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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie har varit att kartlägga vårdkvalitet på den rättspsykiatriska 
öppenvården i Malmö utifrån ett patientperspektiv. Denna målgrupp, allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare, antas uppleva den rättspsykiatriska öppenvårdens verksamhet positivt. 
Därmed är denna studie förhoppningsvis ett bidrag till en positiv förändring i det avseendet. I 
initiala fasen gjordes en observationsstudie på rättspsykiatriska klinikens slutna avdelningar 
och rättspsykiatriska öppenvården. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer på 14 
patienter och 10 personer i personalgruppen. Resultat av intervjuerna sammanställdes. Det 
primära fyndet var att båda grupperna skattade vårdkvaliteten genomgående högt. Flera 
faktorer till den höga skattningen har formulerats. En av dem är att patienterna befinner sig i 
ett avslutande och mer positivt skede i sin vårdprocess och en annan är personalens höga 
engagemang och välvilja. Vidare forskning avseende denna målgrupp efterlyses.  
 
Nyckelord: vårdkvalitet, allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, rättspsykiatri, 
patientperspektiv, öppenvård. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to map out the quality of the treatment in the forensic outpatient 
care unity in Malmoe from a patient point of view. This target group, seriously mentally 
disordered law-offenders, will presumably estimate the outpatient care unity positively. This 
investigation will hopefully contribute to a positive change in this subject. Initially an 
observation study was carried out at the inpatient and the outpatient facilities of the forensic 
psychiatric clinic. These semistructured interviews have been conducted on 14 patients and 10 
staff members. The results of the interviews have been put together. The major finding of this 
study is that the both groups estimated the quality of the outpatient care unity consistently 
high. Several factors to the high estimates have been formulated, among others is that the 
patients are in a conclusive and a more positive phase in their treatment process and the high 
engagement and benevolence of the staff. Further research on this target group is necessary.  
 
Keywords: quality of health care, seriously mentally disordered offenders, the forensic 
psychiatry, outpatient care unit, patient point of view.  
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INLEDNING 
 

Den 20 mars 1989 försvann tioåriga Helén Nilsson från Hörby. Sex dagar senare hittades hon 

mördad. Hon hade våldtagits, misshandlats kraftigt, strypts och lämnats väl synlig. Den 4 

augusti samma år fann man Malmöbon Jannica Ekblad, 26 år. Även hon hade våldtagits, 

utsatts för övervåld och strypts till döds.  

 

Förövaren, Ulf Nilsson greps och åtalades för dessa två brottsfall 2005, efter 16 års 

spaningsarbete. Han bodde och växte upp i samma område som Helén. Han uppfattades som 

annorlunda, isolerad och sades ha en negativ kvinnosyn. Senare framkom det att flertal 

kvinnor som hade bott i samma bostadsområde som Ulf Nilsson, vid upprepade tillfällen 

utsatts för våldtäktsförsök, sexuella handlingar och regelrätta sexuella övergrepp av honom då 

han var i tonåren och de var i 10 årsåldern. Övergrepp hade även inträffat inom den egna 

familjekretsen.  

 

År 2004, fann man att Ulf Olssons DNA stämde med DNA från spermierna i Helén och att 

blod från Jannica fanns under hallens golvlist i Ulf Olssons stuga. Ulf Olsson åtalades för 

människorov, grov våldtäkt och mord i två fall. En rättspsykiatrisk undersökning påvisade 

allvarlig psykisk störning. Tingsrätten dömde till livstids fängelse, men efter en överklagan 

omvandlade hovrätten domen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.  

 

Morden är några av de mest omtalade brotten i Sveriges historia och endast mordet på 

statsministern Olof Palme krävde en större insats. Händelser av detta slag rör många 

människor. Särskilt som i fallet med Ulf Nilsson, som har haft en lång karriär av brott och 

problem som beklagligt nog inte uppmärksammats av omgivningen (Nordiska 

Polisidrottsförbundet, 2006). Detta var ett bestialiskt dåd som begicks, men det bör 

understrykas att det inte alltid är sådana handlingar som begås av personer som döms till 

rättspsykiatrisk vård.  

 

Ofta kommer den rättspsykiatriska verksamheten i kontakt med farliga människor, som 

samhället vill ha inlåsta. Dessa personer har vanligtvis en bristande sjukdomsinsikt och är 

omedvetna om sin problematik. Oftast uppmärksammas dessa människor då ett brott begås 

eller vid en eventuell rymning. Men vad händer däremellan? Författarnas avsikt är inte att 
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utröna vilken vård som är rätt eller fel, utan att lyfta fram hur patienten upplever vården inom 

rättspsykiatrin och hur väl personalen förmår uppfatta vad patienten tycker och tänker om 

denna vårdform. Först gjordes en observationsstudie på rättpsykiatriska klinikens avdelningar, 

vilket gav författarna en insyn i en för allmänheten oerhört sluten miljö, och därefter gjordes 

semistrukturerade intervjuer med patienter och personal på rättspsykiatrins 

öppenvårdsmottagning. 

 

Det psykiatriska fältet är stort och omfattande och rättspsykiatrin utgör bara en del av det. 

Definition på psykisk störning innebär störningar i psyket, d.v.s. att en person uppvisar ett 

avvikande beteende eller har en verklighetsfrämmande världsbild och att detta orsakar ett 

lidande för personen själv och omgivningen. Allvarlig psykisk störning är däremot ett 

psykotiskt tillstånd med hallucinationer och vanföreställningar samt självmordsbenägenhet. 

Detta är ett nödvändigt kriterium för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

(Wikipedia, 2008). Båda begreppen är juridiska termer och inte medicinska. Rättspsykiatrin 

utreder, vårdar och rehabiliterar psykiskt sjuka brottsdömda personer. Under de tio senaste 

åren, har i genomsnitt 375 gärningsmän årligen överlämnats till rättspsykiatrisk vård 

(Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). Vårdtiderna är långa, i snitt fem år vid särskild 

utskrivningsprövning. År 2006 finns det ca 1430 stycken inskrivna patienter inom 

rättspsykiatrin. Majoriteten psykiskt sjuka lagöverträdare finner vi inom kriminalvården, 

sluten ungdomsvård, socialtjänstens övriga institutioner eller ute i samhället. De ute i 

samhället kan vara dömda till skyddstillsyn, vara på permission eller redan ha avtjänat sitt 

straff (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). Det finns en ökning av antalet patienter inom 

rättspsykiatrin men det beror inte på att fler dömts till rättspsykiatrisk vård utan att 

vårdtiderna blivit längre. Det finns tre orsaker till detta. Fler patienter diagnostiseras med en 

psykiatrisk störning och personlighetsstörning, och detta tillstånd förvärras ofta av en 

missbruksproblematik. Förvaltningsdomstolarna uppmärksammar oftare riskerna för återfall, 

men även bristen på bostäder leder till att patienterna inte kan skrivas ut och att vårdtiden 

förlängs (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). 

 

Rättspsykiatrins verksamhet är av stor betydelse för rättsväsendet. Arbetet som utförs har 

målsättningen att minska risken för brottsåterfall och att fungera som en säkerhetsåtgärd både 

för samhället och för den brottsdömda, psykiskt sjuka medborgaren. Rättspsykiatriska vårdens 

uppgift är mångsidig. Uppgiften inbegriper att ge vård, behandling, brottsbearbetning, 

återfallsprevention, rehabilitering och i vissa fall även förvaring. Man ska ge en vård som 
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förbättrar den psykiatriska, psykiska så väl som somatiska hälsan. Patienten ska lotsas mot ett 

mer självständigt liv med en förbättrad livskvalitet. Denna uppgift kräver insatser från flera 

håll samt en bred och djup kunskap (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). Domen är inte 

tidsbegränsad och 1/3 av vårdtiden är permissionstid inför den slutliga utskrivningen. Denna 

grupp av patienter har många skiftande diagnoser och diagnoskombinationer och graden av 

psykisk sjukdom varierar, likaså begränsningarna och möjligheterna till rehabilitering 

(Nationell psykiatrisamordning, 2006:2).  

 

Den långa behandlingstiden ställer krav på att den avslutande fasen innehåller rehabilitering 

och anpassning för ett liv utanför den rättspsykiatriska vården – en inte helt okomplicerad 

process. Tiden kring och efter utskrivning är viktig då det är en kritisk period för patienten. 

Om inte utslussningen blir väl genomförd riskeras att flera års insatser går till spillo (Fridell, 

1996). Som ett led i detta arbete finns en rättspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet. I Malmö 

startades denna upp den 3:e september år 2007 men har sen tidigare har den funnits i 

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Helsingborg och Varberg. Den rättspsykiatriska öppenvården 

arbetar endast med en del av rättspsykiatrins patienter, nämligen de som är på väg ut från 

avdelningarna och detta arbete skiljer sig i mångt och mycket från den traditionella 

öppenvården.  

 

Den rättspsykiatriska öppenvårdens främsta uppgift är att förhindra behovet av återinläggning 

och samhällsskydd. För att personalen ska kunna ha ett samlat intryck av patienternas tillstånd 

använder de sig av olika redskap, bl.a. regelbunden kontakt med hembesök och 

telefonkontakt, läkemedelsutdelning och kontroll av läkemedelsintag, regelbunden skattning 

och bedömning. De övervakar att chefsöverläkarens ordinationer följs (intervju med 

personalen, 6 september 2008). Man arbetar för att patienten ska upprätthålla sin status quo, 

d.v.s. bibehålla det hälsotillstånd man lyckats uppnås då långtidspermissionen beviljades. 

Långtidspermission innebär att länsrätten har godkänt att patienten får lov att vistas utanför 

sjukvårdsområdet en längre period. Men om brott mot villkoren i långtidspermitteringen 

begås är personalen skyldig att rapportera det och ta in patienten till de slutna avdelningarna 

då det behövs (intervju med personalen, 16 september 2008). Den rättspsykiatriska 

öppenvården fungerar som ett skyddsnät. I de fall då psykakut, traditionell vård och 

öppenvård säger nej, exempelvis för att de upplever patienten övermäktig, farlig eller för svår, 

eller att det saknas platser eller tider så finns alltid den rättspsykiatriska öppenvården 

tillgänglig, den avvisar aldrig en patient. Den mest krävande insatsen är då patienten är på väg 
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att hamna i ett skov, och då arbetar man för att förhindra en inläggning (intervju med 

personalen, 16 september 2008).  

 

Verksamheten erbjuder en flexibel och individanpassad kontakt. Här ges stödjande samtal, 

introducerar nya fritidsaktiviteter och nya sociala träffpunkter. Under permissionen måste 

patienten klara många vardagliga sysslor på egen hand, sådant som han/hon inte behövt tänka 

på under sin tid på rättspsykiatriska kliniken. Bara att komma ihåg att ta sin medicin kan vara 

en utmaning. Även så enkla uppgifter som att förstå brev som kommer via posten, göra sina 

inköp, välja telefonoperatör, ringa vaktmästaren för att få något särskilt utfört i hemmet, kan 

vara för svåra för patienten att klara på egen hand och i dessa fall ger den rättspsykiatriska 

öppenvården stöd och hjälp. Detta visar öppenvårdens breda och variationsrika 

verksamhetsbild (intervju med personalen, 16 september 2008). 

 

Att rättspsykiatrins och rättspsykiatriska öppenvårdens verksamhet kräver olika 

behandlingsinsatser och har skilda arbetsmetoder, gör dessa verksamheter i mångt och mycket 

ojämförbara. Men de har gemensamma mål och för att dessa ska uppnås krävs ett gott 

samarbete. Den rättspsykiatriska öppenvårdens framgångar är också beroende av ett 

samarbete med andra berörda parter, eftersom viktiga frågor kring bostad, sysselsättning och 

stöd i vardagen är faktorer som starkt påverkar patientens tillvaro, men som personalen i 

rättspsykiatriska öppenvården inte kan fatta beslut om. Saknas det en samverkan mellan de 

organisationer och myndigheter som patienten är beroende av, kan det bli en alltför tung 

börda att bära för patienten (intervju med personalen, 16 september 2008). 

 

TEORI 
 

Vården av lagöverträdare med allvarliga psykiska störningar har diskuterats i media och inom 

den psykiatriska professionen de senaste åren. Inom media förmedlas ofta en negativ bild av 

den rättspsykiatriska vården medan den psykiatriska professionen har fokuserat på ansvaret 

för återfalls- och brottsprevention (Socialstyrelsen, 2005). Den rättspsykiatriska vårdens 

omfattning är ganska stor, men det finns fortfarande en begränsad kunskap om såväl de 

individer som får vård enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) som vårdens utformning 

och resultat (Socialstyrelsen, 2005). 
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Rättspsykiatriska öppenvården i Malmö har varit verksam i endast drygt ett år därför kan en 

utvärdering kring kvalitet vara på sin plats. Utvärderingen skulle kunna sporra verksamheten 

att fortsätt framåt och ge indikationer kring möjliga korrigeringar, då den fortfarande befinner 

sig i ett utvecklingsstadium. Med denna studie finns en förhoppning att kunna bidra till 

kunskapsutveckling kring den rättspsykiatriska öppenvården. Det finns ett behov inom 

rättspsykiatrin att följa upp sina egna insatser gentemot uppställda mål. Då kan lämpliga 

åtgärder för verksamheten vidtas och vårdtagarens tillfrisknande och välbefinnande kan 

främjas (Udén, 1994).  

 

Eftersom det är vårdkvaliteten som utvärderas i studien ska inledningsvis kvalitetsbegreppet 

klargöras, likaså indelningen teknisk och funktionell kvalitet, vidare hur kvalitetssäkring och 

kvalitetsmätning ser ut inom vården, samt hur patientperspektivet är kopplat till vårdkvalitet. 

 

Kvalitet 
Det är jämförelsen mellan förväntningar på en tjänst och upplevelsen eller erfarenheten av en 

tjänst som avgör hur tjänstekvaliteten bedöms (Dertell, 1989). Ju mindre diskrepansen är 

mellan förväntning och upplevelse, desto högre är kvalitetsbedömningen. Ofta talas det om 

”hög kvalitet” men Edvardsson och Thomasson (1989) anser det vara mer relevant och 

realistiskt att formulera en rätt och jämn kvalitet. Vidare är kundperspektivet en nödvändig 

del i kvalitetsarbetet. Kundens behov, efterfråga och förväntning bör styra tillverkaren och 

tillhandahållaren av varor och tjänster. Förväntningarna och behoven kan vara olika och det 

kan vara svårt att tillfredsställa alla kunder. Kvalitet är kopplad till upplevelser av 

behovstillfredsställelse, utlovad kravuppfyllelse, god överensstämmelse mellan de 

förväntningar en person kan ha på en tjänst och hur tjänsten utförs (Grimby, 1993). 

Kvalitetsarbetet är ett långsiktligt arbete och kan egentligen aldrig betraktas som helt avslutat, 

då det är en ständigt pågående process. Viktiga faktorer för kvalitetsarbetet är att de externa 

målsättningarna föregås av de interna. Om företagsledningens engagemang inte finns med 

kommer framgångarna i kvalitetsarbetet att utebli, eftersom personalen behöver ett ledarskap 

som inspirerar och är en förebild att efterlikna (Edvardsson & Thomasson, 1989).  

Det kan tilläggas, att en kund eller patient som inte är helt nöjd kan vara ett gott tecken, d.v.s. 

det behöver inte innebära att verksamheten är dålig, utan att när den förbättrats och utvecklats 

har även brukarens krav och förväntningar höjts. 
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Begreppet kvalitet är mångdimensionellt och därmed finns det flera definitioner av det. 

Enligt Svenska akademins ordlista (1993) står kvalitet för värde, egenskap, beskaffenhet; god 

beskaffenhet. Svensk standardiseringskommission (SIS, 2006:7) definierar kvalitet som alla 

sammantagna egenskaper hos en produkt som ger den förmåga att tillfredsställa uttalade eller 

underförstådda behov. Spri (1970) menar att kvalitet är i vilken utsträckning det som görs i 

sjukvården överensstämmer med fastställda kriterier och standards för vad som anses vara 

god vård. Den vanligaste definitionen är enligt Grimby (1993):  

 

  Förväntad kvalitet  

Kvalitet =------------------------------ 
  Upplevd kvalitet  

 

För att sammanfatta alla ovanstående definitioner beskriver Udén (1994) kvalitetsbegreppet 

som något som är bra, som känns bra, som upplevs bra och som ska i minsta mån motsvara 

individers förväntningar. .  

