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Bakgrund: Den person som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning 

ska enligt brottsbalken 31 kap. 3 § dömas till rättspsykiatrisk vård. När tvångsvård är aktuellt 

för psykiskt störda lagöverträdare ges vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV 

(1991:1129). Många patienter inom den rättspsykiatriska vården har uttalade 

funktionsnedsättningar vilket arbetsterapeuter arbetar med att kartlägga och åtgärda. Tidigare 

internationell forskning pekar på att arbetsterapeutiska åtgärder inom rättspsykiatrin kan 

påverkas av den specifika säkerhetskontrollerade miljön.  

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder inom rättspsykiatrin samt 

arbetsterapeuters erfarenheter utav dessa. 

Metoden författarna användes sig av är kvalitativ. Som datainsamlingsmetod användes 

semistrukturerade telefonintervjuer. Matrialet transkriberades och analyserades med stöd av 

manifest kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visar att de vanligaste åtgärderna hamnade inom personlig vård och att sköta sitt 

hushåll, utöver detta varierade åtgärderna. Till största del användes kognitiva hjälpmedel med 

stöd för planering, strukturering och tidsuppfattning. Det visade sig att den 

säkerhetskontrollerade miljön ibland begränsar arbetsterapeutens val av åtgärder.  

Slutsatsen av denna studie är att de arbetsterapeutiska åtgärderna varierar vilket dels beror på 

patientgruppen och vilka resurser i form av olika lokaler arbetsterapeuten har tillgång till. 

Arbetsterapeuterna behöver ibland tänka om i planeringen och i valet av åtgärder på grund av 

den säkerhetskontrollerade miljön. Även om vårdtiderna är långa och utrymme finns för 

arbetsterapeutiska åtgärder under den tiden, så är det framförallt resurser och hur 

organisationen ser ut som styr om tiden kan utnyttjas till fullo. 

Sökord: arbetsterapi, rättspsykiatri, åtgärder, miljö, kvalitativ metod  
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1. Inledning 
Årligen genomgår cirka 550 personer en rättspsykiatrisk undersökning i Sverige, knappt 300 

av dessa överlämnas till rättspsykiatrisk vård (1). Rättspsykatrin hade 2008 totalt 1520 

patienter var av ca 900 var inneliggande (2). Rättspsykiatrisk vård är en form av tvångsvård 

som i Sverige enbart bedrivs av den offentliga hälso- och sjukvården. Nästan samtliga 

landsting eller sjukvårdsregioner har minst en rättspsykiatrisk avdelning inom det egna 

området. Vårdens övergripande målsättning är att patienten ska återvända till samhället efter 

vårdtiden vid kliniken. Arbetsterapi är en av de senaste professionerna inom rättspsykiatrin. 

Arbetsterapeuten ses idag som en kompetens som varje välfungerande klinik bör ha (2). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Rättspsykiatrin 

Den person som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska enligt 

brottsbalken 31 kap. 3 § dömas till rättspsykiatrisk vård. Denna påföljd för brott ges antingen 

med eller utan särskild utskrivningsprövning. När tvångsvård är aktuellt för psykiskt störda 

lagöverträdare ges vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (1991:1129). Utöver 

domstolsöverlämnade patienter gäller denna lag även för personer som är häktade, anhållna 

och dömda till kriminalvårdsanstalt förutsatt att de lider av en allvarlig psykisk störning och 

är i behov av rättspsykiatrisk vård (3). Begreppet allvarlig psykisk störning är inte något 

medicinskt begrepp utan ett juridiskt begrepp som infördes i den svenska lagstiftningen 1992 

(2). Allvarlig psykisk störning innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med 

självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden (1). För att kunna fastställa allvarlig 

psykisk störning behövs medicinskt underlag som utgörs av ett så kallat § 7 intyg eller av en 

rättspsykiatrisk undersökning, RPU (4).  

