olika diagnosgrupper och upplevelsen av vårdkvalitet, enligt 

(Gigantesco et al 2002) skattar patienter med schizofreni en lägre grad av vårdkvalitet än 

övriga diagnosgrupper. En ytterligare begränsning var att inklusionskriteriet för denna studie 

var att patienten skulle vårdas enligt LRV exkluderades 44 patienter då instrumentet KPV-RA 

innefattar även ett svarsalternativ för LPT patienter. Det optimala för denna studiens 

genomförande hade naturligtvis varit att endast LRV dömda patienter erhållit enkäten, men 

datamaterialet omfattar en större studie där även LPT patienter inom rättspsykiatrisk vård 

inkluderas och denna studie är en del av den större studien. 

 

Resultatet i denna studie bedöms vara generaliserbara till viss del. Studiens resultat är baserat 

på 90 patienter och det motsvarar mer än 10 % av totala populationen LRV- dömda patienter i 

slutenvård och ca 40 % av populationen som vi gjort urvalet ifrån. Huruvida resultatet är 

generaliserbart mot övriga länder låter författaren vara osagt då lagstiftning, arbetssätt och 

vårdinrättningarnas miljöutformning skiljer sig från varandra. Ur ett genusperspektiv visar 

resultatet endast på en skillnad och det var i upplevelsen av avskiljd miljö. Som förslag på 

fortsatt forskning så behöver KPV-RA psykometriskt testas samt att instrumentet används i 

kommande forskningsstudier, att beskriva patienternas upplevelse av vårdkvalitet utifrån ett 

nationellt perspektiv skulle både vara intressant och ett bra komplement till övrig 

kvalitetsregistrering.   
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7.1. Metoddiskussion  

Beslutet att använda enkät tog författaren av flera anledningar. För det första är enkäter i rätt 

utförande lätt att använda/fylla i för respondenterna, dessutom är det en billig 

datainsamlingsmetod. En annan orsak är att enkäter ger respondenterna längre tid för att 

besvara frågorna och att det ger möjlighet att samla in data från många respondenter på kort 

tid (Jakobsson & Westergren 2005). Vid valet av enkät är det viktigt att tänka på dess 

utförande, en enkät ska inledningsvis bestå av bakgrundsfrågor såsom ålder, kön 

sysselsättning för att vidare avsmalas till de mer specifika frågorna/påståendena, enkäten får 

inte bestå av allt för många frågor. Frågorna/påståendena i en enkät ska vara lätta att förstå, ej 

vara ledande, hypotetiska eller negerande och det är viktigt att bara fråga om en sak i taget. 

Det är viktigt att ta hänsyn till ovanstående faktorer framförallt för att eliminera risken för 

interna/externa bortfall (Jakobsson & Westergren 2005, Holme & Solvang 1997). I de fall då 

syftet är att mäta patienters upplevelse av vårdkvalitet är det förutom ovanstående krav också 

viktigt att instrumentet är utvecklat utifrån patienternas perspektiv eftersom definitionen av 

vad vårdkvalitet är ofta skiljer sig mellan patienter och personal. Om resultatindikatorerna i 

ett instrument väljs utifrån patientperspektiv blir resultatet av god validitet (Asplund 2009). 

Det finns dessutom ett samband mellan patienters förväntningar på och upplevelser av vården 

(Schröder et al 2007).  

Tidigare instrument för att mäta vårdkvalitet har ofta visat sig vara alldeles för krävande med 

allt för många frågor, även i sina kortaste versioner. Dessutom är instrumentens validitet och 

reliabilitet inte tillfredställande om än rapporterade. De visar sig också att väldigt få 

instrument är konstruerade med frågor som berör pågående vårdtid inte heller är de anpassade 

till psykiatrisk slutenvård (Gigantesco et al 2003).  