 

Kvalitetstänkande och dess utveckling 

Så länge som det funnits tillverkare av varor har det funnits ett kvalitetsintresse. Den första 

och enklaste formen har varit tillverkarens försök att undvika att varor varit defekta då de ska 

tas i bruk eller komma ut på marknaden, men det var på 1940-talet i samband med 

industrialiseringen som kvalitetsutvecklingen tog sin början. Begreppet kvalitetssäkring 

introducerades, vars syfte var att säkerställa och bibehålla kvaliteten. På 60-talet började man 

tala om kvalitetsstyrning, då fokus gick från tillverkningsprocessens enstaka funktioner till en 

mer processorienterad kvalitetsinriktning (Börjesson & Holgersson, 2003). 

 

Dagens kvalitetsarbete inbegriper varor och tjänster. Nu är utgångspunkten ett 

kundperspektiv, då kundens krav, behov och förväntningar styr. Kvalitetsanalyser och 

kvalitetsmätningar av olika slag är vanligt enligt Godfrey (diskuterad i Edvardsson & 

Thomasson, 1989) och kunden används systematiskt som ett feedback-redskap. Ett mer 

innovativt tillvägagångssätt när det gäller tjänstekvalitet innebär att man redan i utvecklings- 

och konstruktionsstadiet tänker och arbetar med kvalitet. Målsättningen är nollfelsstrategin, 

d.v.s. att eliminera utgifterna som uppkommer till följd av brister i konstruktionsstadiet 

(Edvardsson & Thomasson, 1989). Detta kvalitetsarbete kan knytas till de tjänster som 

tillhandahålls inom vården. Vårdköer, vårdplatser, medicinkonsumtion, felmedicinering, 
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felbehandling och sjukskrivningar är några av de faktorer som skulle påverkas genom 

kvalitetsanalyser.  

 

Teknisk- och funktionell kvalitet 

Kvalitetsbedömningen beror både på teknisk kvalitet – vad kunden slutligen får då 

serviceleveransen är avslutad, och funktionell kvalitet – beskriver hur hela tjänsteleveransen 

eller produktionsprocessen upplevts av kunden (Dertell, 1989). Teknisk kvalitet inom 

öppenvården är byggnaderna, lokalerna, inredningen, bilarna som patienterna får åka i, 

medicinen som delas ut av sjuksköterskorna, personalens tjänster som att exempelvis följa 

med och hjälpa patienten att uträtta ärenden, handla, förklara en text, fika eller gå på bio. Den 

funktionella kvaliteten på den rättspsykiatriska öppenvården är mottagningens öppettider, 

personalens tillgänglighet – att de svarar i telefonen, rycker ut vid akut behov och är 

anträffbara inom en rimlig tid -, och hur personalen uppträder och bemöter patienten. Respekt, 

empati, engagemang är några av de funktionella kvaliteter som kan bidra till goda relationer.  

 

Miljö, lokaler, bilar, tid, tjänster, kompetent personal m.m. står i koppling till ekonomi och 

kostnader. En uppskattning som gjordes år 2005 av Nationell psykiatrisamordning (2006:2) 

visar att kostnaderna för den rättspsykiatriska verksamheten uppgick till ca 1,5 miljarder per 

år, eller mer. En genomsnittlig siffra för en inneliggande patient per år är 1,5 miljoner kronor. 

En beräkning, utifrån att det finns 930 inneliggande patienter och 500 på permission, skulle ge 

en kostnad för den slutna och öppna rättspsykiatrin på ca 1,6 miljarder per år. Tillsammans 

med kostnaderna för undersökningsverksamheten (Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå) gick 

kostnaderna upp till 1,7 miljarder kronor under år 2005. Utredningen, vården och 

rehabiliteringen för rättspsykiatrins patienter står för nästan 1 % av de totala kostnaderna för 

hälso- och sjukvård i Sverige. Det finns dock ingen paraplyverksamhet som kan ge några 

exakta uppgifter när det gäller kostnaderna för den rättspsykiatriska verksamheten i landet, 

eftersom varje landsting arbetar för sig.  

 

Det framgår att kostnaderna är höga, särskilt med tanke på antalet patienter. En befogad fråga 

i sammanhanget är: Vad skulle dessa människor kosta om de inte fick behövlig vård? Vilka 

konsekvenser skulle det innebära för personerna i fråga och för samhället i helhet, om vård 

utbudet för denna patientgrupp begränsades? (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2)  
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Kvalitetssäkring inom vården 

På senare år har begreppet kvalitet också uppmärksammats inom sjukvården. I ett köp-

säljsystem är kvalitet en avgörande faktor som präglar vårdens utformning (Udén, 1994). Man 

ställer större krav på att offentlig verksamhet bedrivs effektivt och samtidigt har god kvalitet i 

ett sämre ekonomiskt läge. Således har man på senare år inom sjukvården och den sociala 

omsorgen försökt utvidga sådana mekanismer som kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. 

Socialtjänsten ställer krav på att insatserna inom hälso- och sjukvård skall vara av god 

kvalitet, att det skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och att kvaliteten i 

verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Kvalitetsbegreppet har inom vården följt två stora utvecklingslinjer. Å ena sidan har man gått 

över till mer explicita metoder för att identifiera alla aspekter för att beskriva vårdkvalitet. Å 

andra sidan har det enligt Donabedian (2003) också skett en utveckling från en rent teknisk 

definition av vårdkvalitet till en definition som förenar både tekniska, mellanmänskliga och 

organisatoriska aspekter. Därmed har patienters upplevelser av sin vård börjat betraktas som 

en avgörande kvalitetsaspekt, som kommer att belysas vidare i denna forskningsöversikt. En 

bred definition av vårdkvalitet har formulerats av Lee och Jones (diskuterade i Udén, 1993) 

där de anser att hälso- och sjukvård skall tillämpa all befintlig vetenskaplig, medicinsk 

kunskap för alla personer som är i behov av vård. Donabedian (2003) betonar att man bör utgå 

från godtagbara standarder och ekonomisk realism och att det väsentliga i vårdkvalitet består 

av balansen mellan hälsomässig nytta och skada samt att kvalitetssäkringsarbete utgörs av två 

beståndsdelar – en normativ del (hur det bör vara) och en empirisk del (hur det faktiskt är).  

 

Kvalitetsmätning   

Övretveit (2001) menar att man väljer olika typer av kvalitetsutvärderingar beroende på vad 

användarna har för behov. Han anser att det övergripande syftet med kvalitetsutvärderingar är 

att hjälpa någon att handla på ett bättre sätt eller att fatta mer genomtänkta beslut än de skulle 

fatta utan utvärderingsresultat. Han menar att det finns flera aktörer som kan ha nytta av 

kvalitetsutvärderingar: 

- För att informera och övertyga patienter.  

- För att upprätthålla rättvisa och skydda dem som inte kan föra sin egen talan. Det finns 

patienter med sämre förutsättningar samt de som har svårare att uttrycka sina synpunkter.  
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- För professionella ändamål. Professionella yrkesutövare är också en intressegrupp. Med 

hjälp av utvärderingar kan större kunskap uppnås, vilket kan bidra till utvecklandet av 

yrket och dess stolthet. En annan viktig faktor är att genom kvalitetsutveckling får 

personalen möjlighet att visa när de gör ett gott arbete. 

- För ledningsändamål. Ledningen är ansvarig för att offentliga resurser tillvaratas på ett 

ansvarsfullt och effektivt sätt.  

- Utveckling av vetenskaplig kunskap.  

 

Socialstyrelsens rapport om missbruksvården (2005) betonar fyra av Donabedians (2003) sju 

beståndsdelar vid kvalitetsmätning inom sjukvården:  

Efficacy - skillnaden mellan den kvaliteten som går att uppnå med alla möjliga medel och den 

kvaliteten som uppnås när man tillämpar dessa medel med hänsyn tagen till kostnader. 

Efficiency - prestationsförmåga i förhållande till kostnader.   

Optimality - kan uppfattas som ett kontinuerligt strävande efter optimal kvalitet.  

Acceptability – som reflekterar patientens upplevda behov, förväntningar och önskningar och 

allmänhetens syn på dessa aspekter. Med andra ord består vårdkvalitet av olika faktorer och 

detta ställer krav på att man också mäter och bedömer kvalitetsbegreppet på olika nivåer.  

 

I kvalitetsmätning av organisationer är betydelsefulla komponenter struktur, process och 

resultat (Donabedian, 2003). En god organisatorisk struktur infattar materiella och mänskliga 

resurser samt organisationens karaktär (t.ex. hur personalen är organiserad, form av tillsyn 

och prestationsöversyn, ledarskap) och är en förutsättning för god kvalitet. Processer är det 

pågående arbetet i organisationen. Men i processen inkluderas även diagnostisering, 

behandling, rehabilitering, återfallsprevention och patientsocialisering. I fallet med 

rättspsykiatrisk vård fokuserar man på olika moment i patientens vårdprocess (Donabedian, 

2003), att man helt enkelt erbjuder rätt vård i rätt tid. I den rättspsykiatriska öppenvårdens 

verksamhet är denna processdel utökad då den inkluderar fler sidor av 

patientomhändertagandet och i vissa fall inbegrips även patientens familj. Resultatet är det 

man lyckas uppnå, vilket är kopplat till verksamhetens mål och syfte och om resultat inte 

uppnås har verksamhetens syfte inte uppfyllts. Kvaliteten på strukturer och processer är lättare 

att mäta än kvaliteten på resultatet. Resultatkvalitet kan bero på sådana aspekter som den 

subjektiva förväntningen och målsättningen som en enskild patient kan ha på vården 

(Socialstyrelsen, 2005).   
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I en analys gjord av Gummesson (1987) uppmärksammas dessa fyra kvalitetsaspekter som 

betydelsefulla i en kvalitetsutvärdering av den rättspsykiatriska verksamheten:  

- Konstruktionskvalitet – kvaliteten som finns redan i själva konstruktionsstadiet av tjänsten.  

- Produktionskvalitet – anger hur tjänsten produceras. 

- Leveranskvalitet – hur tjänsten levereras. 

- Relationskvalitet – kvaliteten i interaktionen med patienten. 

Denna uppdelning visar att kvalitetsinsatser kan läggas på olika nivåer. Men även att brister i 

kvaliteten kan omfatta olika aspekter. Både åtgärder och insatser i kvalitetsarbetet kräver 

analys och planering för att meningsfulla mål ska uppnås. Eftersom denna patientgrupp inte 

kan välja sin vård (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2) då den är av tvingande karaktär är 

det således av ytterst vikt att den vård som dessa individer genomgår är av hög kvalitet.  

 

Kraven på den rättpsykiatriska vårdens innehåll och kvalitet är princip den samma som i den 

övriga hälso- och sjukvården (Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). I 2 § i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763, diskuterad i Socialstyrelsen, 2005) kan man läsa att vården ska: 

- vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen 

- vara lättillgänglig  

- bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet  

- främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

Psykiskt störda lagöverträdare är en utsatt grupp i flera avseenden. Ofta har problemen startat 

i tidig ålder eller funnit under en lång tid. Förutom den psykiska sjukdomsbilden och 

brottsbakgrunden finns det ofta svåra sociala problem och trauman är inte helt ovanligt. 

Många patienter saknar en stabil familj eller ett stabilt socialt nätverk. Förutom att de flesta 

saknar arbete, utbildning och bostad är deras somatiska hälsostatus dålig. De är betydligt mer 

utsatta för våld, skador och för tidig död. Många saknar det som andra tar för givet i vårt 

välfärdssamhälle. Den redan svåra situationen förvärras när patienten har en annan kulturell 

bakgrund och inte behärskar det svenska språket. Därför är det av ännu större vikt att denna 

typ av patient ska bemötas med respekt och ha en rimlig möjlighet till ett vårdinflytande 

(Nationell psykiatrisamordning, 2006:2). Det önskvärda resultatet, i Donabedians (2003) 

anda, är att hjälpa patienten att komma i sådant skick att risken för återfall i brottslighet av 
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allvarligt slag på grund av den psykiska störningen minimeras. Samtidigt som rättspsykiatrins 

arbete ska tillgodose patientens behov, ska den också tillgodose samhällets behov av skydd. 

En intressekonflikt kan uppstå mellan samhälle och patient. Detta dilemma kväver 

organisering, kommunikation och samordning mellan berörda aktörer (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006:2).  

 

Patientperspektiv på vård 

Det har skett stora förändringar inom vården och kvalitetsutvärdering. Tidigare har man 

vanligtvis inriktat sig på den medicinsk- tekniska utvecklingen och vårdkvalitet mättes utifrån 

vad man kunde erbjuda patienter tekniskt och medicinskt (Grimby, 1993). Med ny kunskap 

har man på senare år förändrat sin syn på vård- och omvårdnadskvalitet och insett att god 

kvalitet inte enbart är vad sjukvården kan erbjuda patienten utan också hur patienten upplever 

sjukvården. Grimby (1993) menar att god vårdkvalitet bör handla om att tillgodose 

vårdtagarens behov och förväntningar på sjukvården. Donabedian (2003) gjorde en 

inventering av den då befintliga litteraturen och formulerade en modell där patienters 

önskemål kan delas in god teknisk vård, god mellanmänsklig vård samt tillfredsställande 

bekvämligheter i vårdmiljön.  

 

En teoretisk modell över patienters uppfattning om begreppet vårdkvalitet utarbetades av 

Wilde m.fl. (diskuterad i Udén, 1993), som framgår från tabell 1 och trots att den är något 

komplicerad ger den en heltäckande beskrivning. Denna modell innefattar två perspektiv: 

Patientens preferenser samt vård organisationens resursstruktur. Sammantaget beskriver 

modellen fyra beståndsdelar utifrån dessa två perspektiv. Dessa är medicinsk-tekniska 

kompetensen, fysisk-tekniska förutsättningar, identitetsorienterat förhållningssätt samt socio-

kulturell atmosfär.  
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Tabell 1. Wildes et al. modell över patienters uppfattningar om vårdkvalitet (Udén, 1993). 

 

   Vård organisationens resursstruktur 

 
   Personrelaterade  Fysiskt-administrativt  
   kvaliteter   miljömässiga kvaliteter 
 

Rationalitet   Medicinsk-teknisk             Fysisk – teknisk                           
              kompetens   förutsättningar 
Patientens 
preferenser 

Humanitet   Identitetsorienterat            Socio-kulturell atmosfär 
förhållningssätt 

 
 
 
 
Beträffande den medicinsk-tekniska kompetensen är det viktigt för patienten att personalen 

har tillräcklig medicinsk-teknisk kunskap och erfarenhet som ger en bra undersökning, rätt 

diagnos, rätt behandling och behövlig fysisk omvårdnad (Udén, 1993). Fysisk-tekniska 

förutsättningar inkluderar nödvändig utrustning, god hygien och bekvämlighet. 

Identitetsorienterat förhållningssätt innebär att personalen har kvalificerade kunskaper och 

erfarenheter som leder till att det finns intresse och engagemang för vem patienten är som 

person, patientens önskemål och patientens besvär, medkänsla när patienten upplever smärta 

och obehag, samt ömsesidig förståelse, respekt, tillit, öppenhet och uppriktighet. Vårdarens 

uppträdande och bemötande är också viktigt, en ödmjukhet inför sin uppgift och patient, artigt 

och trevligt förhållningssätt, och att patienten inbjuds att vara delaktig i sin vård. Den socio-

kulturella atmosfären innebär att patienten upplever en behaglig atmosfär på avdelningen som 

ska kännetecknas av en allmänt god stämning, social samvaro, avskildhet och rutiner (Udén, 

1993). 