LRV med särskild utskrivningsprövning ges när det till följd av den psykiska störningen 

bedömts finnas risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Detta innebär att alla så kallade 

friförmåner som frigång, permission och utskrivning måste godkännas och ske genom 

länsrätten så vida inte chefsöverläkaren fått delegation i frågan från länsrätten. Vid LRV utan 

särskild utskrivningsprövning är det chefsöverläkaren som fattar beslut över alla friförmåner 

(5).  

Syftet med den rättspsykiatriska vården är att hjälpa patienten att förstå och hantera sin 

psykiska störning för att förebygga återfall i brott. Syftet är också som i annan hälso- och 

sjukvård att förbättra hälsan och öka livskvaliten genom att vården ska främja ett självständigt 

liv i samhället på samma villkor som för andra. För att uppnå detta krävs insatser från många 

olika kompetenser varpå ett multidisciplinärt teamarbete är centralt. Rättspsykiatrisk vård 

skiljer sig ifrån andra delar av hälso- och sjukvården genom att den bedrivs under tvång. På 

grund av tidigare brott är även patienterna hänvisade till att vistas på enheter som är 

specialutrustade för att tillgodose samhällsskyddet (2). 
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2.1.1 Säkerhetsnivåer 

Det som är specifikt inom rättspsykiatrin och som det multidiscipinära teamet måste ta hänsyn 

till är risk och säkerhetsfrågor. Riskbedömningar görs kontinuerligt och ska delges till alla i 

teamet. Säkerhetsfrågorna rör både fysisk och dynamisk säkerhet (6). Den fysiska säkerheten 

omfattar allt ifrån höga murar, gallerförsedda fönster, övervakningsteknik och larm- och 

skyddsteknik. Den dynamiska säkerheten är relationsbaserad säkerhet, det vill säga 

förhållningssättet mellan patient och personal (2).  

I Sverige ska samtliga enheter som bedriver rättspsykiatrisk vård vara säkerhetsklassificerade. 

Det finns tre säkerhetsnivåer, dessa benämns mycket hög, hög och godtagbar. Mycket hög 

innebär att en avdelning eller delar av en avdelning ska ha ett skalskydd
1
 och perimeterskydd

2
 

som kan stå emot fritagningsförsök och rymningsförsök. Hög innebär att en avdelning eller 

delar av en avdelning ska ha ett skalskydd som står emot rymningsförsök. Godtagbar innebär 

att en avdelning eller delar av en avdelning ska ha rutiner för fortlöpande kontroller vart 

patienterna befinner sig (2).  

2.1.2 Öppen- och slutenvård 

Sluten rättspsykiatrisk vård är den vård som ges när patienten är intagen på en 

sjukvårdsinrättning. Sedan 2008 kan rättspsykiatrisk vård även ges i öppen form vilket 

innebär att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningen. En patient kan överföras från 

sluten till öppen vård med särskilda villkor när heldygnsvård inte längre behövs. Den öppna 

vården kan ändras till slutenvård ifall patientens psykiska tillstånd förändras så att vården inte 

längre kan tillgodoses utanför sjukvårdsinrättningen (3).  

2.2 Arbetsterapi inom rättspsykiatrin 

En av grundstenarna i arbetsterapi är att aktivitet har en stark sammankoppling med hälsa och 

välbefinnande (7). Människan ses som till naturen aktiv med en stark drivkraft att utföra saker 

och utvecklas genom produktiva, praktiska och lekfulla sysselsättningar. Aktivitet fyller upp 

människans tid, skapar mening i vardagen, bidrar till fysiska och psykiska engagemang och 

knyter samman människor i ett socialt och kulturellt sammanhang (8; 9). 

