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Uppdrag: Rättspsykiatrisk vård

Högspecialiserad 
psykiatrisk vård

Minska risk för 
återfall i allvarlig 

brottslighet
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Vad är skillnaden mot ”vanlig” 
psykiatri?

• Rättspsykiatrisk vård = påföljd efter brott
• Det brottsförebyggande perspektivet

• Skillnader i vårdförlopp
• Kriterier för utskrivning?

• Medianvårdtid 5 år

• Tillgång till resurser ur ett långsiktigt perspektiv

• Kan vara samma person fast i olika faser?
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Vem vårdas inom 
rättspsykiatrin?

• Ca 1500 (slutenvård) + 519 (öppenvård) 
personer i Sverige 

• Heterogen grupp
• Mångfacetterad ohälsa

• Schizofreni 41-51 %

• Andra psykossjukdomar 17-18 %

• Personlighetssyndrom 6-9 %

• Missbruk 52-69 % 

• Annan psykisk ohälsa, t.ex. affektiv

• Social problematik, t.ex. utanförskap

• Brottsbakgrund

• > 90 % har vårdats inom psykiatrin tidigare
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Källor: Socialstyrelsens statistikdatabas, RättspsyK Årsrapport 2019



Rättspsykiatrisk vård

• Omvårdnad

• Medicinsk behandling

• Psykologisk behandling

• Psykosociala interventioner

• Arbetsterapeutiska interventioner

• Sjukgymnastisk behandling

INDIVIDUELLT ANPASSAD VÅRD

MOTIVATION

UTBUD?
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AVSAKNAD AV NATIONELLA 
RIKTLINJER
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Berörda nationella riktlinjer

▪ Vård och stöd vid ångest depression

▪ Vård och stöd vid schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd

▪ Vård och stöd vid missbruk och 

beroende

▪ Prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor
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Kartläggning av innehållet i vården 2017
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Psykosociala insatser

▪ IMR/ESL

▪ NECT

▪ Anhörigutbildning

▪ Patientutbildning

▪ Familjeinterventioner

▪ Stöd i föräldraskap

▪ IPT-k

▪ Datorbaserad kognitiv träning

▪ Kognitiva hjälpmedel

Genomgripande 
arbetssätt

Delat 
beslutsfattande

Fysisk 
hälsa

Stöd i 
kontakter

Fysisk 
aktivitet

Hälsosamma 
matvanor

Akuta 
tillstånd

Mobil 
krisintervention

Stöd till 
återhämtning 

i alla faser

Läkemedelsbehandling

Samordning av 
insatser

Studie-
/arbetsrehabilitering

Psykologisk 
behandling

Psykopedagogisk 
behandling

Tidiga 
insatser

Konsultativt 
stöd

Samordnade 
insatser till 

nyinsjuknade
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Delat beslutsfattande
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Illness management and recovery – IMR

Illness management = 
sjukdomskontroll

Recovery = 
återhämtning

Kunskap

Hantera besvär och svårigheter

Förutse och förebygga 
återinsjuknande

Hitta sin egen definition 
”leva det liv man vill”

Att hitta en identitet utanför 
sjukdomen

Påverka sin situation och 
sätta upp mål
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NECT – En metod för att upptäcka 
och hantera självstigma 

NECT – Narrative Enhancement and Cognitive Therapy

▪ En utbildning där man lär sig att lägga märke till och hantera självstigma.
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Evidensbaserad vård inom 
rättspsykiatrin?

EVIDENS-
BASERAD  
PRAKTIK

Forskning

Beprövad 
erfarenhet 
& klinisk 
expertis

Patienters 
upplevelser
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Rättspsykiatrisk omvårdnad

• Värdegrund
• Alla människors lika värde

• Omvårdnad utifrån patientens utgångspunkt
• Vårdlagsarbete

• Kontaktmannaskap

• Patientens stöd i vardagen
• ADL

• Mellanmänskliga relationer

• Kontakt med omvärlden

• Hantering av svåra situationer
• Respekt för individen

• Hot & kränkningar

• Risk för skada på egen person/andra personer
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Medicinsk behandling

• Medicinsk bedömning
• Uppföljning av diagnosticering

• Medicinering
• Antipsykotika

• Sömnmedel

• Lugnande medel

• Smärtbehandling

• Medicinsk behandling mot beroende

• Substitutionsbehandling

• Anticravingpreparat, t.ex. Naltrexon (opiater, alkohol)

• Antabus

• Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
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Psykologisk behandling

• Mångfacetterad problematik                  
pragmatisk behandlingsansats

• Mål
• Minska risk för återfall i brott

• Förbättra psykiskt och psykologiskt fungerande

• Öka livskvalitet

• Att ”bota” eller att bättre kunna hantera?

• Motivationsarbete: frivillighet i tvångsvård?

• Unikt perspektiv: brottsbearbetning
• Konsekvenser

• Eget trauma

• Ca 1/3 av patienterna genomgår brottsbearbetning
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Psykosociala interventioner

• Nätverksarbete

• Familjeinterventioner
• Barns rätt till sin föräldrar

• Social färdighetsträning
• Vardagssamtal

• Miljöträning

• Psykoedukation
• Psykisk ohälsa, t.ex. schizofreni, ångest

• Missbruk

• Autismspektrumsyndrom

• ADHD

• Sömnskola
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Arbetsterapeutiska 
interventioner

• ADL
• Funktionsnivå

• Struktur i vardagen

• Kognitivt stöd
• Hjälpmedel

• Minnesträning

• Aktivitetsträning
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Fysioterapeutisk behandling

• Samspel kropp               psyke

• Fysisk hälsa rättspsykiatriska patienter
• Inaktivitet

• Övervikt

• Förhöjd risk hjärt-kärlsjukdomar

• Ökad risk tidig död

• Basal kroppskännedom

• Avslappning

• Smärtlindring

• Träning
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Våldsprevention inom 
rättspsykiatrin
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Vålds-
beteenden

RiskbedömningRiskhantering

Aggressions-

behandling
Brotts-

bearbetning

Riskhantering 

i vardagen



Etiska dilemman

• Att vara dömd till vård
• Motivation?

• Inflytande i vården
• ANSVAR

• Färdigvårdad… och sen då?
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