 

Som nämnts ovan är ett flertal faktorer betydelsefulla för patienten och dennes möjligheter till 

tillfrisknande och rehabilitering och dessa bör man ta hänsyn till i utformningen av god 

sjukvård. Den medicinsk-tekniska kompetensen är av stor relevans inom vården, bl.a. att 

överförskrivningar inte sker och medicineringen är korrekt. Men situationen kring tvånget 

inom rättspsykiatrin gör att relationen med personalen får en mer betydande roll för patienten 

och dennes rehabilitering, det gäller i ännu högre grad om patienter inbördes upplever sig inte 

ha så mycket gemensamt (personlig kommunikation, M. Fridell, 2008- 11-14).  
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En studie som gjorts på behandlingshemmet Runagården (Gerdner & Sundin, 1998) visade 

vilka faktorer som patienterna tillskrev vara avgörande för en framgångsrik behandling. Det 

viktigast var att verksamheten hölls drogfri, därefter att personalen var just, professionell och 

pålitlig och sen att personalen höll gränserna mellan det professionella och det privata samt att 

de stöttade och höll ut. Det framkom i studien att relationerna ansågs vara mycket viktiga, 

medan mediciner och behandlingsmetoder inte nämndes av patienterna. Slutsatsen var att 

personalen inte kunde ersättas av mediciner. Detta fynd bekräftades även av en studie som 

diskuterades i Fridell (1996) och som kommer att belysas närmare längre fram i översikten. 

 

Ytterligare en modell över patientens vård upplevelse har utarbetats av Grimby (1993). 

Modellen inbegrep ett antal faktorer som är av avgörande betydelse för patientupplevelsen 

vilket belyses i nedanstående modell.  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över faktorer som inverkar på patientupplevelsen
(Grimby, 1993). 
 
 
 

Livskvalitet  

Att utforska livskvalitet har varit bortom denna studies ambitioner, dock fanns en nyfikenhet 

hos författarna till denna studie att titta på hur patienters upplevelse av livskvalitet påverkades 

 Hälso- och sjukvårdsorganisation 
 
   Personal                                                              Vårdutbud 
    
 
 
Hotell funktion             Patientupplevelse  Tillgänglighet 
 
    
Kontinuitet  Respekt för          
Och valfrihet   patienten 
 
 
                         Påverkan från omgivningen 
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av den rättspsykiatriska öppenvårdens verksamhet. Mått på resultat har länge varit 

underutvecklat och syftat till att mäta främst förändringar i psykopatologi, men enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO) rapport (1993) är patienttillfredsställelse och livskvalitet 

av avgörande betydelse för vilket framgångsrikt mentalt hälsoprogram som helst.  

 

Livskvalitet kan definieras som individens känsla av välbefinnande och tillfredsställelse med 

sina livs förhållanden, sin hälsostatus och tillgång till resurser och möjligheter (Lehman, 

1988). Inom rättspsykiatrin vill man som i övrig psykiatri förbättra patienternas psykiska 

hälsa och välbefinnande. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring denna grupps 

upplevelser av hälsa och välbefinnande, därför har författarna utgått från närliggande 

forskningsområden. Forskningsintresset kring livskvalitet hos psykiskt sjuka individer väcktes 

i och med psykiatrireformen, då patienter avinstitutionaliserades genom att förflyttas från 

mentalinrättningar och ut i samhället (Ruggeri, Warner & Fontecedro, 2001). Enligt Simpson 

(diskuterad i Oliver, Huxley, Bridges & Mohamad, 1996) innebär en utskrivning från en 

mentalinstitution automatisk förhöjning av livskvalitet, samtidigt tyder en del studier, 

exempelvis Kinards (diskuterad i Oliver m.fl., 1996), på att detta inte stämmer och att många 

utskrivna patienter vill tillbaka in i institutionaliseringen. Förbättrad livskvalitet tycks leda till 

framgång i behandling av schizofrena och man har hittat en korrelation mellan psykiatriska 

symtom och livskvalitet (Eack & Newhill, 2007). Livskvalitet är också relaterad till konceptet 

empowerment, som betonar individens rättighet till självbestämmande och deltagande i den 

beslutfattande processen kring sin vård (Jormfeldt, 2007). Lehman (1988) har utarbetat en 

tillfredsställelsemodell som innehåller två domäner av livskvalitetsbegreppet: objektiv och 

subjektiv livskvalitet. Objektiv livskvalitet syftar till yttre faktorer så som boende, inkomst, 

anställning. Den subjektiva domänen innefattar familje- och sociala relationer, 

fritidsaktiviteter, den psykiska och fysisk hälsan.  

 

Organisationsperspektiv och systemteori 
Rättspsykiatrin och rättspsykiatriska öppenvården är en del av ett stort vårdsystem. 

Sjukvården står starkt kopplad till samhället, t.ex. dess politik, ekonomi, lagstiftning och 

rättssystem. Därför kan rättspsykiatrin och rättspsykiatriska öppenvården betraktas ur ett 

organisationsperspektiv och systemperspektiv, detta för att belysa verksamheten i ett större, 

mer övergripande sammanhang.  
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Enligt Övretveit (2001) ska vårdkvalitet uppfylla den vårdsökandes förväntningar och behov 

samt göra detta så kostandseffektivt som möjligt med hänsyn tagen till de begränsningar som 

samhället satt upp. Denna definition omfattar tre nivåer: Individ-, organisations- samt 

samhällsnivå. Inom det systemiska perspektivet kallas dessa nivåer för mikro-, meso- och 

makronivåerna (Bronfenbrenner, 1979) och innefattar patientperspektivet av vårdkvalitet, 

vårdens professionella grupper och ansvariga beslutsfattare (Udén, 1993). Makronivån är 

jämförbar med en nationell och politisk nivå, där finns bl.a. lagstiftningen. Mesonivån ger de 

organisatoriska perspektiven och mikronivån slutligen, behandlar relationen mellan individer 

eller individspecifika faktorer i ett större sammanhang (Socialstyrelsen, 2005). I Nationell 

psykiatrisamordningens Rapport (2006:2) görs en systemteoretisk indelning som visar vilka 

enheter som bestämmer och utformar grunden för den rättspsykiatriska vården i sin helhet. 

 

Makro 

 

Meso 

Mikro 

 

 

 

Figur 2. Modell över mikro-, meso-, makroperspektiv. 

 

 

På makronivån finns landstingen och sjukvårdsregionerna som genom rättspsykiatrin svarar 

för all vård som berör de som är i rättspsykiatrisk vård, är anhållna, häktade eller dömda till 

kriminalvårdspåföljd eller sluten ungdomsvård. Socialdepartementet ansvarar för lagstiftning 

och frågor kring resursfördelning inom all hälso- och sjukvård. Mesonivån beskriver både den 

övergripande organisationen på lokal nivå samt de enskilda vårdenheternas eget arbete med 

att förbättra kvaliteten. På den nivån behandlas måldokument, budget, kostnader och 

personalfrågor (Nationell Psykiatrisamordning, 2006:2; Socialstyrelsen, 2005). Kommunerna 

har det yttersta ansvaret för boende, sysselsättning och missbruksvård för individer under 

permission, villkorlig frigivning och då frihetsberövande påföljd avslutats. Mikroperspektivet 

är på individnivå, d.v.s. det som utspelar sig mellan personal och patient. De kriterier som kan 

mätas på denna nivå är bl.a. den enskilde patientens framsteg, genom  
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dokumentationssystemet och genom att undersöka patientens upplevelse av vården 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Systemteorins yttre ramar är stabila över tid och inbegriper bl.a. myndigheternas, regeringens 

och riksdagens lagar och regler. De inre ramarna är betydligt mer föränderliga (Fridell, 1996).  

Ett behov som har diskuterats gällande den rättspsykiatriska verksamheten är samordning på 

lokal, regional och nationell nivå. Med patientfokus skulle samarbete gagna inte bara 

patienten själv utan också hela verksamheten. Ju mer den spretar desto mer utrymme finns det 

för ett revir- och prestigetänkande och detta sker på bekostnad av patientens vård. Det finns 

även risk för att patienten hamnar mellan stolarna, vilket också har en negativ effekt.  

Systemet blir tungrott och genererar känslor av hopplöshet och frustration, både i personal- 

och patientgruppen (intervju med personalen, 16 september 2008). 

 

En stor amerikansk studie från 1985 som diskuteras i Fridell (1996) belyser betydelsen av det 

organisatoriska perspektivet. 11 283 patienter från 79 avdelningar vid 18 sjukhus deltog i 

studien, som i sitt resultat visade de fem mest avgörande faktorerna för behandlings- och 

vårdresultat:  

1. Interaktionsnivån mellan patienterna och mellan patient och personal inom avdelningarna.  

2.  Aktivitetsnivån inom avdelningen. 

3.  Medicinering.  

4.  Utformning av den fysiska miljön. 

5.  Låg personalrotation. 

 

Den viktigaste kvalitetsfaktorn som påverkade behandlings- och vårdresultatet var, enligt 

patienterna, hur de blev bemötta av personalen (Fridell, 1996). Medicineringen var den tredje 

faktorn (och inte den första som man skulle kunna anta). 

 

SYFTE 
  

Syftet med denna studie är att utifrån patienternas perspektiv utvärdera vårdkvaliteten på 

rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Malmö. Personalens uppfattning av 

vårdkvaliteten kommer också belysas.  
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 METOD 

 

Implementering 
Initiativet till studien togs av den rättspsykiatriska kliniken, UMAS i Malmö hösten 2007 som 

ett led i uppföljningen av den pågående verksamheten. Studien var välförankrad i 

organisationen hos både omvårdnadspersonal, patientansvarig läkare samt hos verksamhetens 

chef. Vidare tillfrågades psykologstudenter på termin 10 att ta sig an uppdraget som sitt 

examensarbete vilket författarna gjorde. Det hade sen tidigare funnits ett samarbete mellan 

rättspsykiatriska kliniken och rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Helsingborg och 

psykologiska institutionen på Lunds universitet. 

 

Första mötet, deltog författarna med sin handledare, klinikchef, psykolog, chefen på 

rättspsykiatriska öppenvården med två från personalgruppen. 

Syftet var att diskutera studiens frågeställning. 
Andra mötet deltog en av författarna och samtlig rättspsykiatrisk öppenvårdspersonal,  

Syftet var att förankra studiens syfte hos personalen och diskutera det praktiska 

genomförandet. 

Tredje mötet deltog författarna med sin handledare, chefen för rättspsykiatriska 

öppenvårdsmottagningen och en ur personalgruppen. 

Syftet var att ytterligare förankra studiens syfte och utformning hos ledningen och att 

diskutera praktiska frågor av studiens upplägg. Beslutet fattades att rekryteringen av patienter 

skulle skötas av personalen, detta av etiska skäl. Ett preliminärt utkast av intervjuguiden 

granskades. Nedan följer ett tidsschema för att ge en överblick över arbetsgången. 

 

- Förfråga via mail genom psykologiska institutionen, från rättspsykiatriska 

öppenvårdsmottagningen om en uppföljningsstudie, 14 januari. 

- Möte med en psykolog inom rättspsykiatrin 1, 15 april. 

- Möte med den rättspsykiatriska öppenvården, 29/1, 1/4, 25/4. 

- Auskultation på rättspsykiatrins slutna avdelningar och på rättspsykiatrins 

öppenvårdsmottagning, 4, 9, 10, 11, 17, 18 och 25 april, 7 och 22 maj. 

- Informationsbrev till personalen och patienterna skickades i slutet av maj. 

- Rekryteringen av patienter påbörjades, vilket innebar ett utväljande urval bland befintliga 

patienter under juni och juli. 
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- Skriftliga medgivande från patienterna insamlas. 

- Författarna kontaktades av personalen, tider för intervjuer bokas in. 

- Intervjuer med patienterna genomfördes under augusti och september. 

- Intervjuer med personalen genomfördes 16 och 17 september. 

 

Observationsstudie  
En observationsstudie genomfördes samtidigt som studien implementerades. Sammanlagt 

genomfördes nio auskultationer på fem olika slutna avdelningar på rättspsykiatriska kliniken 

samt rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen. Detta var en viktig fas av förarbete inför 

utformandet av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna. Författarna fick här en 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om den rättspsykiatriska verksamheten, vilken baserades 

mer på egen upplevelse och erfarenhet och mindre på fördomar och massmedial påverkan. 

Författarna ville undvika anonymitet utan hellre få till ett möte med patienter och personal. 

Här gavs möjligheter att ställa frågor kring allt som verkade oklart, bekanta sig med miljön 

och det rådande klimatet på de olika avdelningarna, samt se hur en vanlig dag kunde se ut för 

patienter och personal. Personalen berättade om sina arbetsrutiner, utmaningar och 

glädjeämnen. Patienterna fick sin nyfikenhet stillad då författarna i korthet berättade om syftet 

med sitt besök på avdelningarna. Vid dessa tillfällen var det möjligt att sitta ner och samtala 

med patienterna. Detta var till stor nytta eftersom författarna då kunde pröva sig fram i syfte 

att hitta ett lämpligt förhållningssätt till denna patientgrupp. Exempelvis hur man bemöter 

deras nyfikenhet och bevarar professionaliteten genom att inte diskutera privata frågor som 

patienterna kan ha, med andra ord hur man sätter gränser utan att vara hård eller respektlös. 

Det behövdes tid att slappna av i den roll som författarna fick inta gentemot patienter och 

personal.  

  

Auskultationen gav en värdefull inblick i en verksamhet och miljö som för de flesta är okänd. 

Detta ökade författarnas förståelse för både personalen och patienterna, vilket underlättade 

genomförandet av intervjuerna. Observationsstudien gav författarna också en större 

helhetsbild av den rådande verksamheten och hur den rättspsykiatriska öppenvården fyllde en 

viktig funktion i utslussandeprocessen mellan sluten vård och frigivning. Olikheterna i de 

båda verksamheterna blev tydliga samtidigt som kopplingen mellan dem framträdde. 
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Informationsbrev 
Två informationsbrev utformades, ett till patienterna (appendix 1) och ett till personalen på 

rättspsykiatriska öppenvården (appendix 1). Där belystes i korthet studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Patienterna informerades om anonymitet och sekretess samt om att deras 

medverkan var helt frivillig. Denna information förmedlades även muntligt. Skriftliga 

medgivanden (appendix 1) från deltagarna samlades in av personalen. Journaldata eller annat 

sekretesskyddat material ingick inte i studiens slutgiltiga rapport. Utdelningen av 

informationsbreven till patienter skulle ske i nära anknytning till intervjutillfällen för att 

motverka eventuellt bortfall. 

  

Ett författarnamn fingerades då det efter en förundersökning upptäcktes att namnet var lätt att 

hitta i adressregistret. Av samma säkerhetsskäl utelämnades efternamn och telefonnummer i 

informationsbreven.  

 

Urval och presentation av patientgrupp 
Av de 32 inskrivna patienter på öppenvårdsmottagningen deltog 14 i studien.  29 tillfrågades 

att delta, varav 14 tackade nej och 15 tackade ja. En av de 15 intervjuerna ställdes in av 

intervjuaren p.g.a. sjukdom och kunde inte ombokas. Personalen bedömde att två patienter 

inte skulle tillfrågas. Deras svåra paranoida symtom och verklighetsfrånvända uppfattning 

påverkade bedömningsförmågan och en medverkan skulle kunna påverka patienterna på ett 

negativt sätt. Ytterligare en till tillfrågades inte eftersom han under denna period nästa aldrig 

var i kontakt med den rättspsykiatriska öppenvården. Nedan redovisas alla de 32 patienters 

diagnos, vårdform och kön i tabellform. Samtidigt som relevant fakta om patientgruppen 

presenteras på ett överskådligt sätt säkras deltagarnas anonymitet.  
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Tabell 2. Redovisning av rättspsykiatriska öppenvårdens samtliga patienters diagnos, 
vårdform och kön. 
 
                    Intervjuade (14)           Ej intervjuade (18) 
DIAGNOS 

 
Schizofreni        5       7 
 
Schizoaffektiva tillstånd       4       1 
       
Övriga psykossjukdomar       1       7 
 
Neuropsykiatriska tillstånd        4       3 
och personlighetsstörningar 
 
 
  
VÅRDFORM 

 
HSL        6       8 
 
LRV med SUP*       6       9 
 
LRV utan SUP       2   
 
LPT          1 
 
 
 
KÖN 

 
Man         13       16 

 

Kvinna        1       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* SUP särskild utskrivningsprövning. Länsrätten beslutar om permisson, friförmåner och utskrivning. 
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Nio patienter var dömda enligt LRV. De var inne på de slutna avdelningarna men hade en 

begynnande kontakt med öppenvården. Tre patienter som också var dömda enligt LRV hade 

kommit längre i vårdkedjan och var långtidspermitterade. Två patienter var inskrivna på s.k. 

frivillig basis.  Den äldste var 63 år och den yngste 26 år, medianen var 46 år. En av de 14 var 

kvinna. Samtliga hade regelbunden kontakt med öppenvården. Ingen hade någon form av 

arbetssysselsättning, två studerade på heltid. I fem fall hade det funnits/ fanns en 

alkoholproblematik, i fyra fall narkotikamissbruk och i tre fall alkohol- och 

narkotikamissbruk. En av deltagarna uppgav att det aldrig funnits något missbruksproblem.   