Många patienter inom den rättspsykiatriska vården har uttalade funktionsnedsättningar vilket 

arbetsterapeuter arbetar med att kartlägga och åtgärda (2). Ofta har patienterna en dubbel 

problematik som både beror på psykiska funktionsnedsättningar och en kriminell bakgrund 

(10). Den vanligaste diagnosgruppen inom rättspsykiatrin är schizofreni och andra 

psykossjukdomar följt av personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och missbruksdiagnoser. Det är vanligt att patienterna har en kombination av flera olika 

diagnoser och att patienten har en begränsad förståelse för sin psykiska funktionsnedsättning 

(4).  Detta stärks i en svensk studie där patienter inom rättspsykiatrin såg sig ha mindre 

svårigheter och begränsningar än vad de arbetsterapeutiska aktivitetsbedömningarna påvisade 

(11). 

                                                           
1
 Skalskyddet utgörs av omslutande väggar, tak och golv med tillhörande byggnadsdetaljer och slussfunktioner. 

2
 Perimeterskydd kan t.ex. utgöras av omslutande murar eller staket. 
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När arbetsterapeuten ska planera en arbetsterapeutisk insats med en patient är det viktigt att 

arbetsterapeuten har en kunskap om den problematik som den psykiska 

funktionsnedsättningen medför för patienten (8). Det är även viktigt att ha en förståelse för 

hur olika faktorer som exempelvis levnadshistoria och miljö påverkar patientens dagliga 

aktiviteter (12). 

Arbetsterapeuten börjar med att göra olika bedömningar för att få information om patientens 

funktions och aktivitetsförmåga. Bedömningarna utförs med intervjuer, observationer och 

med standardiserade bedömningsinstrument. Bedömningarna ligger sedan till grund för 

formulering av mål och val av åtgärder som är viktiga för patienten. Åtgärderna fokuseras på 

de färdigheter som behövs för att klara av aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (13; 2). ADL 

brukar delas in i personlig och instrumentell ADL. Personlig ADL innefattar aktiviteter som 

rör den egna personen som exempelvis personlig hygien och födointag medan instrumentell 

ADL innefattar mer komplexa aktiviteter som en person gör för att vara självständig i hemmet 

och i samhället som exempelvis sköta hushåll och familj (14). 

Aktivitet används som både mål och medel inom arbetsterapi för att uppnå hälsa och 

utveckling (7). En aktivitet kan ses som terapeutiskt när den är meningsfull för patienten det 

är därför centralt att hitta aktiviteter som är betydelsefulla och motiverar patienten till att vara 

aktiv (9) . Dunn och Seymour har gjort en litteratursammanställning där de belyser att 

patienter inom rättspsykiatrin både möter praktiska och personliga hinder i att engagera sig i 

meningsfulla produktiva aktiviteter, både under och efter vårdtiden. De menar att det är 

arbetsterapeutens roll att skapa möjligheter till meningsfulla produktiva aktiviteter medan 

patienten befinner sig inom den rättspsykiatriska miljön. Detta för att patienterna ska utrustas 

med färdigheter till att fortsätta med en produktiv roll när de kommer ut i samhället (15). 

Vikten av meningsfulla aktiviteter belyses också i en brittisk studie där författarna har följt 

användandet av ett specifikt framtaget program för arbetsträning inom den rättspsykiatriska 

vården. Studien visar att arbetsträning blir meningsfull och får en relevans för patienten först 

när den sätts in i en kontext som kan kopplas till individens roll (16). En teori som sätter stor 

vikt vid individens roller och vanor är Model of Human Occupation (MOHO) vilket också är 

en vanlig teori för arbetssättet inom rättspsykiatrin (17; 13).  

