
Vilka skador ser vi inom 
rättspsykiatrin?



Vad handlar det här om?

Markörbaserad journalgranskning - MJG

Skada, vårdskada och kvalitetsbrister i psykiatri

Patientperspektiv på vården

Nationellt resultat

Först i världen



Vad är en vårdskada?

Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk 
skada eller sjukdom, samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid kontakt med 

hälso- och sjukvården

Patientsäkerhetslagen 2010:659



Vad är en skada?

Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk 
skada eller sjukdom samt dödsfall 

som uppstått vid kontakt med 
hälso- och sjukvården



Handbok 
MJG i psykiatri med 
tillhörande 
markörbilaga



Resultat av granskningen



Resultaten bygger på…

Granskningsresultat från landsting/regioner
Allmänpsykiatri och rättspsykiatri
Både öppen- och slutenvård granskas
 Inrapportering i nationell databas
Sammantaget 4 569 granskade patientjournaler under 

2019 och under 2020 granskades 3 704 journaler
 Inom Rättspsykiatri 500 journaler 2019, och 363 journaler 

2020. 



Ålder och kön, rättspsykiatri jämfört med allmänpsykiatri    
2019 och 2020 sammantaget
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Rättspsykiatri - Andel (%) vårdperioder med skador respektive 
vårdskador 

2017 2019 2020

Vårdperiod med 
skador

11,8 (6,1-17,5) 25,2 (21,4-29,0) 22,0 (17,8-26,3) 

Vårdperiod med 
vårdskador

9,5 (4,3-14,6) 13,2 (10,2-16,2) 6,3 (3,8-8,9) 

Allmän vuxenpsykiatri 2017
n=2 552

2019
n=4 073

2020
n=3 341

Vårdperiod med skador
17,2 (15,7–18,6) 15,5 (14,4-16,6) 11,4 (10,3-12,5)

Vårdperiod med vårdskador
8,0 (7,0–9,1) 6,6 (5,8-7,3) 4,6 (3,8-5,3)



Andel skador och allvarlighetsgrad inom rättspsykiatri    
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Skadornas fördelning (inom rättspsyk) i olika skador per år (2019 o 2020)i 
stapeldiagram figur 12 i rapporten  
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Kvalitetsbrister



Andel (%) granskade vårdperioder med påträffade kvalitetsbristmarkörer inom 
rättspsykiatri, 2019 respektive 2020     
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Forts… Andel (%) granskade vårdperioder med påträffade kvalitetsbristmarkörer inom 
rättspsykiatri, 2019 respektive 2020
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Rutin för uppföljning av litium, metylfenidat, LARO och clozapin efterföljs
inte

Bensodiazepiner: fler än tre olika samtidigt eller mer än 6 månaders
kontinuerlig behandling

Stående ordination av tre eller fler antipsykotiska läkemedel samtidigt

Samtidig behandling med mer än fem olika psykofarmaka

Bristfällig dokumentation och/eller lagefterlevnad vid tvångsåtgärder

Uteblivet läkarbesök > 12 månader under pågående läkemedelsbehandling

Fast vårdkontakt saknas

Utskrivning innan planerade åtgärder utförts
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Läkemedelsrelaterade kvalitetsbrister inom rättspsykiatri, summerat 2019 och 2020 
jämfört med allmänpsykiatri. 
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Vanliga kvalitetsbrister i rättspsykiatri

 Antipsykotiska läkemedel och kontroll av metabola riskvärden

 Rutin för uppföljning av vissa läkemedel efterlevs inte

 Suicidriskbedömning enligt klinikens rutin saknas

 Avsaknad av riskbedömning för återfall i brott



Vanliga kvalitetsbrister – allmän psykiatri

 Aktuell vårdplan saknas

 Somatiskt status saknas i slutenvård

 Suicidriskbedömning enligt klinikens rutin saknas

 Fast vårdkontakt saknas

 Samtidig behandling med mer än 5 olika psykofarmaka
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