 

Inklussionskriterierna för patientgruppen var: 

- Man ska vara inskriven som patient på rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen. 

- Man ska gå med på att intervjuas. 

- Man ska komma till intervjun. 

 

Exklusionskriterierna för patientgruppen var: 

- Patienten vägrar att delta i studien. 

 

Forskningsansats 
Forskningsansats i denna mindre studie var av kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilket 

innebär att det gjordes en enkel kvantitativ statistisk uträkning i SPSS och även en kvalitativ 

fördjupning.   

 

Intervjuguide  
Valet av instrument föll på halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide som underlag. 

Metoden möjliggjorde såväl en struktur under intervjuns gång som öppenhet och flexibilitet 

för författarna att avvika från färdiga frågor och vara lyhörda för deltagarnas behov, dagsform 

och kapacitet. Som vägledning i utformandet av intervjuguiden utgick författarna från bl.a. 

intervjuguiden i Helsingborgsstudien som var skapad av Ardengård och Christensson-Ringby 

(2007) som i sin tur hämtade sin inspiration från en undersökning gjord i Halland för att 

utforska patienters syn på psykiatri. I den preliminära intervjuguiden ingick det 15 frågor som 

skulle mäta patienters upplevelser av vårdkvalitet: bemötande, hjälp, kompetens, respekt, 
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behovs- och stödtillfredsställelse, vårdinflytande, rätt vård, kontakt med socialförvaltningen 

och om vården har hjälpt patienten att fungera bättre i det dagliga livet. På samtliga frågor 

fanns 4 olika svarsalternativ; instämmer helt, instämmer delvis, tar avstånd delvis, tar avstånd 

helt. Under varje fråga fanns det utrymme för egna kommentarer. I utformandet av 

intervjuguider för allvarligt psykiskt sjuka rekommenderade Oliver m.fl. (1996) att hellre 

använda slutna än öppna frågor och att ha skattningar från ett till fyra som underlättar 

förståelsen av frågor för målgruppen. Detta för att minska stressen som sådana intervjuer kan 

framkalla hos psykiskt sjuka. Frågorna om bemötande, respekt, engagemang, förståelse, 

information och kommunikation backades upp med en tilläggsfråga där patienten skulle skatta 

hur viktig denna kvalitetsaspekt var.          

 

Författarna visade ett utkast av intervjuguiden för personalen på rättspsykiatriska 

öppenvården. De föreslog att frågan om kompetens skulle uteslutas, med motiveringen att 

många av patienterna inte skulle förstå innebörden av begreppet kompetens och därmed ha 

svårt att svara på frågan. Frågan om personalens kompetens togs bort. Ytterligare 

rekommendation var att förbereda alternativa ”enklare” formuleringar på frågorna för att 

underlätta det för patienterna.  

 

Fråga 14a, 14c, 17, 18 och 19 hade sluten formulering och innehöll inga svars alternativ. 

Svarsalternativen till fråga 14b uteblev olyckligtvis. Frågan 19 innehöll en annan form av 

skattning med en skala från 1-10 där siffran 1 stod för mycket dålig och siffran 10 avsåg ett 

utmärkt omhändertagande. 

 

Pilotstudie 

För att testa hur intervjuguiden fungerade i praktiken på patientgruppen, genomfördes fem 

pilotintervjuer. Författarna ställde sig frågande till om intervjuguiden gav relevant information 

som den var avsedd att göra? Var instruktioner begripliga? Fanns det något i frågorna som 

upplevdes kränkande? Utvärderingen av pilotstudien tydde på att instrumentet höll en relativt 

bra nivå och därmed behölls intervjuguiden i sin ursprungliga form. För att ytterligare fånga 

det mångfacetterade begreppet vårdkvalitet och på så sätt öka studiens begreppsvaliditet 

infördes fem nya frågor som författarna ansåg skulle bidra till en större förståelse av och 

insikt i patienternas upplevelser av vårdkvaliteten. Inspiration till dessa frågor hämtades från 

en norsk studie om missbruksvården (Persson, 2007). I denna norska studie var syftet att 

utforska vad brukare ansåg vara viktigt i den vård de hade fått och hur de hade upplevt den. 
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Den reviderade intervjuguiden innehöll ett antal nya frågor som berörde aspekter kring 

engagemang och intresse, förståelse, information om rutiner och regler, aktiviteter, 

personalens metoder och arbetssätt samt kommunikationen mellan patient och personal. Dessa 

förändringar krävde att även intervjuguiden som riktades till personalen fick genomgå en 

justering.  

 

Ytterligare en ändrig som gjordes var att författarna hädanefter själva skulle fylla i formulären 

under intervjun och samtalets gång. Detta bidrog till att ögonkontakten inte gick förlorad, att 

oklarheter i formuläret minimerades och att svaren blev mer utförliga och tydliga. 

Intervjuaren hade även möjlighet att göra egna spontana anteckningar under samtalet. 

Eftersom pilotstudien var fullt användbar valde författarna att inkludera den i det slutgiltiga 

resultatet.  

 

Intervjuguide till personal  

Den väsentliga frågan var om personalens och patienternas uppfattningar var jämförbara och 

om det fanns någon överensstämmelse dem emellan. Författarna ansåg det vara relevant att 

undersöka båda dessa gruppers kvalitetsuppfattning av den vård som tillhandahölls av 

rättspsykiatriska öppenvården. Enligt författarna fanns det en större vinst i att undersöka 

personalens egna uppfattningar om kvalitetsaspekterna och sedan jämföra dessa med 

patienternas uppfattningar, än att undersöka om personalen lyckats uppfatta vad patienterna 

tycker, d.v.s. att formulera frågeställningarna till personalen på ett sådant sätt att de fick 

besvara frågorna utifrån vad de trodde att patienterna tyckte. Författarna antog även att det 

inte skulle vara så svårt för en rutinerad personal, som har en regelbunden, frekvent och nära 

kontakt med sina patienter, att skatta deras uppfattningar. En sådan studie skulle bara 

undersöka personalens förmåga att fånga upp patienternas åsikter. Frågor av intresse var: Hur 

skattar patientgruppen vårdkvaliteten? Hur skattar personalgruppen vårdkvaliteten? Hur pass 

väl stämmer personalens och patienternas skattningar överens? Finns det några diskrepanser i 

svaren? I så fall vilka?  Svaren skulle ge en jämförbarhet mellan patient- och personalgrupp 

och ge studien större genomslag.  

 

Intervjuguiden till personalen innehöll nio öppna frågor som berörde aspekterna: bemötande, 

respekt, vård tillfredsställelse, kompetens, vårdinflytande, lättillgänglighet, rätt vård, 

samarbete med socialförvaltningen, daglig funktion och utbildningsinsatser. Samtliga frågor 

innehöll 4-gradigt svarsalternativ. 
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Procedur  
Genomförande  

När rekryteringen hade genomförts kontaktades författarna per telefon av personalen. De två 

författarna utförde sju intervjuer var. Tolv genomfördes i ett samtalsrum på den 

rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen, som ligger i anslutning till den rättspsykiatriska 

kliniken och två hemma hos patienterna, eftersom de inte hade någon möjlighet att själva ta 

sig till rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen. Författarna informerades om 

säkerhetsrutiner och hade tillgång till säkerhetslarm under varje intervju. Då intervjuer 

genomfördes hemma hos patienter befann sig personalen i rummet intill. Varje intervju varade 

ca en timme. Den inleddes med en liten stunds ”småprat” i syfte att skapa en avslappnad 

atmosfär och inge ett förtroende hos patienten.  

 

Personalgruppen bestod av elva personer. En av dessa var nyanställd och kunde inte svara på 

intervjuguidens frågor, eftersom kravet var att man svarade utifrån en specifik patient som 

dessförinnan hade deltagit i studien, och att deltagaren från personalgruppen hade arbetat med 

patienten, d.v.s. varit verksam i egenskap av kontaktperson.  

 

En av författarna genomförde de tio intervjuerna. Var och en tog ca 45 minuter i anspråk.  

 

Analys av data  

I bearbetning av data användes Excell och SPSS. Signikansprövning mellan grupper gjordes i 

Mann-Whitney och i ett icke-parametriskt test, Wilcoxon Signed Ranks Test som är 

användbar i studier med lågt antal. 

 

Etik 
Då målgruppen hör till en särskilt utsatt grupp i samhället aktualiserades etiska överväganden 

vid flera tillfällen under studiens gång. Frågan om patienträttigheter var central. Den 1 juli 

2008 trädde en ny lag i kraft som ställer krav på etisk prövning hos det Etiska Rådet då denna 

typ av undersökningar genomförs. Då studien påbörjades, innan den 1 juli i år behövdes det 

ingen etisk prövning och därmed räckte det med ett tillstånd från klinikledningen. Eftersom 

denna studie var en observationsstudie och målgruppen var tvångsvårdade följdes särskilda 

rutiner kring hanteringen av rekryteringen. Oberoende personer, d.v.s. personal i detta fall, 
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tillfrågade patienter om deras medverkan och därmed uppfylldes samtyckeskrav. Detta för att 

patienterna inte skulle känna sig tvingade till att medverka i studien. Även om det skulle ha 

kunnat orsaka ett visst bortfall bland deltagarna, var det etiskt försvarbart. Svarsblanketter och 

uppgifter om deltagarna har behandlats med största möjliga konfidentialitet. Efter studien har 

allt material förvarats i enlighet med sekretesslagen. 

 

Hänsyn till den personliga integriteten togs genom att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan att det skulle ha få konsekvenser för deras situation i övrigt. De deltagande 

kunde även avstå från att svara på frågor under intervjuns gång. Ett annat etiskt 

hänsynstagande som togs var att en del av patienterna inte tillfrågades att delta i intervjun 

eftersom personalen bedömde att en intervju skulle påverka dem negativt och skapa oro hos 

de svårt paranoida patienterna. Försök att motivera dem som inte velat delta skulle vara 

oetiskt, eftersom det skulle kunna upplevas som press och tvång. Deltagandet i studien 

utformades således utifrån frivilligheten och det gavs en försäkran om full sekretess och 

intervjupersonerna skulle avidentifieras. Studien genomfördes enligt HSAN och 

Etikkommitténs riktlinjer.  

 

RESULTAT 
  

Resultat av intervjuer presenteras i följande ordning: teknisk kvalitet, funktionell kvalitet, 

patienttillfredsställelse, livskvalitet. Jämförelser med resultaten av kvalitetsutvärderingen på 

den rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Helsingborg av Ardengård och Christensson-

Ringby (2007) har också gjorts i den möjligaste mån.  
 
Teknisk kvalitet  
Teknisk kvalitet reflekterar förväntan på vård och i denna studie innefattades information om 

rutiner och regler, kommunikation mellan patienter och personal, personalens arbetsmetoder, 

aktiviteter som patienter erbjudits, rätt vård, allmän hjälp samt hjälp för att lösa sociala och 

familjeproblem. Tabell 3 ger en övergripande bild av hur patienterna vid den rättspsykiatriska 

öppenvården i Malmö skattade dessa aspekter av den tekniska kvaliteten.  
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Tabell 3. Patienternas skattningar av samtliga tekniska kvalitetsaspekterna på den 
rättspsykiatriska öppenvården i Malmö.  

 

 

Som det framgår av tabellen skattade patienterna dessa kvalitetsaspekter relativt högt med 

undantaget av aspekten rätt vård. Den genomsnittliga skattningen av denna aspekt var 2,2 och 

den blev därmed den aspekt som skattades lägst i både den tekniska och den funktionella 

kvaliteten. Den låga skattningen kan delvis bero på att frågan formulerades brett och  

omfattade hela vårdpaketet som patienter hade genomgått inom rättspsykiatri, d.v.s. både 

sluten vård och öppenvård. En jämförelse mellan patienternas och personalens skattningar av 

den tekniska kvaliteten gjordes utifrån följande aspekter: information, rätt vård och 

arbetsmetoder. Tabell 4 visar parametervärden för patienternas och personalens skattningar av 

dessa tre aspekter. 

 

Tabell 4. Minimum, maximum, SD och medelvärde mellan patienternas och personalens 
skattningar av den tekniska kvaliteten inklusive information, rätt vård och arbetsmetoder 
______________________________ 
  Personal Patient 
___________________________ 
minimum = 3,33 2 
maximum= 4 4 
SD = 0,20 0,71 
M = 3,7 3,1 
N = 9 9 
____________________________________ 
 

 Tar helt avstånd 
 

(1) 

Tar delvis 
avstånd 

(2) 

Instämmer delvis 
 

(3) 

Instämmer helt 
 

(4) 

Medelvärde 
 

Information 
(n= 9) 

 1 3 5 3,4 

Kommunikation 
(n= 9) 

  1 8 3,8 

Arbetsmetoder 
(n= 9) 

  2 6 3,7 

Aktiviteter 
(n= 9) 

  2 6 3,7 

Rätt vård 
(n= 14) 

7 1  5 2,2 

Allmän hjälp 
(n= 14) 

1 1 2 10 3,5 

Hjälp att lösa familj 
och sociala. 
problem 
(n= 9) 

  
2 

 
1 

 
6 

 
3,4 
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Figur 4 illustrerar medelvärden av personalens och patienternas skattningar av de tekniska 

kvalitetsaspekterna information, arbetsmetoder och rätt vård. Som det framgår från figuren 

finns det en tämligen god överensstämmelse mellan vårdgivares och vårdtagares upplevelser 

av vård.  

 

 

Figur 4. Personalens och patienternas skattningar av de tekniska kvalitetsaspekterna: 
information, arbetsmetoder och rätt vård. Personalens skattningar reflekterar deras egna 
uppfattningar om dessa aspekter av vården. 
 

 

I figur 5 ser man att patienternas genomsnittliga skattning av den tekniska kvaliteten var 3,1 

och detta visar att patienterna skattade den tekniska kvaliteten tämligen högt. Personalens 

genomsnittliga skattning var 3,8. Sammantaget har det funnits en relativt liten diskrepans 

mellan vad patienterna och vad personalen ansåg om de tekniska kvalitetsaspekterna 

information, arbetsmetoder och rätt vård. 
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Figur 5. De totala medelvärdena av personalens och patienternas skattningar av de tekniska 
kvalitetsaspekterna: information, arbetsmetoder och rätt vård. Personalens skattningar 
reflekterar deras egna uppfattningar om dessa aspekter av vården. 
 
 

 
Frågorna om information och kommunikation backades upp med en tilläggsfråga där patienten 

skulle skatta hur viktig denna kvalitetsaspekt var. Samtliga patienter betygsatte dessa aspekter 

med 4 eller 5 av 5. 

 

Signifikansprövning i SPSS och Mann-Whitney testet visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan patienternas och personalens skattningar av dessa tre tekniska 

kvalitetsaspekter: information om rutiner och regler (U = 25,0, N 1 = 10, N  2 = 13, p = 0,11 

(a), two-tailed), arbetsmetoder (U = 27,0, N 1 = 10, N 2 = 9,  p = 0,16 (a), two-tailed), rätt 

vård (U = 25,0,  N 1 = 9,  N 2 = 13,  p =0 ,02 (a), two-tailed). 

 
Jämförelse mellan patienter i Malmö och Helsingborg 

En jämförelse med resultaten av den tekniska kvaliteten i utredningen i Helsingborg gjordes i 

hänseende till aspekten rätt vård som var den enda gemensamma aspekten i de båda 

studierna. Den genomsnittliga skattningen av den rätta vården i Helsingborg var högre än i 

Malmö - 3,1 som det framgår i figur 6. I undersökningen i Helsingborg ingick det i den 

tekniska kvaliteten förutom aspekten rätt vård också kompetens och tillgänglighet. Den 

genomsnittliga skattningen av den tekniska kvaliteten inklusive kompetens och tillgänglighet i 

Helsingborg var 3, 5. 
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Figur 6. Personalens och patienternas skattningar av den tekniska kvalitetsaspekten rätt vård 
vid de rättspsykiatriska öppenvårdar i Malmö och Helsingborg. Personalens skattningar 
reflekterar deras egna uppfattningar om denna aspekt av vården. 
 