Aktivitetsbalans är ett annat centralt begrepp inom arbetsterapi vilket har en stark 

sammankoppling med hälsa och välbefinnande. En god aktivitetsbalans innebär att människan 

hittar en hälsosam balans mellan arbete, fritid, personlig vård och vila (17). Människan söker 

en balans som är bekväm för den själv vilket innebär att aktivitetsbalansen är högst 

individuell. Förutom tidsperspektivet är aktivitetsbalansen även beroende av aktivitetens krav 

och individens förmåga av att klara av aktiviteten (9). I två australiensiska studier har 

patienters dagliga aktiviteter inom rättspsykiatrin undersökts. Den ena studien visar att 

patienterna fördriver sin tid med sömn och passiva aktiviteter som exempelvis rökning, tv-

tittande och vila på grund av att de saknar meningsfulla aktiviteter (18). Den andra studien 

visar också på patienters saknad av aktiviteter som kan kopplas till egna behov och önskemål 

(19). Även i en brittisk studie visade resultatet att patienterna i en undersökningsgrupp 

spenderade den mesta tiden på passiva aktiviteter. Skillnaden var att dessa patienter kände sig 

mer nöjda och värdesatte dessa självvalda aktiviteter då de skapar en rutin i vardagen. 
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Författarna av den brittiska studien menar att anledningen till att patienterna söker sig till 

dessa mindre krävande aktiviteter kan beror på bristande självförtroende (20). 

2.3 Miljö och omgivningens betydelse 

Enligt Model of Human Occupation (MOHO) ses aktivitetsutförandet utifrån ett samspel 

mellan person och miljö. Miljön beskrivs utifrån en fysisk, social, kulturell, ekonomisk och 

politisk dimension vilka alla påverkar vårt aktivitetsliv. Miljön kan både vara en resurs och en 

begränsning som markant kan styra våra handlingar. Miljömässiga krav och begränsningar 

påverkar också uppkomsten av våra roller och vanor samt kan påverka vår drivkraft och 

handling på ett negativt sätt (17). Det finns olika forskningsresultat som pekar på att den 

specifika miljön och de olika säkerhetsföreskrifterna som finns inom rättspsykiatrin kan 

begränsa arbetsterapeutens val av åtgärder samt begränsa patienten (10; 21). 

3. Problemområde  
Den rättspsykiatriska vården är som kriminalvården speciell i det avseende att den bedrivs 

under specifika säkerhetsformer. Tidigare internationell forskning pekar på att 

arbetsterapeutiska åtgärder inom rättspsykiatrin kan påverkas av den specifika 

säkerhetskontrollerade miljön (10; 21). Vi har därför valt att undersöka vilka 

arbetsterapeutiska åtgärder som används i denna specifika miljö inom svensk rättspsykiatri. 

Det finns inte mycket svensk forskning gällande arbetsterapi inom rättspsykiatrin. Den enda 

svenska forskning vi kan hitta är en avhandling men denna behandlar andra områden än det vi 

valt att studera.  

4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder inom svensk rättspsykiatrisk 

slutenvård samt beskriva arbetsterapeuters erfarenheter utav dessa. De frågeställningar som 

ska studeras genom denna studie är:  

1. Vilka arbetsterapeutiska åtgärder utförs och hur kommer arbetsterapeuten fram till 

dessa? 

 

2. Hur påverkas åtgärderna av den säkerhetskontrollerade miljön?  

 

5. Metod 

I studien har en kvalitativ ansats använts för att kunna gå på djupet och för att beskriva 

informanternas erfarenheter gällande åtgärder. Datainsamlingen gjordes utifrån 

semistrukturerade intervjuer. Materialet transkriberades och analyserades med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys (23; 22). 

5.1 Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara legitimerade, 

verksamma inom rättspsykiatrin i Sverige och arbeta inom slutenvården. Ett strategiskt urval 

(22) användes för att få med både manliga och kvinnliga informanter som arbetar på kliniker 



9 
 

med olika säkerhetsnivåer i olika delar av landet. Totalt tillfrågades tolv informanter att delta i 

studien varav sex tackade ja. 

5.2 Deltagarna 

Deltagarna bestod av fem kvinnor och en man mellan 33 år och 59 år, alla legitimerade 

arbetsterapeuter. De hade varit verksamma inom rättspsykiatrin mellan 1½ år till 9 år. 

