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Rättspsykiatrisk vård 

Vårdplatser
• 1000  - Rättspsykiatrisk vård
• Totalt 4000 - Psykiatrisk vård

Vårdtid
• Snittvårdtiden - ca 3,5 år

Medicinsk diagnostik
• Samtliga psykiatriska diagnoser representerade
• Mest förkommande: Schizofreni

HELIX Rättspsykiatrisk vård, Stockholm



Rättspsykiatrisk vård 

Utvecklingsbehov inom omvårdnad

Socialstyrelsen, 2002
• Kunskapsbrist gällande innehåll och utfall av omvårdnad inom 

rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2002, Rättspsykiatrisk vård, Utvärdering-Omvärdering)

Vetenskapsrådet, 2017 
• Omvårdnadsforskning inom rättspsykiatrisk vård är sparsam                                                                    

(https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-09-04-
kartlaggning-av-rattspsykiatrisk-forskning.html)



Omvårdnadsdiagnostik enligt NANDA-I

• Erbjuder ett verktyg och ett 
gemensamt språk för omvårdnaden

• Tydliggör och strukturerar 
sjuksköterskans bedömning

• 235 omvårdnadsdiagnoser (för 
närvarande) indelade i 13 domäner



NANDA-I

• Klassificering av omvårdnadsdiagnoser påbörjades under 1970-
talet

• Etablerades 1982 av en grupp prominenta 
omvårdnadsteoretiker



NANDA-I

Organisationens formella namn (2002)
NANDA-International (NANDA-I) (Johnson, 2012, Herdman & Kamitsuru, 2015, 
http://www.nanda.org, 2017)

Internationellt och översatt till 18 språk samt integrerat i
journalsystem
(Standard Nursing Terminologies: A Landscape Analysis, 2017)

http://www.nanda.org/


Syfte

- Att identifiera omvårdnadsbehov för i
rättspsykiatrisk vård



Metod

Informanter

Tio patienter dömda till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning

Tre kvinnor och sju män, 22-65 år, vårdtid 1 - 25 år 

Huvuddiagnos relaterat till ICD-10 : 7 psykosdiagnoser och 3 
neuropsykiatriska diagnoser



Metod

Datainsamlingsmetod

Semistrukturerade intervjuer

Två intervjuare

Intervjuerna tog 30 - 90 minuter



Metod

Dataanalys
1. Deduktiv ansats / Directed content analyzes (Hsieh & Shannon, 2005)

2. Påståenden avseende känslor och upplevelser
kategoriserades initialt under någon av de 13 domäner som
finns i NANDA-I

3. Påståendena sorterades in under en NANDA-I diagnos där
kännetecken överensstämde med påståendet

4. Konsensus uppnåddes med hjälp av NANDA-I taxonomin
“i handen”



Resultat

Omvårdnads-
behov inom 

RPV

Maktlöshet

Potential för 
förbättrad självbild

Bristande 
följsamhet

Saknar 
meningsfull 

sysselsättning

Potential för 
förbättrad 

förmåga till 
psykisk 

återhämtning



Maktlöshet

Diagnoskod 
• 00125

Kännetecken
• Beroende av andra
• Säger sig inte ha kontroll

Relaterade faktorer
• Komplex behandling vid sjukdom
• Otillfredsställande mellanmänskliga relationer

”…det känns bara som att jag är till för att 

personalen ska ha någonting att göra och gå 

till jobbet. …”



Potential för förbättrad självbild

Diagnoskod 
• 00167

Kännetecken 
• Accepterar svagheter och styrkor
• Uttrycker tilltro till sin förmåga

”…man får mycket mer insikt om sig själv och 

hur det går senare i framtiden också…”



Bristande följsamhet

Diagnoskod 
• 00079

Kännetecken 
• Beteende som visar bristande följsamhet 
• Misslyckas med att uppnå resultat 

Relaterade faktorer 
• Låg tillfredställelse med vården
• Bristande motivation

”…Ja det är ju så att jag behöver ju egentligen 

ingen medicin och det är inte så att jag saknar 

sjukdomsinsikt…”



Saknar meningsfull sysselsättning

Diagnoskod 
• 00097

Kännetecken
• Sysselsättning kan inte genomföras i det nuvarande sammanhanget
• Uttråkning 

Relaterade faktorer 
• Brist på förströelse/sysselsättning i omgivningen
• Långvarig institutionalisering

”…efter snart fem års kortspelande får det vara nog 

liksom…” 



Potential för förbättrad förmåga till psykisk 
återhämtning

Diagnoskod 
• 00210

Kännetecken 
• Uttrycker en önskan om att förbättra sin återhämtningsförmåga

”…att lära mig hur jag ska agera med en viss 

känsla och hur jag ska hantera ångesten och 

hur jag ska hantera ilska …”



Slutsatser

Preliminära:

• Patienter inom Rättspsykiatrisk vård har omvårdnadsbehov vilka kan 
identifieras och definieras med hjälp av NANDA-I

• Det tycks finnas ett antal mer förekommande NANDA-I diagnoser inom 
rättspsykiatrisk vård

• NANDA-I diagnostiseringen kan i förlängningen leda till strukturerade och 
mätbara omvårdnadsåtgärder, vilka kan utvärderas över tid och leda till en 
mer personcentrerad vård
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