 

 

Kommentarer från patienter 

Nedan följer kommentarer från olika patienter kring de tekniska kvalitetsaspekterna 

kommunikation, information, aktiviteter och rätt vård. De utvalda kommentarerna får 

representera hela patientgruppen. 

 

- Angående kommunikationen med personalen: ”Jag är inte rädd för att öppna mig”, ”Jag 

försöker vara ärlig och säga både trevliga och otrevliga saker. De har också varit ärliga mot 

mig”.  

- Angående arbetsmetoder: Flera instanser skulle ha tätare kontakt med öppenvården”.  

- Angående aktiviteter: ”Det skulle finnas dubbla personalstyrka”, ”Aktiviteter efter halv fem 

saknats”, ”En gång i månaden är det utflykt. Det längtar man till!”, ”Jag vill fiska, grilla, 

paddla kanot.”  

- Angående tillräckligt med information om rutiner och regler: ”Jag är inte medveten om alla 

punkter, men det gör inget. Jag får hjälp med det jag behöver. De är tillmötesgående.”  

- Angående rätt vård: ”Jag är felaktigt dömd, domarna lyssnade inte på mig”, ”Tycker att jag 

har fått fel diagnos, detta påverkar också min inställning till medicineringen”, ”Den slutna 

vården är en bortkastad tid”.  ”Det skulle vara bättre om jag fått fängelse, det hade varit en 
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begränsad tid. Här är det sämre, detta är obegränsad tid, vissa har varit här i 25 år”. En patient 

beskrev den slutna vården: ”Man blir trött och rastlös av att bara sitta. Depressionen kommer. 

Man går fram och tillbaka, svetten kommer”. ”Det är orimliga proportioner på gärning och 

dom. Mördare kommer ut för tidigt, andra sitter mycket längre. Det är förvaring, men det 

finns även positivt, t.ex. vissa överlever”. 

 

Funktionell kvalitet  
Den funktionella kvaliteten handlar om patientens upplevelse av vården och i denna studie 

innefattades följande aspekter: bemötande, respekt, engagemang, intresse, förståelse samt 

vårdinflytande. Tabell 5 ger en övergripande bild av hur patienterna vid den rättspsykiatriska 

öppenvården i Malmö skattade samtliga aspekter i den funktionella kvaliteten. Som det 

framgår av tabellen skattades dessa kvalitetsaspekter genomgående högt med något lägre 

skattning av aspekten vårdinflytande.  

 

Tabell 5. Patienternas skattningar av samtliga funktionella kvalitetsaspekter på den 
rättspsykiatriska öppenvården i Malmö. 
 

 

 

 

En jämförelse mellan patienternas och personalens skattningar av den funktionella kvaliteten 

genomfördes utifrån följande aspekter: respekt, bemötande, engagemang, intresse samt 

vårdinflytande.  
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Tabell 6 visar parametervärden för patienternas och personalens skattningar av bemötande, 
respekt, engagemang, intresse samt vårdinflytande. 
 
Tabell 6. Minimum, maximum, SD och medelvärde mellan patienternas och personalens 
skattningar av den funktionella kvaliteten  
______________________________ 
                      Personal     Patient 
___________________________ 
minimum =    3,3 3,5 
maximum= 4 4 
SD = 0,12 0,21 
M = 3,8 3,8 
N = 10 9-14 
____________________________________ 
 

 

 

Figur 7. Personalens och patienternas skattningar av de funktionella kvalitetsaspekterna: 
bemötande, respekt, engagemang, intresse och vårdinflytande. Personalens skattningar 
reflekterar deras egna uppfattningar om dessa aspekter av vården. 
 
 
 
 
 
Figur 8 visar de totala medelvärden för dessa kvalitetsaspekter.  
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Figur 8. Totala medelvärden av personalens och patienternas skattningar av de funktionella 
kvalitetsaspekterna: bemötande, respekt, engagemang, intresse och vårdinflytande. 
Personalens skattningar reflekterar deras egna uppfattningar om dessa aspekter av vården. 
 

Som det framgår av figurerna finns det en mycket god överensstämmelse mellan hur 

patienterna och personalen upplevde dessa aspekter av den funktionella kvaliteten.  

Frågorna om bemötande, respekt, engagemang och förståelse backades upp med en 

tilläggsfråga där patienten skulle skatta hur viktig denna kvalitetsaspekt var. Samtliga 

patienter skattade dessa aspekter med 4 eller 5 av 5. 

Signifikansprövning i SPSS och Mann-Whitney testet visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan patienternas och personalens skattningar av de funktionella 

kvalitetsaspekterna: bemötande (U = 70.0,  N 1 = 10,  N 2 = 14,  p = 0,1 (a), two-tailed), 

engagemang och intresse (U = 40.5,  N 1 = 10,  N 2 = 9,  p = 0,72 (a), two-tailed), respekt  (U 

= 63.0,  N 1 = 10,  N 2 = 14,  p = 0,71 (a), two-tailed). 

 

I signifikansprövningen i Wilcoxon Signed Ranks test jämfördes medelvärden för tekniska 

och funktionella kvalitet mellan patienterna och personalen vid den rättspsykiatriska 

öppenvården i Malmö. En signifikant skillnad har funnits i hur dessa kvalitetsaspekter 

skattades. Den funktionella kvaliteten skattades betydligt högre än den tekniska kvaliteten av 

både patienterna och personalen (z = -2.69,  N – Ties = 15,  p = 0,007, two-tailed).  

 

Sammantaget tyder resultatet att patienterna var nöjda med den vård och behandling de hade 

fått från öppenvården på den rättspsykiatriska kliniken i Malmö. Patienternas och personalens 

uppfattningar om vården och dess utformning stämmer bra överens.  

Funktionell Kvalitet Totalt Medelvärde Personal och 
Patienter

3,8 3,8

1

2

3

4

Personal Patienter

1. Tar helt asvtånd, 2. Tar delvis asvtånd, 3. Instämmer delvis, 4. 
Instämmer helt

Personal, n=10,
Patienter, n=14



                              Patientupplevelse av vårdkvalitet på den rättspsykiatriska öppenvården i Malmö  

40 

 

Jämförelse mellan patienter i Malmö och Helsingborg 

En jämförelse med den funktionella kvaliteten i Helsingborgs studie gjordes utifrån följande 

kvalitetsaspekter: bemötande, respekt och vårdinflytande. Patienterna i Malmö värderade 

bemötande och respekt genomgående högre än patienterna i Helsingborg. Vårdinflytande 

skattades något lägre i Malmö än i Helsingborg. Figur 9 visar medelvärden för de funktionella 

kvalitetsaspekterna bemötande, respekt och vårdinflytande vid öppenvårdar (RPK) i Malmö 

och Helsingborg.  

 

Figur 9. Patienternas skattningar av de funktionella kvalitetsaspekter bemötande, respekt och 
vårdinflytande vid de rättspsykiatriska öppenvårdar i Malmö och Helsingborg.  
 
 

Signifikansprövning i SPSS och Mann-Whitney testet mellan patienternas svar i Malmö och 

Helsingborg visade på en signifikant skillnad (U = 49.0,  N 1 = 13,  N 2 = 14,  p = 0,04, two-

tailed). Se tabell 7 nedan. 
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Tabell 7. Resultat av jämförelsen mellan två patientgrupper (Malmö och Helsingborg) och 
dessa gruppers skattningar av de funktionella kvalitetsaspekterna bemötande, respekt och 
vårdinflytande i Mann-Whitney test.  

 
 
Kommentarer från patienter  

Nedan följer kommentarer från olika patienter kring de funktionella kvalitetsaspekterna 

bemötande, respekt, engagemang och intresse och vårdinflytande. De utvalda kommentarerna 

får representera hela patientgruppen. 

 

- Angående bemötande: ”Bemötande på öppenvården är jätte bra”, ”Man känner sig 

välkommen”, ”Jag har blivit som en familj med mitt team”. 

- Angående respekt: ”De frågar ’Vill du städa?’, jag säger att jag inte orkar. ’Ok, men gör det 

så fort som möjligt’ säger de. De respekterar mitt mående”. ”Respekt är mycket viktigt när 

man har olika åsikter”, ”Att de inte bemöter en som mindre intelligent, och att man inte blir 

diskriminerad”, ” Att de inte går bakom ryggen”.   

- Angående engagemang och intresse: ”De har engagerats sig i mitt liv trots att de haft 

begränsade medel”, ”De gör så gott de kan” eller ”De gör sitt bästa”, ”De köra ut med 

medicinen när jag är på permission.” 

- Angående vårdinflytandet: ”Jag har kunnat påverka planer över min vård. Men sättet att ge 

mig direktiv har inte varit alltid positiv”, ”Jag har fått bestämma när de ska komma på besök”.  

 

Patienttillfredsställelse    
I hänseende till frågan om huruvida den vård patienterna hade fått hjälpt dem att fungera 

bättre i deras dagliga liv instämde sju patienter helt, fyra instämde delvis, och en tog helt 

avstånd. Det erhållna medelvärdet var 3,3. Vid frågeställningen om vården tillfredsställt deras 

behov av hjälp och stöd har nio patienter svarat att de instämde helt, två instämde delvis, två 
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tog delvis avstånd och en tog helt avstånd. Medelvärdet blev 3,4. Figur 10 visar patienternas 

och personalens skattningar av dessa två aspekter av patienttillfredsställelse. 

 

Figur 10. Patienternas och personalens genomsnittliga skattningar av vårdtillfredsställelse 
och funktionsnivå vid den rättspsykiatriska öppenvården i Malmö. Personalens skattningar 
reflekterar deras egna uppfattningar om dessa aspekter av vården. 
 
 
 
Signifikansprövning i SPSS och Mann-Whitney har inte visat på några signifikanta skillnader 

mellan hur patienterna och personalen har skattat dessa två aspekter: vårdtillfredsställelse (U 

= 67.0,   N 1 = 10,  N 2 = 14, p = 0,89 (a), two-tailed), funktionsnivå (U = 57.0,  N 1 = 10,  N 2 

= 12,  p = 0,88 (a), two-tailed). 

            

Jämförelse av patienter i Malmö och Helsingborg 

En jämförelse av funktionsnivån och vårdtillfredsställelse mellan patienterna vid 

Helsingborgs och Malmös rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningar visar på att patienterna i 

Helsingborg skattade dessa aspekter något lägre än patienterna i Malmö som det framgår från 

figur 11. Patienterna vid öppenvården i Helsingborg skattade både funktionsnivån och 

vårdtillfredsställelse med 3,1, medan patienterna vid öppenvården i Malmö skattade 

vårdtillfredsställelse respektive funktionsnivån med 3,4 (Figur 11). Det har även funnits en 

god överensstämmelse mellan patienternas och personalens skattning av dessa aspekter, både 

i Helsingborg och i Malmö.  
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Figur 11. Medelvärden av patienternas skattningar av vårdtillfredsställelse och funktionsnivå 
vid de rättspsykiatriska öppenvårdar i Malmö och Helsingborg  
 

 

Kommentarer från patienter 

Nedan följer kommentarer från olika patienter kring patienttillfredsställelse. De utvalda 

kommentarerna får representera hela patientgruppen. 

 

- Angående fungera bättre i vardagen: ”Här är det som skyddsnät så att jag inte trillar igen. 

Jag kan alltid vända mig till dem”, ”Mycket hade varit ogjort om inte öppenvården hade 

stöttat mig”, ”Jag har hittat hem kan man säga, jag vill vara här”.  

Ett svar var ”Jag har blivit en mycket sämre människa”.  

- Angående om vården tillfredsställt behov av hjälp och stöd: ”Allt har gått bra. Öppenvården 

är mycket bra för jag har fått mycket stöd, tips, praktisk hjälp”, ”Eftersom jag är knarkfri så 

har man lyckats. De håller mig fri från knark, ser till att jag tar min medicin och att jag håller 

mig psykiskt och fysiskt aktiv. Här på öppenvården måste man ta sitt eget ansvar och gör eget 

val”.  

Mindre positiva kommentarer lyder så här: ”Personalen skulle ha haft mer tid med mig”, ”Jag 

behöver ingen öppenvård”.  
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På frågan om vad som patienterna ansåg vara viktigast av det som berörts under intervjun 

uttrycktes följande åsikter av olika patienter: ”Bemötande från personalen”, ”Allt är bra, men 

mer dialog med patienter efterlyses”, ”Vid akut hjälp kan jag vända mig till öppenvården och 

allra viktigast är min medicinering”, ”Att öppenvården fortsätter, de blir som kompisar till 

en”, ”Personalen på öppenvården bemöter mig bättre än på den slutna vården”. 

 

Personalperspektiv 
Under intervjuerna med personalen fick intervjuaren ett samlat intryck att ett flertal av 

personalen hade en tro på öppenvårdens koncept och ideologi. Följande kommentarer är ett 

uttryck för denna åsikt: ”Det har varit ett medvetet val att jobba i öppenvården, det finns ett 

annat perspektiv på patienter här.” På frågan om de har uppfattat att patienten hade fått ett bra 

bemötande inom öppenvården blev ett av svaren: ”Mer tid hade varit önskvärt”. 

När det gäller frågan kring metoder och arbetssätt sa en: ”Vi ska vara flexibla och ge 

patienten mer tid när denne befinner sig i ett skov, då slipper de läggas in”, ”Kartläggning och 

att lära känna patienten fungerar, men det behövs fördjupad kunskap, strukturerade verktyg, 

t.ex. kognitiva behandlingsmetoder.” 

 

Vidare när man pratade om personalen erbjudits/fått utbildningsinsatser som behövdes för att 

bemöta behoven hos patienten formulerades det en efterfråga på bl.a. 

”missbruksutbildningar”, ”steg 1 i KBT” och att en ”studiecirkel skulle behövas”. När det 

gällde de utbildningar personalen hade fått, uttrycktes uppskattning: ” Utbildningarna har gett 

resultat med patienterna”. Vidare kom det fram att ”det behövs tid att reflektera över 

utbildningen och knyta den till patienten” och att ”den måste appliceras i vardagen, vara ett 

förhållningssätt. Man bör arbeta strukturerat och metodiskt ”. Det fanns också en efterfråga på 

utökat samarbete mellan öppenvården och den slutna vården. Detta för att optimera 

möjligheterna att tillfredsställa patientens ”behov av hjälp och stöd”. Ett vanligt behov var 

enligt personalen missbruksvård eftersom de flesta patienterna var missbrukare och behövde 

behandlingshem. Arbetet med patienter med ADHD ansågs vara en utmaning. Där 

efterfrågades mer tydliga arbetsdirektiv. 

 

På frågan om det hade funnits tillräckligt engagemang och intresse sa en: ”Vi är följsamma/ 

flexibla, talar för patienten utan att ta bort hans autonomi”. 

Ett flertal i personalgruppen har sagt under intervjuerna att de trodde att det från patienternas 



                              Patientupplevelse av vårdkvalitet på den rättspsykiatriska öppenvården i Malmö  

45 

håll kunde upplevas som en brist att öppenvården inte var tillgänglig på kvällar och helger, 

men det var bara en patient som uttryckt det som besvärligt.  

Personalen såg patienternas styrkor och förändringar. En kontaktperson sa om sin patient att 

denne hade haft missbruksproblem i nästan hela sitt liv och enligt denne kontaktpersonen 

kunde denna typ av patient kännas hopplös. En annan sa: ”Öppenvården är som ett 

skyddsnät”. Ytterligare en kontaktperson uttryckte: ”Det är en ynnest att lära känna dem och 

en tillfredsställelse att göra något gott för andra”. Dessa ord beskrev den anda som man kunde 

se i personalgruppen. Kollegorna beskrevs som ”ambitiösa, drivande människor” och att det 

fanns en ”samarbetsglädje” i arbetsgruppen. 

 

Överensstämmelse mellan kontaktpersoner och patienter 
För att få inblick i hur väl personalen kände till patienternas situation och patienternas 

uppfattningar om öppenvården har det gjorts en kvalitativ jämförelse mellan kontaktpersoner 

(personal ansvarig för en viss patient) och respektive patient. Eftersom det har funnits ett 

begränsat utrymme för att göra någon djup undersökning har tre kontaktperson-patient 

grupper valts att belysas. Två av dessa bestod av en patient och en personal och den tredje 

gruppen innefattade två kontaktpersoner och en patient. I den tekniska kvaliteten jämfördes 

information, arbetsmetoder samt rätt vård. I den funktionella kvaliteten jämfördes 

bemötande, respekt, engagemang och intresse. Se tabell 8 nedan.  