Klinikerna där arbetsterapeuterna arbetade hade varierande säkerhetsklassificering. En 

deltagare arbetade på nivå ett vilket motsvarar säkerhetsnivå mycket hög, tre deltagare 

arbetade på nivå två vilket motsvarar säkerhetsnivå hög och två deltagare på nivå tre som 

motsvara säkerhetsnivå godtagbar.  

5.3 Genomförande 

Genom telefonkontakt med en arbetsterapeut inom rättspsykiatrin fick författarna en lista med 

namn på 47 verksamma arbetsterapeuter inom rättspsykiatrin i Sverige. Ett brev med 

förfrågan att delta i studien skickades ut till sex av arbetsterapeuterna ifrån listan. Efter en 

vecka kontaktades dessa via telefon för att höra vilka som var intresserade av att medverka 

samt för inbokning av intervjuer. En kvot på sex informanter bestämdes vara ett minimum för 

att studiens syfte skulle kunna uppfyllas. Då författarna inte ville överstiga kvoten och inte 

ville tacka nej till någon tillfrågad bestämde de att endast ha sex förfrågningar ut åt gången. 

Tre av de tillfrågade tackade nej efter ett första utskick varav nya förfrågningar skickades ut 

tills författarnas önskade kvot på sex informanter uppfylldes.   

Då författarna är ovana intervjuare och för att säkerställa att syftet med studien täcktes in 

valdes studien att utföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide 

(bilaga1) som stöd (22). Intervjuerna spelades in medhjälp av en mp3- spelare genom 

högtalartelefon. Intervjuerna varierade mellan 20-32 minuter. Båda författarna medverkade 

vid varje intervju och materialet lyssnades sedan igenom tillsammans. Transkriberingen (22) 

av det inspelade materialet skedde i direkt anslutning till varje intervjutillfälle och delades upp 

mellan författarna. 

5.4 Datainsamling 

Som stöd under intervjun användes en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden utformades 

med frågeområden för att ingen del skulle glömmas bort under intervjun och för att täcka in 

syftet med studien (22). Författarna genomförde en provintervju med varandra för att testa 

tekniken och ordningsföljden av intervjufrågorna. Intervjuguiden är uppdelad i två delar som 

inleds men en muntlig beskrivning och korta bakgrundsfrågor. Andra delen av intervjuguiden 

bestod av tre öppna huvudfrågorna med följdfrågor som kunde ställas utifrån de svar 

informanterna gav.  

5.5 Dataanalys 

Materialet analyserades med stöd av manifest kvalitativ innehållsanalys (23). Författarna 

började med att läsa igenom hela textmaterialet för att få en helhetsbild. Därefter delades de 

textmaterial som besvarar studiens syfte in i meningsenheter vilket är meningsbärande delar 

av texten som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. För att få textmaterialet mer 

lätthanterligt kondenserades sedan meningsenheterna det vill säga kortades ned utan att det 
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viktigaste i innehållet försvann. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att 

kortfattat kunna beskriva dess innehåll. Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och 

sorterades sedan i olika underkategorier och kategorier (se tabell 1). Författarna har försökt att 

inte tolka in en underliggande mening i analysen utan försökt hålla kategoriseringen så nära 

materialet som möjligt (24). För att säkerhetsställa materialet genomfördes hela analysarbetet 

tillsammans av författarna. 

 

Tabell 1: Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori 

… så det är knappa 

resurser så därför så 

ligger mina åtgärder 

jättemycket inriktat på 

personlig vård alltså 

instrumentell ADL. 

Åtgärder inriktad på 

personlig vård, 

instrumentell ADL. 

Instrumentell ADL Åtgärder Arbetsterapeutiska 

åtgärder 

Någon träffar jag 

varannan vecka och 

någon träffar jag tre 

gånger i veckan. Det 

beror på vad patienten 

behöver och hur 

mycket tid jag har. 