Instrumentet som användes i denna studie var KPV-RA, instrumentets fyragradiga Likert 

skala anses som en styrka i instrumentet, då detta eliminerar centraltendensen, med detta 

menas att respondenterna eller patienterna måste ta ställning till påståendet. Centraltendensen 

brukar ofta generera i att respondenterna undviker ändpunkterna i skalan och väljer 

svarsalternativet i mitten (Patel & Davidsson 2003). En annan styrka är att instrumentet inte 

består av allt för många frågor/påståenden. KPV-RA har validitetstestats av patienter inom 

rättspsykiatrisk vård. Datanivån i instrumentet är ordinaldata, vilket talar gör det möjligt att 

avgöra vilket av de olika värdena som är det bättre men det går inte att bestämma något 

mellan de olika värdena. Resultatet i alla enkäter skulle generera i signifikansanalyser och då 

variabelvärdena konverterats från att vara kvalitativa till kvantitativa gjordes parametriska 
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tester. Parametriska tester är mer känsliga för och gör det möjligt att finna statistiska 

skillnader mellan två eller flera grupper.  

Det varierar en hel del när det gäller svarsfrekvensen inom den psykiatriska vården men det är 

vanligt förekommande att svarsfrekvensen är låg. Svarsfrekvensen i denna studie var 40%. 

Könsfördelningen skiljer sig markant beroende på vid vilka kliniker undersökningar 

genomförs, om undersökningar genomförs vid allmänpsykiatriska kliniker visar resultatet på 

en mer jämlik fördelning av män och kvinnor eller något mer övervägande del kvinnor 

(Kuosmanen et al 2006, Gigantesco et al 2002). I denna studie var det en stor del 

övervägande män, 79 av 90 respondenter och det har sin förklaring till att män är en 

överrepresenterad i denna studie men också inom den totala populationen av psykiskt stöda 

lagöverträdare. Inom den rättspsykiatriska vården i Sverige är fördelning manligt/kvinnligt i 

procent 90/10 (Socialstyrelsen 2007).   

Författaren till denna studie (JÅ), hade som mål att genomföra studien på samtliga 

Regionkliniker i Sverige men av olika anledningar och framförallt på grund av egna 

förbättrings- och kvalitetsarbeten avstod vissa kliniker från att delta i studien. Författaren till 

studien finner det som en brist i studien, dels på grund av att antalet medverkande patienter 

minskade markant och dels på grund av att det inte gick att beräkna ett samlat resultat ur ett 

nationellt övergripande perspektiv. Det finns ett samlat mål inom en nationell samarbetsgrupp 

att vården ska vara lika oavsett vilken del av Sverige patienterna vårdas i (Socialstyrelsen 

2007).  

 

För att kompensera vissa regionklinikers frånvaro tillfrågades istället några av landets 

länsavdelningar om ett deltagande vilket genererade i ett tämligen stort antal respondenter, 

dessvärre tackade 82 patienter nej till att delta i studien och två patienter fick inte enkäten på 

grund av personalrelaterade orsaker. Inför studien utsågs en kontaktperson på varje klinik, 

denna person skulle ha direktkontakt med och tillfråga varje patient om ett deltagande i 

studien samt informera om studiens syfte och upplägg. Författaren finner en risk med detta 

tillvägagångssätt eftersom bristen på engagemang hos kontaktpersoner kan påverka sättet att 

förmedla information till patienterna. Som författare till studien fanns en önskan att själv åkt 

runt och informera om studiens syfte och upplägg men då skulle kravet på anonymitet och 

konfidentialitet ha äventyrats, dessutom så skulle en omedveten påverkan på patienterna om 

att delta i studien kunnat uppstå. Trots det genomförda tillvägagångssättet så var antalet 

respondenter tillräckligt många för att kunna genomföra statistiska beräkningar på resultatet 

(Holme & Solvang 1997, Patel & Davidsson 2003).  
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8. Konklusion 
I enlighet med tidigare studier så skattar patienterna i denna studie generellt hög kvalitet, strax 