 

 

 

Tabell 8. Jämförelse av svaren inom tre patient- kontaktperson grupper. De funktionella 
kvalitetsaspekterna innefattade bemötande, respekt, engagemang och intresse och den 
tekniska kvaliteten - information, arbetsmetoder och rätt vård. 

 Patient 
1 

Kontaktperson
1 

Patient 
2 

Kontaktperson 
2 

Patient 
3 

Kontaktperson 
3a 

Kontaktperson
3b 

Bemötande        4         4       4           4       4           4       4 

Respekt        4         3       4           4       4           4       4 

Engagemang 
och intresse 

       4         4       4           4       4           3       4 

Information         2         4       4           4       3           4       4 

Arbetsmetoder        3         4       4           4       4           3       4 

Rätt vård        1         3       4           4       4           4       4 

* 1. Tar helt avstånd, 2. Tar delvis avstånd, 3. Instämmer delvis, 4. Instämmer helt 
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Tabell 8 visar att det råder en relativt god överensstämmelse mellan svaren i alla tre grupper. 

Kontaktpersonerna har, utifrån valda variabler, skattat de tekniska och funktionella 

kvalitetsaspekter lika högt som patienterna, medan patienterna har i två av tre fall har skattat 

den funktionella kvaliteten högre än den tekniska. Den största diskrepansen hittades i 

skattningar av aspekten rätt vård som bekräftade tidigare fynd gjorda i denna studie.  

Patient 1 hade en önskan att få missbruksvård och var därför missnöjd med sin vård, det kan 

tänkas vara en orsak till att den tekniska kvaliteten av vården skattats lägre. Dennes situation 

bekräftades av personal 1. Kontaktperson 1 menade att öppenvårdens verksamhet var i ett 

utvecklingsskede och bl.a. av den orsaken kunde inte denna typ av behov tillgodoses. 

Däremot upplevde patienten 1 den funktionella kvaliteten som mycket god. Patient 2 och 

kontaktperson 2 hade en genomgående hög överensstämmelse i sin skattning. Det kan 

förklaras med att patienten 2 har kommit betydligt längre i vårdprocessen än patienten 1. 

Exempelvis hade patient 2 egen bostad och en heltidssysselsättning. Denna patientens 

livskvalitet upplevdes av författarna vara högre än de övriga intervjuade. Detta kan förklara 

den höga och samstämmiga skattningen i gruppen 2. I triaden råder också en god 

överensstämmelse mellan patient 3 och dennes två kontaktpersoner. Denna patient hade 

kontakt med öppenvården på frivillig basis, d.v.s. att patienten var inskriven på öppenvården 

på eget initiativ.  

 

Den avslutande frågan i intervjuguiden efterlyste även en skattning på en 10-gradig skala på 

följande tre punkter: hela den rättspsykiatriska vården, den slutna vården och öppenvården. 

Patienterna skattade hela den rättspsykiatriska vården 6,0 och den slutna vården 3,5 samt 

öppenvårdens verksamhet 8,6.  

 

Livskvalitet  
Att mäta patienternas livskvalitet har bedömts bli för stor belastning för patienterna. Men 

forskarna har valt att beskriva patienternas livskvalitet utifrån patienternas kommentarer. 

Livskvalitet kan definieras enligt Lehman (1988) som individens känsla av välbefinnande och 

tillfredsställelse med sina livsförhållanden, sin hälsostatus och tillgång till resurser och 

möjligheter. Lehman (1988) identifierade nio livsdomäner som påverkar individens 

upplevelser av livskvalitet: boende, familjerelationer, sociala relationer, fritidsaktiviteter, 

arbete, ekonomi, trygghet, religion och hälsa. Boende har identifierats som den primära 
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indikatorn som tycktes inverka på patienternas livskvalitet.  

 

Följande kommentarer illustrerar hur viktigt boendefrågan var för patienterna. En patient sa 

att en lägenhet var för honom lika med ”att få ordning på sitt liv”. En annan patient var 

mycket stolt över sitt boende som han ”stormtrivdes” i. En som fortfarande var på den slutna 

avdelningen uppskattade mycket de dagar han fick vistas i sitt eget hem, han sa: ”Det är 

jobbigt på avdelningen. Det är alltid en massa spring. Jag behöver ha det lugnt hemma. Man 

vill inte dela dusch och toa med andra som inte håller rent”. Ett par patienter uttryckte 

tacksamhet över att personalen försökt hjälpa dem att hitta en egen lägenhet. Det fanns även 

de som inte var nöjda med sin boendesituation. En patient var missnöjd med det geografiska 

läget av sin lägenhet, han ville hellre bo centralt.  

 

Även andra livsdomäner har identifierats som betydelsefulla indikatorerna för patienternas 

upplevelse av livskvalitet: familj och sociala kontakter, arbete/sysselsättning, ekonomi och 

fritidsaktiviteter. Vad gäller kontakten med familj och vänner fanns den i viss mån, men i de 

flesta fallen var den relativt begränsad. En sa att han hade tagit avstånd från alla tidigare 

kontakter utom kontakten med sin son. I samma mening tillade han också att det var därför 

som han ville ha mer kontakt med sjukvården. Vad gäller arbete och sysselsättning hade ingen 

av de intervjuade något arbete, men hos vissa fanns det en önskan om att ha någon form av 

lättare arbetssysselsättning. En patient menade att om han fick ett jobb så skulle det få honom 

att fungera bättre i det dagliga livet. De två patienterna som studerade uttryckte att de var 

mycket nöjda med det. Vad gäller fritidsaktiviteter var den genomsnittliga skattningen av 

tillfredsställelsen med erbjudna aktiviteter 3,7. Det kan tolkas som att patienterna var relativt 

nöjda med aktiviteterna. Följande kommentarer illustrerar det, ”Jag får välja de aktiviteter jag 

vill gå på”, ”Jag lagar själv och städar min lägenhet själv. Jag är glad att jag lever idag”, ”De 

lyssnar på mig och vi kommer överens om förslag. De har gett med sig mer än en gång”. En 

patients svar på frågan vad han mest hade varit nöjd med var, ”Aktiviteter typ bio, bowla, fika 

m.m.”. En av patienterna efterlyste aktiviteter efter klockan fem (efter stängd dags). 

Empowerment är en beståndsdel i begreppet livskvalitet och belyser patienternas rättighet till 

självbestämmande och deltagande i beslutsfattande (Jormfeldt, 2007).  
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DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att mäta kvalitet på öppenvården på den rättspsykiatriska kliniken 

i Malmö och det utifrån ett patientperspektiv. En metodologisk triangulering bestående av en 

observationsstudie, en pilotstudie samt halvstrukturerade intervjuer har använts för att söka 

giltig kunskap och för att höja studiens validitet. Då det aktuella undersökningsområdet var 

förhållandevis outforskat, inleddes datainsamlingen med en kvalitativ observationsstudie på 

slutna avdelningar och öppenvården på den rättspsykiatriska kliniken i Malmö. Detta var dels 

för att få en uppfattning om forskningsområdet och dels för att kunna problematisera 

undersökningen. När observationsstudien påbörjades upplevde författarna en blandning av 

nyfikenhet och rädsla. Vilka är dessa allvarligt psykiskt sjuka? Är de farliga? Vilka brott har 

de begått och vilka diagnoser har de? Hur ser deras livshistoria och nuvarande situation ut? 

Observationsstudien väckte också till liv filosofiska funderingar kring brott och straff, 

utsatthet och stigma, samt funderingar kring förlusten av frihet. Observationsstudien har lagt 

en grund till vidareutveckling av denna studie.  

 

Teknisk och funktionell kvalitet  
Medelvärdet av personalens skattning på teknisk kvalitet (3,7) översteg patienternas (3,1). Att 

dessa aspekter skattades olika kan dels bero på att personalen och patienterna har olika 

uppfattningar om vad dessa kvalitetsaspekter står för. Patienternas något lägre skattning av 

aspekten information kan möjligtvis bekräftas av ett fynd som gjordes i en studie där man 

upptäckte att deltagande (med schizofreni och schizoaffektiv sjukdom) rapporterade ”icke-

tillgodosedda” behov inom behovsområden såsom information angående sjukdom och 

behandling (Bengtsson-Hansson, 2001). Detta kan ha olika förklaringar (i denna studie). En är 

att informationsdelgivningen faktiskt var bristfällig. Personalen kan ha misslyckats förmedla 

informationen på ett sätt som patienterna kunde tillgodogöra sig den eller att informationen 

var otillfredsställande och/eller för begränsad. Bengtsson-Hansson (2001) lyfter en annan 

hypotes för att förklara detta, att patienter inte uppmärksammar den givna informationen 

p.g.a. begränsningar i insikt eller andra symtom. En annan hypotes som diskuteras av 

Brenner, Hodel, Roder och Corrigan (1992) är att individer med schizofreni har kognitiva 

begränsningar när det gäller att bearbeta och lagra information vilket tycks vara en generell 

förklaring.  
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Att patienterna har skattat aspekten arbetsmetoder (3,7) högre än personalen (3,2) är ett 

intressant utfall. Personalen är med all sannolikhet mer medveten om att de arbetsmetoder 

som de har att tillgå inte alltid är optimala och är därmed mer benägna att rapportera dem som 

bristfälliga. En annan orsak kan vara att de arbetsmetoder patienterna har varit föremål för i 

kontakten med öppenvården upplevs tillfredsställande i jämförelse med annan vård de tidigare 

fått. Skäl till detta kan vara att de befinner sig i ett positivt skede och är på väg ut ur 

tvångsvården. De märker själva av att deras psykiska hälsotillstånd förändrats till det bättre 

och denna uppfattning delas av vårdpersonalen.  

 

Aspekten rätt vård har skattas mycket lågt och har dragit ner hela medelvärdet för den 

tekniska kvaliteten. Patienternas låga skattning (2,2) på aspekten rätt vård kan troligtvis bero 

på olika aspekter. Patienternas upplevelser kan dels stämma överens med verkligheten, d.v.s. 

att vården inte har varit helt rätt eller relevant för vissa patienter. En annan förklaring är att 

det sannolikt beror på vårdformen och att den är under tvång. Att vården är på obestämd tid 

har uttryckts av många patienter under observationsstudien som en mycket påfrestande aspekt 

av den rättspsykiatriska vården. Funderingar kring vårdens utformning, dess innehåll och 

villkoren har aktualiserats vid flertal tillfällen under studiens gång. På vilket sätt påverkas en 

patient av en vård som är på obestämd tid? Hur påverkas patientens känsla av kontroll? Är 

vården begriplig, hanterbar och meningsfull? Är den hälso- eller ohälsofrämjande? 

Funderingar kring patienternas upplevelser av sammanhang kommer att diskuteras vidare i 

texten. Samtidigt är det en del patienter som retrospektivt ändå kunde värdera den vården de 

har fått som rimlig. Personalen bedömer i högre grad att patienternas vård har varit rätt (3,9). 

Att de gjort den bedömning kan betyda att man anser att patientgruppen behövt rättpsykiatrisk 

vård, och att man inte ifrågasätter domen. Frågan är inte helt okomplicerad eftersom 

personalen också kan vara partiska och biased i sin bedömning då de representerar systemet 

som granskas. Personalen kan däremot uppfatta att patienterna borde ha fått andra inslag i 

vårdpaketet, t.ex. missbruksvård eller brottsbearbetning, vilket även efterfrågades av en del 

patienter.     

 

När resultatet hade sammanställs över den funktionella kvaliteten fann man en mycket god 

överensstämmelse mellan vårdgivare (3,8) och vårdtagare (3,8). Patienterna skattade högt på 

aspekterna bemötande, respekt, engagemang och intresse. Detta visar på att patienterna har 

upplevt dessa aspekter av den funktionella kvaliteten mycket positivt. En orsak till att dessa 
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aspekter fick det högsta betyget kan vara att patienterna uppfattade dem som alltför 

närliggande och därmed vara svåra att diskriminera mellan.  

 

Den funktionella kvaliteten har skattats högre än den tekniska. Då de tekniska kvaliteterna 

kräver en mer utvecklad och stabil struktur och ekonomiska resurser, kan det vara sa att de är 

underutvecklade i en verksamhet som fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Däremot, 

när det gäller de funktionella kvaliteterna som inte är förenade med lika höga kostnader kan 

de tillgodoses av en personal som är engagerad och ”brinner” för sin uppgift, vilket författarna 

uppfattar fallet är på öppenvårdsmottagningen i Malmö. Detta bekräftas när ett flertal 

patienter beskriver den goda relationen med öppenvårdspersonalen som den viktigaste 

aspekten de vill lyfta fram i denna studie. Enligt Fridell (personlig kommunikation, 2008-11-

14) är detta föga förvånande, eftersom mycket av forskning visar på att brukare värderar 

relationen med en betydelsefull person (personal, kontaktperson) högre än t.ex. medicin eller 

arbetsmetoder. Forskning på vårdkvalitet utifrån patientperspektiv (i allmän psykiatrisk 

kontext) bekräftar också att relationen mellan personal och patient kan definieras som 

vårdkvalitetens mest centrala aspekt (Cleary & Edwards, 1999). Björkman m.fl. (1995) har 

formulerat åtta faktorer som är väsentliga för en lyckad öppenvårds verksamhet: relationen 

mellan personal och patient, vårdkontinuitet, personalens professionalism, vårdtillgänglighet, 

behandlingsinnehåll, patientinformation/vårdinflytande, behandlingsmiljö och vårdkostnad. 

  

Aspekten vårdinflytande skattades något lägre än de övriga funktionella kvalitetsaspekterna. 

Frågan är om man som patient inom rättspsykiatrin kan påverka sin tvångsvård, och i vilken 

grad? Intrycket är att patienter generellt upplever sig vara delaktiga. En reflektion är att 

patienterna inom öppenvården har hunnit vara i systemet under så pass lång tid att de vant sig 

vid och förlikat sig med rådande riktlinjer. Patienttillfredsställelse skattades ganska högt, och 

trots en negativ uppfattning om domen och om huruvida vården har varit rätt, tycks 

patienterna vara tillfredsställda med den erhållna vården (3,4). De anser även att vården har 

hjälpt dem att fungera bättre i det dagliga livet (3,3). Möjliga förklaringar till detta kommer att 

diskuteras senare i texten.  
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Jämförelse mellan Malmö och Helsingborg 
Sammantaget har patienterna och personalen skattat de båda kvalitetsaspekterna - teknisk och 

funktionell kvalitet - högt. Detta är denna studies huvudsakliga fynd, vilket också stödjer 

fynden i Helsingborgsstudien. I båda studierna har man funnit en god överensstämmelse 

mellan patienternas och personalens skattningar. I Malmö skattades de funktionella 

aspekterna högre än den tekniska, medan i Helsingborg skattades den tekniska högre än den 

funktionella av både patienter och personal. En tanke är att detta beror på att den tekniska 

delen av kvalitet haft längre tid att utvecklas och utarbetas i Helsingborg i och med att 

öppenvårdsmottagningen i Helsingborg har funnits under en relativt lång period. Patienterna i 

Malmö skattade den funktionella kvaliteten högre. Helsingborgs patienter hade varit inskrivna 

i den rättspsykiatriska öppenvården längre än Malmös patienter och därmed hade de kanske 

hunnit vänja sig vid den höga funktionella kvaliteten och inte värderade den lika högt som 

tidigare. Malmös patienter däremot var alla nyinskrivna i den rättspsykiatriska öppenvården 

(då den endast varit i gång i ett år) och med den slutna vården som bakgrund, som samtliga 

uttryckte missnöje över, skattades öppenvården positivt. Ytterligare en tanke till att Malmös 

patienter skattade teknisk kvalitet lägre kan bero på att det som upplevs som bristfälligt och 

efterfrågas, uppmärksammas i högre grad och skattas lågt. Detta kan illustreras med ett 

tämligen banalt men ganska talande exempel. Lokaler med bristfälliga toaletter skapar behov 

av och efterfråga på bättre toaletter och vid en eventuell skattning kommer 

”toalettsituationen” att skattas lågt. Men om det inte finns några brister med toaletter kommer 

de inte uppmärksammas och tas för givet. Den något lägre skattningen av den tekniska 

kvaliteten av Malmös patienter kan alltså betyda att de implicit värderar och efterfrågar 

tekniska kvaliteten högre än funktionell.  