Någon träffar jag 

varannan vecka och 

någon tre gånger i 

veckan, det beror på 

vad patienten 

behöver 

Träffar beror på 

patientens behov 

Tid med patienten Förutsättningar för 

åtgärder 

 

5.6 Etiskt övervägande 

Ett informationsbrev har utformats med stöd utifrån forskningsetiska regler och riktlinjer där 

författarna har tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (25). I brevet gavs information om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl anges, att intervjun spelas in, avlyssnas 

endast av författarna och att materialet förvaras så att obehöriga inte har tillgång till det samt 

raderas när studien är godkänd. Denna information gavs även muntligt innan intervjuerna 

påbörjades (25). Författarna har även tagit hänsyn till att studien ska anonymiseras vilket 

innebär att information som kan avslöja informanternas identitet uteslutits.  

6. Resultat  
Resultatet grundar sig på en sammanställning av den information arbetsterapeuterna har 

berättat under intervjuerna. I analysen framkom nio underkategorier och fyra kategorier som 

svarar på studiens syfte (se tabell 2). Resultatet presenteras med en sammanfattande text som 

styrks med citat ifrån intervjuerna. 
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Tabell 2. Underkategorier  

 

Underkategorier   Kategorier 

Efterfrågan på bedömningar  Arbetsterapeutiska bedömningar 

Bedömningsinstrument 

 

Åtgärder     Arbetsterapeutiska åtgärder 

Hjälpmedel  

    

Samarbete    Förutsättningar för åtgärder 

Platser för åtgärder 

Tid med patienten 

 

Miljöns påverkan på hjälpmedel  Miljöns betydelse 

Miljöns påverkan på utförandet 

 

6.1 Arbetsterapeutiska bedömningar  

6.1.1 Efterfrågan på bedömningar 

För att utreda en patients aktivitetsförmåga gör arbetsterapeuten olika ADL-bedömningar det 

vill säga bedömningar på olika aktiviteter i det dagliga livet. Bedömningen ligger sedan till 

grund för eventuella åtgärder. Resultatet visar på att när och hur en bedömning efterfrågas 

varierar. Det kan vara i form av remiss från läkare, efterfrågas av övrig personal, det kan ingå 

i en basutredning på avdelningen, det kan vara arbetsterapeuten själv som ser att det är dags 

för arbetsterapeutiska insatser för en patient samt att vissa patienter själva i enstaka fall 

efterfrågar insatserna. 

” … Jag blir kontaktad via remiss ifrån personalen... Och sen är det ju ett fåtal också där de 

har fått ganska nya patienter där kontaktpersonerna efterfrågar vad de får i status, vad kan 

de här personerna egentligen…”. 

6.1.2 Bedömningsinstrument 

Vid bedömning av ADL-förmåga använder arbetsterapeuter sig av intervjuer och 

observationer. Till detta finns en rad olika bedömningsinstrument att tillgå. De 

bedömningsinstrument arbetsterapeuterna beskrev sig använda vid bedömning av ADL-

förmågan var; ADL-taxonomin och Canadian Occupational Performance Measure (COPM), 

vilka används för att kartlägga problemområden inom aktiviteter i det dagliga livet. Percieve 

Recall Perform Plan (PRPP) och Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) vilka är två 

olika metoder och instrument att använda vid observation, samt Bedömning av Delaktighet i 

Aktivitet (BDA) vilket är ett instrument som kartlägger en persons aktivitetssituation och 

delaktighet i det dagliga livet.     
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Några av arbetsterapeuterna beskrev att det är svårt att hitta instrument som är heltäckande 

varav egna utformade instrument som olika ADL-tabeller förekommer vid bedömning av 

ADL förmågan.   