över medelvärdet i KPV-RA. I de flesta studier skattas den terapeutiska relationen högst men i 

denna studie skattar patienterna dimensionen avskiljd miljö högst. Det framkommer tydligt att 

det är viktigt att patienterna vet var de ska vända sig om de vill klaga på vården samt att de 

känner till vem som är Patient Ansvarig Läkare (PAL). Om dessa kriterier uppfylls ökar viljan 

att komma tillbaka till samma avdelning. Resultatet i övrigt visar att det finns en förbättrings 

potential inom dimensionerna stöd, bemötande och delaktighet. För att öka patienternas 

upplevelse av vårdkvalitet inom den rättspsykiatriska vården i Sverige behöver resultatet i 

denna studie tydliggöras för alla chefer och all övrig vårdpersonal. Ett tydliggörande innebär 

förhoppningsvis i förlängningen att nya förbättrade arbetsmetoder och riktlinjer arbetas fram 

och främjar vårdens kvalitet ur ett patientperspektiv. Vidare konstateras att instrumentet KPV-

RA har visat sig vara användbart i den rättspsykiatriska vården. 
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Bilaga 1. 
 

 

 
 
 
                                                                                                        2009-04-04 
Till samtliga kontaktpersoner                                                                       
som ansvarar för datainsamlingen 
vid respektive avdelning                                                                                        
 
 
 
Instruktion angående kvalitetsstudien ”Kvalitet i psykiatrisk vård – Dina 
upplevelser av vården på den rättspsykiatriska avdelningen” 
 
Alla frågeformulären ligger i färdiga buntar som innehåller: 
- Informationsbrev till patienten 
- Frågeformulär ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av vården på 
den rättspsykiatriska avdelningen” 
Svarskuvert håller varje avdelning själva med. 
 
Följande inklusionskriterier tillämpas: 
- Patienter som förstår och kan läsa svenska  
 
Följande exklusionskriterier tillämpas: 
- Psykisk ohälsa som omöjliggör deltagande 
- Demens eller förvirringstillstånd 
 
 
1. Alla patienter som ligger inne på vårdavdelning och uppfyller 
inklusionskriterierna skall informeras om att det på avdelningen pågår en 
forskningsstudie i syfte att förbättra vårdens kvalitet och att alla patienter 
tillfrågas om de vill delta i studien. Deltagandet innebär att fylla i ett 
frågeformulär avseende hur patienten upplevt den givna vården. Informera om 
att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ingen 
vårdpersonal kommer att få veta hur enskild patient svarat och svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt. Resultatet från undersökningen kommer att 
redovisas muntligt och skriftligt där inga uppgifter kommer att kunna 
identifieras till någon person. 
 
3. Tillfråga patienten om denne vill ta emot ett informationsbrev om studien, 
frågeformulär och svarskuvert. 
 
4. Om patienten tackar ja överlämnas den färdiga bunten med följebrev, 
frågeformulär och ett svarskuvert. Berätta för patienten att det går bra att fråga 
personalen om det är något som ter sig oklart, men att det är patienten själv som 
skall fylla i formuläret. Efter att frågeformuläret fyllts i skall patienten stoppa 
frågeformuläret i kuvertet, klistra igen det och lämna det i avsedd brevlåda/låda 
på avdelningen. 
 
5. Patienten skall ges möjlighet att sitta avskilt under tiden han/hon fyller i 
frågeformuläret. 
 
  



 

 

6. OBS! Alla patienter som tillfrågas men tackar nej, likaså patienter som inte kunnat 

tillfrågas p.g.a. psykisk ohälsa, demens eller förvirringstillstånd eller som av någon anledning 

inte informerats om studien skall noteras på separat blankett ”Registrering av ej utdelade 

formulär”. 

 

7. Kontaktperson på respektive avdelning ”tömmer” lådan och skickar 1g/v kuverten med 

frågeformulären tillsammans med blanketten ”Registrering av ej utdelade formulär” till 

Joakim Ågrim. 

 

 

Du är välkommen att höra av dig till nedanstående personer för ytterligare information eller 

om du undrad över något ytterligare.  

 

Tack för din värdefulla medverkan till att genomföra studien! 

 

 

Med vänliga hälsningar   

 

 

 

Agneta Schröder                                             Lars - Olov Lundqvist 

Med. Dr., forskare,                                         Fil. Dr, Docent, forskningschef           

Psykiatriskt forskningscentrum                      Habiliteringens forskningscentrum,                                              

Örebro läns landsting                                     Örebro läns landsting                                                                     

     Tel. 019 – 602 58 79                                      Tel. 019 – 602 58 19 

      

     

Joakim Ågrim 

Leg. Ssk., student 

Rättspsykiatriska Regionkliniken 

592 81 Vadstena 

Östergötlands läns landsting 

Tel. 010-1048221 / 070-2308094 

 



Bilaga 2. 