 

Öppenvård och sluten vård 
Denna form av öppenvårdsverksamhet inom rättspsykiatrin är i enlighet med denna studies 

resultat uppskattad av patienterna och fungerar som en bra utslussningslänk mellan 

rättspsykiatrisk vård och utskrivning. I och med att patienterna har skattat verksamheten högt 

kan man anta att den håller sig till sina målsättningar. Dessa är att hjälpa patienten att ta sin 

medicin, att hålla sig fri från missbruk och brottslighet och leva mer självständigt, vilket är en 

god förutsättning för att patienten ska fungera och må bättre. Det har funnits en stor 

diskrepans mellan patienternas skattningar av den slutna vården och den rättspsykiatriska 

öppenvården. Många patienter beskriver den slutna vården som en påfrestande förvaring på 
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obestämd tid med mycket ”slötid” och få permissioner. Det hela kan belysas utifrån teorin av 

känsla av sammanhang och de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1987).  

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, information som är ordnad, sammanhängande och tydlig istället för 

kaotisk, oordnad, obegriplig. Hanterbarhet syftar till att de resurser som krävs för att man 

skall kunna klara av påfrestningar finns tillgängliga. Meningsfullhet syftar till att krav ses som 

utmaningar som är värda investering och engagemang. En nybliven rättspsykiatrisk patient 

har med all sannolikhet en mycket låg känsla av sammanhang. Detta kan bero på att patienten 

befinner sig i ett psykotiskt tillstånd när han kommer till rättspsykiatrin. Det i sin tur innebär 

att de resurser som skulle behövas för att klara av stressorerna som frihetsinskränkning och 

tvångsvård medför saknas. Resurserna kan bl.a. vara kognitiva, känslomässiga, sociala och 

ekonomiska. När patienten kommer vidare i vårdprocessen och uppnår en bättre och större 

psykisk stabilitet ökar förmågan att begripa, hantera och söka mening i sin tillvaro och 

därmed uppnås en mer positiv syn på situationen. 

 

En annan förklaring till den stora diskrepansen i skattningen av den slutna vården och 

öppenvården kan förklaras utifrån resultatet av en studie som gjorts på 132 missbrukande 

kvinnor med sociala problem och psykiska störningar inom tvångsvården vid Lundèn i Lund. 

5 år efter utskrivningen gjordes en uppföljning där det framgick att vårdtagarnas skattning av 

tvångsvården under vårdens gång var mycket låg, men efter 5 år hade kvinnorna fått en helt 

annan insikt, och förstått hur viktig och bra tvångsvården hade varit för dem (SiS, 2006:7). 

Författarna vågar dra slutsatsen att det är kännetecknande att en tvångsvårdad i de flesta fall 

under en svår sjukdomsperiod inte förmår uppskatta sin vård. Retrospektivt kan dock 

förståelse leda till att tvångsvården uppskattas. I detta hänseende är kvalitet plastisk, d.v.s. en 

rörlig upplevelse, och kan ändras beroende på olika faktorer som exempelvis livssituation, 

sjukdomsinsikt osv. 

  

Kontaktperson - patient 
I denna studie har personal intervjuats utifrån den patient som de har varit kontaktperson till. 

Syftet med detta var att utforska om det finns någon samstämmighet i kvalitetsupplevelserna 

av vården. Tre grupper av kontaktperson - patient analyserades och visade på en hög 

samstämmighet dem emellan, patienternas och personalens upplevelser och åsikter möttes. 
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Personalen hade även en insikt i och förståelse för patientens situation. Detta var ett ytterst 

betydelsefullt resultat för studien eftersom just relationen mellan patient och personal är en 

central aspekt för en lyckad behandling. Detta fynd bekräftar även patienternas höga 

kvalitetsskattningar. 

 

Livskvalitet  

I denna studie har patienternas livskvalitet kvalitativt utvärderats. Enligt Donabedian (1996) 

bör en av vårdens självklara mål vara förhöjd upplevelse av livskvalitet hos vårdtagare, vilket 

även Världshälsoorganisationen ser som betydelsefullt (Bertoloté, 1993). Vårdkvalitet är 

alltså kopplad till begreppet livskvalitet. Utifrån patienternas kommentarer har författarna fått 

ett intryck av att det är främst frågan kring boendesituationen som tycks påverka patienternas 

välmående. Detta är föga förvånande eftersom boendet är ett basalt mänskligt behov som 

identifierats i bl.a. i Maslows behovstrappa (diskuterad i Passer & Smith, 2001). Studien visar 

även att samtliga patienter är ensamstående, många har ett sämre socialt nätverk och saknar 

arbete eller sysselsättning. Forskning visar på att majoriteten av psykiska sjuka individer 

rapporterar sämre livskvalitet än övrig population (Bengtsson-Tops & Hansson, 1999).  

 

Styrkor och begränsningar 
Som i all annan forskning har även denna studie styrkor och begränsningar. Då tredje part, i 

detta fall personalen, ansvarar för rekryteringen, kan potentiella felkällor uppstå, t.ex. 

bristande motivation och engagemang, samt forskningsovana. Snedrekrytering och bortfall 

kan det resultera i. En annan fråga som uppstår i sammanhanget är i hur pass stor utsträckning 

har personalen varit oberoende och opartiska i rekryteringsprocessen? Frågan är relevant 

eftersom det är personalens verksamhet som granskades. Kan man lita på att de patienter som 

inte deltog i studien fick tillräckligt med information om studien? Vad hade de patienter som 

inte medverkade i studien för åsikter och tankar om den rättspsykiatriska öppenvårdens 

verksamhet? Även om författarnas uppfattning är att personalen varit både engagerad och 

tillmötesgående, så bör denna typ av frågor inte förbises i ett forskningssammanhang. Det bör 

tilläggas att under rådande omständigheter och med tanke på den aktuella patientgruppen, 

fanns det inget annat alternativ än att rekryteringen skulle skötas av en tredje part. 

 

Halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide valdes ut som det mesta optimala 

undersökningsverktyget. En av svagheterna med intervjuguiden har varit de 4-gradiga 
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svarsalternativen som begränsade patientens möjlighet att svara på annat sätt än vad som 

angavs. Man borde även ha tagit med ett ”vet-ej” alternativ. Patienternas bristande kognitiva 

förmåga har med all säkerhet viss betydelse och detta skulle man ha tagit hänsyn till i större 

utsträckning vid utformandet av intervjuguiden. En annan viktig reflektion i efterhand är det 

borde ha funnits frågor kring patienternas generella välmående. Det hade varit givande att 

mäta om det finns en koppling mellan upplevelsen av vårdkvalitet och livskvalitet. 

  

Att be patienten värdera en fråga utifrån betygssystemet 1-5 är vanskligt. Olika individer kan 

ha vitt skilda uppfattningar om vad varje betyg står för. Skolbakgrund, tidigare erfarenheter, 

förväntningar och referensramar styr värderingen av olika betyg. Detta betygssystem var inte 

väl anpassat att användas på denna befintliga målgrupp, särskilt med tanke på att deras 

skolbakgrund kan vara varierande och skilja sig från den genomsnittliga populationen.  

 

Validitet 
Går det att generalisera resultatet av denna studie till andra sammanhang? Författarna drar 

försiktiga slutsatser att det troligtvis går trots det låga antalet. Att man lyckats rekrytera nära 

hälften av samtliga inskrivna ska man tolka som ett relativt bra utfall, som stärker studiens 

yttre validitet. Forskningen visar att genomsnittlig rekrytering av psykiskt sjuka individer 

ligger på ungefär 30 %. I riksstudien av 10 program med svår psykisk störning av 1000 

personer lyckades man rekrytera 358, d.v.s. 36 % (Öjehagen & Schaar, 1999).  

 

Studiens begreppsvaliditet är relativt hög eftersom intervjuguiden har haft en god teoretisk 

förankring, den har även stärkts av pilotstudiens resultat. Det som eventuellt drog ner 

begreppsvaliditeten var att en del frågor i patienternas och personalens intervjuguider var 

olika och därmed inte jämförbara. Vidare kunde några av följande aspekter ha uteslutits: 

respekt, bemötande och förståelse, eftersom dessa begrepp tycks vara relativt närliggande.  

Att författarna efter pilotstudien, valde att själva fylla i svaren i intervjuguiden kan ha 

påverkat patienternas upplevelse under intervjun och även deras svars. Man har förvisso 

vunnit tillbaka ögonkontakten med de intervjuade, men å andra sidan kan detta ha också 

påverkat tilliten till intervjuaren på ett negativt sätt och ökat avståndet mellan intervjuaren och 

den intervjuade. 
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Ytterligare en fundering kring studiens validitet gäller den faktiska platsen där intervjuerna 

genomfördes. Hur har patienterna påverkats av att intervjuerna genomfördes på 

rättspsykiatriska öppenvårdens mottagning? Hur hade svaren sett ut om intervjuerna hade 

genomfördes på en neutral plats eller inne på de slutna avdelningarna? 

 

Forskarens påverkan  
Forskarna själva, två unga kvinnliga psykologkandidater, är en annan faktor som kan ha 

påverkat studien på flera sätt. För det första att det är kvinnor som intervjuar en målgrupp som 

till största del består av män. Interaktionen kan påverkas t.ex. genom att patienten vill ge ett 

gott intryck och ge svar som de tror att intervjuaren förväntar sig, eller genom att vara extra 

samarbetsvilliga. Ordet psykolog kan vara ytterst laddat. Tidigare erfarenheter av psykologer 

kan inverka negativt och om de upplevs representerar en del av en myndighet som patienterna 

kan ställa sig misstänksamma mot. En positiv inverkan kan vara att det inger trygghet och 

möjliggör tillit.  

 

Målgrupp 
Denna patientgrupp är oerhört svår att arbeta med och psykiska störningar försvårar 

möjligheterna att få frivilliga deltagare, då patienter som är lättkränkta, känsliga eller 

paranoida väljer med största sannolikhet att inte delta i studier. Frågan om erhållna resultat 

mäter det de var avsedda att mäta och om patienternas skattningar är valida och pålitliga, 

uppstår när man arbetar med denna målgrupp. Forskning visar att mycket svåra former av 

psykopatologi påverkar sådana kognitiva processer som perception och utvärdering av 

personliga erfarenheter (Oliver m.fl., 1996). Att lära sig känna av patientens dagsform och 

lägga sig på rätt nivå, d.v.s. anpassa sig till patienternas begränsningar kan vara svårt. Bara att 

ta sig igenom intervjuguiden kan vara en utmaning. Patienter med rösthallucinationer är svåra 

att få kontakt med och lika så att bibehålla deras koncentration. Kognitiva begränsningar kan 

göra det svårt för patienten både att förstå frågorna men i ännu högre grad att kunna 

verbalisera sina åsikter och tankar.  

 

Kvalitetsarbetet utgår vanligtvis från brukarens krav, behov och förväntningar, men 

patientgruppen är inte alltid medveten om sina behov bl.a. p.g.a. bristande sjukdomsinsikt. 

Detta påverkar hur patienten skattar kvalitet. Exempelvis kan förbättringar tillskrivas andra 

faktorer än medicinering. 
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Patienternas kvalitetsbedömning tycks fånga en global skattning av öppenvården. Den 

tekniska och funktionella kvaliteten verkar trots den erhållna diskrepansen inte särskiljas i hög 

grad av patienten. Konstruktion, produktion, leverans och relation tycks smälta ihop. Det är 

oftast svåra begrepp att dela upp och skatta var och en för sig. Patienterna tycks förmedla en 

generell känsla eller upplevelse som antingen är bra eller mycket bra, dålig eller mycket dålig, 

vanligtvis uteblir nyansskillnaderna. Det finns även en svårighet i att uttrycka och specificera 

vad det är som upplevs bra och att jämföra delar av exempelvis information. De har svårt att 

ta fram enskilda situationer och händelser för att exemplifiera informationsprocessen. Dessa 

patienter har i de flesta fall under en längre tid varit föremål för ett omhändertagande från 

familjens, myndigheternas eller en institutions sida och kan därmed ha en skev uppfattning 

kring exempelvis frågan ”Har du kunnat påverka din vård?” i jämförelse med övrig 

population. P.g.a. stigmatisering kan det tänkas att denna grupp har föga erfarenhet av vad ett 

respektfullt bemötande innebär. Deras låga förväntningar på respektfullt bemötande kan vara 

en del av de höga skattningarna. Kan det vara så att när patienter är tillräckligt besvikna på 

systemet blir de glada över det lilla? Patienten gör jämförelser mellan sina förväntningar och 

det hon får, och denna jämförelse resulterar i en kvalitetsupplevelse. Hänsyn bör tas till att 

patienterna i aktuell situation inte har lika höga krav eller förväntningar på ett respektfullt 

bemötande som populationen i allmänhet kan tänkas ha. Med det sagt, innebär det inte att 

personalen inte har varit respektfulla i sitt bemötande av patienter, det kan var så att personal 

som arbetar med denna patientgrupp använder respekt som ett viktigt redskap för att 

demonstrera en bra förebild och för att förhindra konflikter och missförstånd då de arbetar 

med sårbara, lättkränkta personer. Detta resonemang tydliggör svårigheterna och 

utmaningarna i denna typ av undersökning.  

 

Förslag till framtida forskning. 
Forskning på denna målgrupp kan leda till förbättringar i vårdkvaliteten och gynna både 

patient- och personalgruppen och institutionsklimatet, men även anhöriga och samhället i 

övrigt. En longitudinell uppföljning av patienter som nytjat den rättspsykiatriska 

öppenvårdens resurser, skulle vara givande och intressant att genomföra. En kartläggning av 

brottsåterfall, psykisk hälsa och livskvalitet skulle ge viktig information och hjälpa den 

rättspsykiatriska öppenvården att förbättra sin verksamhet. Detta skulle även i ett långt 

perspektiv främja systematisk kunskapsproduktion eftersom det saknas kontinuerlig och 
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tillförlitlig redovisning på detta område. Systematisk utvärdering av verksamheten måste 

finnas då det bidrar till att förbättringen kan genomföras. Därför bör verksamheten vänjas vid 

utvärderingar och utvecklingar (National Psykiatrisamordning, 2006:2). Denna typ av vård, 

som inbegriper ytterst utsatta och sårbara människor, ska inte kännetecknas av slentrian och 

enbart rutin.  

 

Överlag finner vi att personalgruppens uppfattningar och patientgruppens uppfattningar om 

vårdkvaliteten är ganska samstämmig. Patienterna har skattat öppenvårdens verksamhet i 

Malmö högt, och den tycks fylla en viktig funktion för patienter som är på väg att lämna den 

slutna rättspsykiatriska vården. Den rättspsykiatriska verksamheten har sina styrkor, men även 

brister och behov, vilket har erkänts på nationell nivå. Bland annat därför har regeringen 

tillkallat Nationellpsykiatrisamordning för att gemensamt ”skapa förutsättningar för en 

kraftsamling hos samtliga berörda aktörer för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen av 

människor med psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder”. (2006:2, förordet). 

Förhoppningen är att denna studie har varit ett litet bidrag till att uppfylla denna vision.  
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Kvalitetsstudie vid Rättspsykiatriska kliniken i Malmö; 

Rättspsykiatriska kliniken i Malmö samt Lunds Universitet genomför en undersökning om vårdens kvalité inom 
öppenvården utifrån ett patientperspektiv. Det finns fortfarande en begränsad kunskap om vårdkvalitet i Sverige, 
och att öka den är nödvändigt för att främja den rättspsykiatriska verksamheten och i slutändan den enskilda 
individen i behov av hjälp.  

Vi vill därför få Ditt tillstånd att göra en intervju med Dig inom en relativt kort 
tid.  Din överläkare har medgett att vi får intervjua Dig och vi hoppas att Du vill 
medverka. Vi kommer att fråga alla som är aktuella inom öppenvården. 
 
Vi, som ska genomföra denna studie är psykologkandidater på termin tio. Detta arbete är ett moment i 
utbildningens slutliga skede. Vi heter Susanna och Saga. Vi räknar med att påbörja intervjuarbetet i mitten av 
juni 2008. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst kan avbryta din medverkan utan att det skulle påverka 
din situation i övrigt. Du kan även vägra svara på frågor även under intervjun.   
 