”jag har gjort som en egen mall… det är ju lite grann efter ADL-Taxonomin… och sen så har 

jag plussat till med fritid, tidsuppfattning, planeringsförmåga, hantering av pengar summa 

och dela mediciner och minne” 

En arbetsterapeut beskriver även att de gör olika neuropsykologiska bedömningar där Mini 

Mental Test (MMT) och Milchert Kognitiv Neuro Screening (MKNS) är 

bedömningsinstrument som används. Dessa bedömningar ligger som grund för att kartlägga 

patientens problematik samt se ifall de måste jobba vidare med en utredning kring de 

neuropsykologiska. Olika pedagogiska tester genomförs också.  

”vi gör pedagogiska tester, det görs läs och skrivutredning och dyskalkyliutredning sen tolkar 

en specialpedagog dem åt oss”.  

Flera arbetsterapeuter använder sig också av olika intressechecklistor och 

självskattningsinstrument där Dialog om Arbetsförmåga (DOA) och Min mening, var de 

instrument som användes. 

”vi brukar göra en intressechecklista och det är ju många syften med den, att hitta någonting 

som lockar … att faktiskt locka om framtiden. Det finns faktiskt någonting, du har egna 

intressen, du har egen fritid och du kan göra någonting” 

Flertalet av bedömningsinstrumenten som arbetsterapeuterna tar upp grundar sig på Model of 

Human Occupation (MOHO). Flera av arbetsterapeuterna beskriver även att det är denna teori 

som de grundar sitt arbetssätt på.  

6.2 Arbetsterapeutiska åtgärder  

6.2.1 Åtgärder 

De gemensamma med alla åtgärder som arbetsterapeuterna beskriver är att de är inriktade mot 

träning av ADL, aktiviteter i det dagliga livet. Det som gemensamt beskrivs av alla 

arbetsterapeuter är att de arbetar med åtgärder inom personlig ADL och instrumentell ADL 

som personlig hygien och att kunna sköta sitt hushåll.  

 ”Den åtgärd som är vanligast är hushållsaktivitet med syftet att man ska träna till eget 

boende…”. 

”Jag fokuserar mycket på det basala, att det funkar med mat och sömn… de sover ofta hela 

dagen och det jobbar jag på att bryta”. 

Övriga åtgärder som framkom var olika pedagogiska åtgärder som stöd i förberedelser inför 

studier, dataträningar exempelvis att maila och söka information på internet samt åtgärder 

inriktade mot läs och skrivsvårigheter. Det förekommer även olika träningsprogram vid 

datorn som minnesträningar där dataprogramet CogMed användes. Hantverk används också 

som åtgärder där syftet beskrivs både vara en träning i att planera, starta, genomföra och 
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avsluta samtidigt som det kan vara terapeutiskt. De åtgärder som beskrivits sker individuellt 

men sedan använder arbetsterapeuterna sig också utav olika gruppaktiviteter som sociala 

gruppträningar, trädgårdsgrupper, bildterapi och gruppaktivitet i vardagsekonomi. Några av 

grupperna beskrevs vara öppna det vill säga att patienterna får komma när de vill medan andra 

grupper var slutna vilket innebär att det är samma deltagare gång från gång.   

”Vi har en gruppaktivitet som vi kallar ”vardagsekonomi” och där berör vi sådant här som 

är aktuellt för våra patienter som att betala räkningar, vad händer om man inte betalar 

räkningar och vad kostar det att bo idag, vad kostar maten. Ja sådana enkla vardagsgrejer”. 

Hur arbetsterapeuterna går tillväga när de utför en åtgärd med en patient varierar. Åtgärderna 

handlar ofta om att medvetetande göra ett beteende, finna nya strategier samt att träna in nya 

rutiner. Vanligt är att man tränar en aktivitet steg för steg i olika moment för att till slut kunna 

klara av hela aktiviteten.  

”… vi är jättenoga med att medvetandegöra ett beteende. Jag menar om man ska förändra ett 

beteende så måste man veta att man har en svårighet och då tycker jag det är viktigt att 

påvisa det och det är jättebra när man är arbetsterapeut för då blir det så avväpnande på 

något vis, man kan hänföra det till en praktisk situation” 

6.2.2 Hjälpmedel  

Arbetsterapeuterna förskriver både fysiska och kognitiva hjälpmedel inom rättspsykiatrin.  