 

     
      

     Vadstena 2009 08 30 

Till patienter inom de Rättspsykiatriska 

regionklinikerna XXX 

samt Länsavdelningarna XXXX 

 

 

Du tillfrågas härmed om ett deltagande i en forskningstudie där syftet är att ta reda på hur Du 

och andra patienter inom Rättspsykiatriska vårdavdelningar i Örebro läns landsting, 

Landstinget i Östergötland, Landstinget i Kalmar, Landstinget i Kronoberg, Landstinget i 

Dalarna, Landstinget i Jönköpings län, Region Skåne upplever vårdens kvalitet. 

 

Ditt deltagande innebär att besvara ett frågeformulär och på så sätt beskriva hur Du upplever 

den vård som du erhåller på din avdelning. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när Du 

vill utan att det påverkar Din fortsatta vård och behandling.  

Det besvarade frågeformuläret lägger Du i det bifogade kuvertet och klistrar igen. Du ska sen 

lämna det på anvisad plats på din avdelning. Ditt besvarade frågeformulär behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna ta reda på hur just Du har svarat. Det 

kommer att finnas ett kodnummer på sista sidan i frågeformuläret och det används för att veta 

vilken avdelning formuläret är inlämnat från.   

I resultatet från undersökningen kommer inga uppgifter att kunna identifieras till någon 

person. Inte heller kommer någon personal på avdelningen att få veta hur just Du svarat. 

Resultatet presenteras på gruppnivå, både muntligt och skriftligt till avdelningen i syfte att 

förbättra vårdens kvalitet. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i en D-

uppsats och i en vetenskaplig tidskrift.  

 

Om Du har några frågor eller är i behov av ytterliggare information om studien så kan du 

kontakta nedanstående personer, detsamma gäller om du har önskemål att få ta del om 

 



 

 

resultatet i studien. Det kommer att finnas en utsedd kontaktperson för studien vid Din 

klinik/avdelning, denna kontaktperson kommer att ge och förtydliga information om studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Agneta Schröder   Joakim Ågrim 

Med. Dr., forskare,   Leg. Sjukskötare. / Stud. 

Psykiatriskt forskningscentrum  Rättspsykiatriska Regionkliniken 

Örebro läns landsting    Vadstena 

Tel. 019-602 58 79   Tel. 0143-78221 

 

 

 

 

 

 
 


	2.1.3. Definition av hög vårdkvalitet ur ett psykiatriskt patientperspektiv 
	En ansökan om att få genomföra studien skickades ut till alla berörda verksamhets/klinikchefer, denna ansökan skrev klinikcheferna under sedan returnerades den till författaren av studien (JÅ). Tillsammans med ansökan skickades en beskrivning om studiens upplägg och syfte. En ansökan att få genomföra studien skickades också till forskningsetisk kommitté i Uppsala då uppsatsen ingår som en del i ett större forskningsprojekt. Studien granskades och godkändes. Respondenterna som medverkade i studien informerades både skriftligt och muntligt om studien och om att deltagandet i studien var frivilligt och deras medverkan kunde avbrytas när som helst utan förklaringar och utan påverkan på patientens dåvarande eller kommande vård och behandling. Datamaterialet har  förvarats inlåst i brandsäkert skåp. Varje enkät var kodade utifrån kliniktillhörighet, kodlista och datamaterial förvarades åtskilda från varandra. Författaren till studien och ansvarig för databearbetningen (JÅ) hade inte direkt anknytning till respondenterna eftersom en kontaktperson på varje klinik utsågs av respektive verksamhetschef. Dessa förutsättningar bidrog till beaktande av integritet, krav på konfidentialitet och säkerhet. Studien har följt de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (Vård i norden 2003). Resultatet av studien redovisas på gruppnivå.
	6. Resultat