Allt du berättar under intervjun har forskningssekretess och vi kommer enbart att redovisa resultat som gäller för 
gruppen i sin helhet. Ingen individ kan igenkännas. 
 
Handledare är docent Mats Fridell, med lång erfarenhet från forskning om missbruk och psykiatriska problem 
samt utvärderingsforskning.  
 
Med varma hälsningar 
 
 
Susanna, psykologkandidat  Saga, psykologkandidat  
Lunds Universitet  Lunds Universitet 
     
 
   
        
                    

2008-05-15 Diarienummer 

PATIENTINFORMATION 
 
Rättspsykiatriska 
öppenvårdsmottagningen i Malmö 
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Kvalitetsstudie vid Rättspsykiatriska kliniken i Malmö;  

Rättspsykiatriska kliniken i Malmö samt Lunds Universitet genomför en undersökning om vårdens kvalité inom 
öppenvården utifrån ett patientperspektiv. Projektet är förankrat i ledningsgruppen. Det finns fortfarande en 
begränsad kunskap om vårdkvalitet i Sverige, och att öka den är nödvändig för att främja den rättspsykiatriska 
verksamheten och i slutändan den enskilda individen i behov av hjälp.  
 
Vi som ska genomföra denna studie är psykologkandidater på termin tio. Detta arbete är ett moment i 
utbildningens slutliga skede. Vi heter Susanna och Saga. Vi räknar med att påbörja intervjuarbetet i mitten av 
juni 2008. 
 
Den initiala kontakten med patienterna skall utgå från öppenvårdsenheten och alla tillfrågade kan vägra delta. 
Under projektets gång kommer patienterna att vara kända utifrån initialer, ålder och kön. Journaldata eller annat 
sekretesskyddat material ingår inte. 
 
I informationen till patienterna kommer det att framgå att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan utan att det skulle påverka deras situation i övrigt. De kan även vägra svara på 
frågor även under intervjun.  
 
Intervjuer kommer att göras med de patienter som erbjuder sig att delta. Efter det kommer eventuellt personalen 
att intervjuas och tillfrågas både om sin bedömning av hur patienterna ser på vård och samarbete, samt 
personalens egen bedömning av de insatser som gjorts för patienten. Utgångspunkten är patientens eget 
medgivande till att delta i denna studie.  
 
Ert bidrag till denna studie är viktigt och vi hoppas att Ni kan hjälpa oss att genomföra detta arbete. Samtliga 
medverkande kommer att få återrapportering när studien är slutförd.  
 
Handledare   är docent Mats Fridell, med lång erfarenhet från forskning om missbruk och psykiatriska problem 
samt utvärderingsforskning.  
 
Med varma hälsningar 
 
Susanna     Saga  
Psykologkandidat     Psykologkandidat 
Lunds Universitet    Lunds Universitet 
      
 
 

SAMTYCKE TILL ATT MEDVERKA I 
FORSKNING  
Patienter, och personal vid 
rättspsykiatriska 
öppenvårdsmottagningen i Malmö 
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MEDGIVANDE FRÅN INTERVJUPERSON – KVALITETSSTUDIE;  

Att Du går med på att bli intervjuad av Susanna och Saga kring 
Din upplevelse av vårdkvalitet i den Rättspsykiatriska öppenvården i 
Malmö. 
 
 
________den ___/ ____________________________________ 
   Namnteckning 
 
 
 
Om Du har frågor så kontakta någon av intervjuarna. 
 
 
 
Susanna, psykologkandidat                       Saga, psykologkandidat  
Lunds Universitet   Lunds Universitet 
     
 
 
Handledaren; Mats Fridell kan också sökas på mail: mats.fridell@psychology.lu.se 
 
 
 
 
 
 

2008-05-15 

SAMTYCKE TILL ATT MEDVERKA I 
FORSKNING 

1

Diarienummer 
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Appendix 2 
 
RESULTAT 
Teknisk kvalitet - Patient/Personal Den Rättspsykiatriska Öppenvården i Malmö 
 
 
 
 

Figur 12 . Patienternas skattning av de tekniska kvalitetsaspekterna.  
 
 
 
 

Figur 13 . Personalens skattning av de tekniska kvalitetsaspekterna.  
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Funktionell kvalitet - Patient/personal den Rättspsykiatriska Öppenvården i 
Malmö 
 
 
 
 

Figur 14. Patienternas skattningar av de funktionella kvalitetsaspekterna inklusive förståelse. 
 
 
 

Tabell 9. Mann-Whitney test av de tekniska kvalitetsaspekterna 

a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: persongrupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tillräcklig 
information om 
rutiner och regler 

Tillräckligt med 
metoder och arbetssätt

Vid rätt tid har jag fått 
sluten- och öppenvård 
(Rätt Vård) 

Mann-Whitney U 
Wilcoxon W 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

                  25,0 
                  70,0 
                 -2,2 
                   0,02 
                 
                    0,01 (a) 

                  27,0 
                  82,0 
                   -1,66          
                   0,001 
                       
                   0,02 (a) 

                   25,0 
                 116,0 
                   -2,6 
                     0,01 
 
                      0,03(a) 
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Patientillfredsställelse - Patient/ personal den Rättspsykiatriska Öppenvården i 
Malmö 
 
 
Tabell 10. Mann-Whitney test av patienttillfredsställelse  

 

 

Tillfredsställande vård 

 

Bättre fungerande i dagligt liv

Mann-Whitney U 
Wilcoxon W 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

                         67,0 
                       172,0 
                           -0,2 
                            0,8 
                            0,9 (a) 

                           57,0 
                         135,0 
                             -0,2 
                               0,8 
                               0,9 (a) 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable:persongrupp. 
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Appendix 3 
Din syn på kvaliteten inom den rättspsykiatriska öppenvården i Malmö 

 
Ta ställning till följande frågeställningar genom att ange det svarsalternativ som bäst stämmer 
med din uppfattning. Svarsalternativen finns på det formulär som du har framför dig. Du 
kommer också få möjligheter att ge dina personliga kommentarer. 
 
1. Uppfattar du att du har fått ett bra bemötande från personalen inom öppenvården?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Hur viktigt tycker du att bemötande är? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Uppfattar du att du har mötts av respekt från personalen på öppenvården? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Hur viktig är denna respekt? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 
 
Kan du tänka på någon situation där du blivit bemött med respekt  
 
___________________________________________________________________________ 
 
och en situation där inte blivit bemött med respekt? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Vilka situationer tycker du är särskilt viktiga vad gäller respektfullt bemötande? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Uppfattar du att det har funnits tillräckligt med engagemang och intresse vad gäller dig 
som en individ och dina behov hos personalen på öppenvården?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Hur viktigt är det med engagemang och intresse? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 
 
 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________ 
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4. Har det funnits tillräckligt med förståelse för din situation hos personalen på 

öppenvården? 

[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Hur viktigt är det med förståelse? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ha du fått tillräckligt med information om rutiner och regler från personalen på 

öppenvården? 

[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Hur viktigt är det med information om rutiner och regler? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 

 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 

 
6. Uppfattar du att kommunikationen mellan dig och personalen på öppenvården fungerat 
bra? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Hur viktigt är det med kommunikation? Skatta på en skala från 1 till 5: ___ 

 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 

 
7. Är du nöjd med de arbetsmetoder som personalen på öppenvården använder för att hjälpa 

dig med dina problem? 

 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 
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8. Har du varit nöjd med aktiviteter du erbjudits att vara med på? 

[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Har du varit du nöjd med den hjälp du fått från personalen att lösa dina sociala och 

familjeproblem? 

[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 

  
10 .   Är du allmänt nöjd med den hjälp du fått av personalen på öppenvården?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
 
Vad har personalen varit bra på? (Var gärna konkret) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vad som har varit mindre bra? (Var konkret) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Anser du att den vård du har fått på öppenvården har tillfredsställt dina behov av hjälp 
och stöd? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Vad hade man kunnat göra mer för dig? Vad har du saknat? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Anser du att den vård du fått på öppenvården har hjälpt dig att fungera bättre i ditt 
dagliga liv? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
På vilket sätt? Var gärna specifik.  
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___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vad hade kunnat göras mer för dig så att du fungerade bättre i ditt dagliga liv? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Anser du att du har haft ett avgörande inflytande över planeringen av din vård på 
öppenvården? Att du har kunnat påverka din vård? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta dina behov? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Finns det något mer som borde ha gjorts? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
14a. (inne på avdelningar) 
Vad hoppas du på och ser fram emot genom att lämna slutenvården?  
Vilka är dina förväntningar på öppenvården? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
14b. Anser du att den rättspsykiatriska öppenvården är lättillgänglig, att du har fått hjälp 
utan att vänta i onödan? (redan i öppenvården) 
___________________________________________________________________________ 
 
14c. Hur upplever du kontakten med öppenvården? (frivillig basis)  
__________________________________________________________________________ 
 
 
15. Anser du att den vård du fått har varit rätt för dig, att du har fått slutenvård när du behövt 
sådan och öppenvård när du behövt sådan? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta dina behov? 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
16a. Har du någon kontakt med socialförvaltningen?  
Om du har kontakt med socialförvaltningen tycker du att samarbetet mellan rättspsykiatrin 
och socialförvaltningen fungerat bra?  
 
 [ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Vad har fungerat bra och inte fungerat i detta samarbete? Var gärna specifik.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
17 . Har du kontakter utanför sjukvården? (släkt, vänner, andra bekanta)  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
18. Vad tycker du är allra viktigast för dig av allt vi har tagit upp hittills?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
19. Hur uppfattar du kvaliteten på det totala omhändertagandet du fått från rättspsykiatri? 
 

a. Skatta din uppfattning på en skala från 0 – 10  

(0 –mycket dålig, 10 – utmärkt) 

 

    

  0                       5                                                                      10 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
b. Hur uppfattar du kvaliteten på det totala omhändertagandet du fått från den slutna vården?  
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Skatta din uppfattning på en skala från 0 – 10  
(0 –mycket dålig, 10 – utmärkt) 
 
 
    

   0   5         10 
 
 
 
 
 
 
c. Hur uppfattar du kvaliteten på omhändertagandet du fått från öppenvården?  

Skatta din uppfattning på en skala från 0 – 10  (0 –mycket dålig, 10 – utmärkt) 

 
 

    

0                                                            5                               10
  

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett personalperspektiv på vårdkvaliteten inom den rättspsykiatriska öppenvården i Malmö 
 
Ta ställning till följande frågeställningar genom att ange det svarsalternativ som bäst stämmer 
med din uppfattning om den aktuella brukarens situation. Svarsalternativen finns på det 
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formulär som du har framför dig. Du kommer också få möjligheter att ge dina personliga 
kommentarer.  Det går bra att skriva på baksidan. 
 
 
1. Uppfattar du som personal att patienten fått ett bra bemötande från personalen inom 
öppenvården?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Uppfattar du som personal inom öppenvården att patienten har mötts av respekt? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Uppfattar du att det har funnits tillräckligt med engagemang och intresse hos personalen 
vad gäller patienten och dennes behov?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Kommentarer: 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Uppfattar du att patienten fått tillräckligt med information om rutiner och regler? 

[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 
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5. Uppfattar du att de metoder och arbetssätt som du som personal på öppenvården har att 

tillgå är tillräckliga för att hjälpa patienten och dennes behov? 

 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 

Kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

 
6. Anser du att du som personal inom öppenvården har tillräckligt med kompetens för att ge 
det stöd som patienten behöver? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Kommentarer: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. Har du som personal erbjudits/fått de utbildningsinsatser som behövs för att bemöta 
behoven hos patienten? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Kommentarer: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Uppfattar du som personal att den vård patienten fått har tillfredsställt dennes behov av 
hjälp och stöd? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Uppfattar du som personal att den vård/rehabilitering patienten fått har hjälpt denne att 
fungera bättre i sitt dagliga liv? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Uppfattar du som personal att patienten haft ett avgörande inflytande över planeringen av 
sin vård (vårdplan)? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
  
___________________________________________________________________________ 
 
11. Uppfattar du som personal att den rättspsykiatriska öppenvården är lättillgänglig, att 
patienten har fått hjälp utan att vänta i onödan? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
  
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Uppfattar du som personal att den vård patienten fått har varit rätt, att patienten har fått 
slutenvård respektive öppenvård när denne behövt sådan? 
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
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___________________________________________________________________________ 
 
13. Uppfattar du att samarbetet fungerat bra mellan rättspsykiatrin och socialförvaltningen 
när patienten behövt hjälp och vård?  
 
[ ] Instämmer helt [ ] Instämmer delvis [ ] Tar delvis avstånd [ ] Tar helt avstånd 
 
Har det som gjorts varit tillräckligt för att möta personens behov? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Finns det något som borde ha gjorts angående frågeställningen som inte blivit gjort? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Andra kommentarer och synpunkter på den vård patienten har fått ur ett personalperspektiv 
 
 

 

Beskriv vad du som personal tror att patienten har uppskattat mest när det gäller den 

vård/rehabilitering denne fått 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Beskriv de saker du som personal tror att patienten uppskattat minst eller är negativ till när det 

gäller den vård/rehabilitering denne fått 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Kartläggning av behovet av stöd för personer med psykiska funktionshinder som tillhör 
rättspsykiatrins öppenvård 
Denna studie har som mål att bidra till en ökad förståelse för och förtrogenhet med psykiskt 
funktionshindrades levnadsförhållanden. 
Syftet med kartläggningen är att öka möjligheten att kunna planera bra insatser till personer 
med psykiska funktionshinder. Avsikten är att beskriva de olika behov som finns hos de 
individer och grupper som psykiatrireformen riktade sig till. 
Sekretess: I studien kommer endast uppgifter om personens födelseår samt initialer att finnas 
med. I slutrapporten ska ingen information vara med som kan användas för att identifiera 
individen. 
 
Initialer: Förnamn ________________________Efternamn __________________________ 
Vilket angav du? [ ] Första förnamn [ ] Tilltalsnamn 
 
Födelseår: _____ Kön: [ ] Man [ ] Kvinna 
 
Civilstånd: (endast ett alternativ) 
[ ] Gift/sammanboende 
[ ] Gift/sammanboende med barn 
[ ] Ensamstående 
[ ] Ensamstående med barn 
 
Försörjning: (flera alternativ kan markeras) 
[ ] Lön   [ ] sjukersättning 
[ ] Lönebidrag, anställning  [ ] A-kassa 
[ ] Socialbidrag / ekonomiskt bistånd  [ ] Aktivitetsersättning 
[ ] Folkpension   [ ] Rehabiliteringsersättning 
[ ] Andra bidrag   [ ] Utbildningsbidrag 
[ ] Anhöriga   [ ] Sjukpenning 
[ ] Annat: __________________________ 
 
Boendeform: (endast ett alternativ) 
[ ] Gruppboende (socialpsykiatri)  [ ] Bostadslös (utan fast bostad) 
[ ] Eget boende   [ ] Med anhöriga 
[ ] Äldreboende   [ ] HVB (Hem för vård och Boende) 
 
Missbruk (fler än ett alternativ kan markeras): 
[ ] Inget missbruk [ ] Alkohol [ ] Narkotika [ ] Tabletter [ ] Vet inte 
 
Tidigare missbruk (fler än ett alternativ kan markeras): 
[ ] Inget missbruk [ ] Alkohol [ ] Narkotika [ ] Tabletter [ ] Vet inte 
 
Stöd i vardagen: (flera alternativ kan markeras) 
[ ] Boendestöd [ ] Hemtjänst [ ] Personligt ombud [ ] Familj/anhöriga 
[ ] God man/förvaltare [ ] Annat stöd? ________________________________ 
 
Behandlingshem: [ ] Vistas för närvarande på behandlingshem [ ] Nej 
 
I vilken kommundel klienten är hemmahörande: 
[ ] Malmö 
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Sysselsättningsgrad: [ ] Heltid [ ] Deltid [ ] Ej sysselsättning 
Sysselsättning: (flera alternativ möjliga) 
[ ] Reguljär arbetsmarknad   [ ] Dagverksamhet - rehabilitering 
[ ] Dagverksamhet – social   [ ] Studier 
[ ] Rehabilitering – mot arbetsliv  [ ] Praktik 
[ ] Andra, vilken?_____________________ 
 
 
Datum/ort ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