Fysiska hjälpmedel är inte så vanligt förekommande men de som tas upp är duschpallar, 

griptänger och förskrivning av bredare sängar. Någon hade också patienter som var i behov av 

rullstol och andra gå-hjälpmedel. Annars beskrivs de vanligaste hjälpmedlen vara kognitiva 

hjälpmedel som handlar om planering, strukturering och tidsuppfattning såsom; dayplanner, 

olika former av scheman, timstock och handifon. Andra förekommande hjälpmedel var också 

bolltäcken och kedjetäcken.   

”På den avdelningen jag jobbar på ligger patienterna på en låg utvecklingsnivå… så det har 

varit en hel del bildscheman, tillexempel hur man borstar tänderna… väldigt basic ”. 

”… när man får mer och mer erfarenhet så tycker jag nästan att det är lättare med enkla 

hjälpmedel. Istället för elektronisk kalender kan man kanske ha ett schema eller en 

årskalender som de kan bära med sig man kanske tränar mer så”.  

6.3 Förutsättningar för åtgärder 

6.3.1 Samarbete 

Det framkommer att arbetsterapeuterna samarbetar med många olika yrkeskategorier. Att 

handleda övrig personal är en stor del utav arbetet. 

”man får jobba mycket med personalen för om jag vill att mina åtgärder ska gå hela vägen 

och att de ska gynna patienterna i slutänden så måste alla vara med på samma linje” 

En arbetsterapeut berättar att de samarbetar med en specialpedagog som hjälper att tolka de 

olika pedagogiska tester som arbetsterapeuterna utför. Specialpedagogen hjälper sedan till att 
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ta fram olika material, stöttar samt ger råd i det pedagogiska arbetet som är inriktat mot läs- 

och skrivsvårigheter. Samarbete med socioterapeuter sker också i arbetet med olika 

gruppaktiviteter. Några arbetsterapeuter utför olika neuropsykologiska bedömningar som 

psykologer sedan tolkar. Det sker ett kontinuerligt samarbete i vårdlaget. Säkerhetsaspekten 

kräver i de flesta fall att det är fler personal närvarande kring en patient, vilket innebär att 

arbetsterapeuten många gånger har annan personal med sig i det arbetsterapeutiska arbetet.   

6.3.2 Platser för åtgärder  

De olika platser som framkom att arbetsterapeuterna utför sina åtgärder på är; inne på 

avdelningen, i patientens rum, i olika lokaler som datasalar, aktivitetsrum, i träningskök, 

träningslägenheter, ute i samhället och i ett torp. 

”Vi har en aktivitetslokal, en datasal och ett träningskök. Sen har vi ett litet torp som vi 

jobbar i också, en liten sommarstuga”.  

 Träningar ute i samhället sker bara för de patienter som har friförmåner att lämna 

avdelningen. Ett träningskök var något som alla arbetsterapeuter hade tillgång till men sedan 

varierade det vilka övriga av dessa olika platser och lokaler de hade att tillgå.  

6.3.3 Tid med patienten 

När under vårdtiden en åtgärd sätts in varierar lite utifrån när och hur efterfrågan på 

bedömningen sker.  

”… så fort de kommer hit är man faktiskt i lite kris och chock än. Många vill ju sätta igång 

med allting direkt och andra säger nej tack inte för mig. Men det får man ta med lite nypa salt 

också man måste vara lite envis här. Det gäller att inte ge sig” 

Hur ofta arbetsterapeuterna träffar sina patienter varierar beroende på patientens behov och 

typ av åtgärd. Det är vanligare med intensivare perioder inför en utslussning. 

”Någon träffar jag varannan vecka och några tre gånger i veckan, det beror på vad som 

tränas och vad patienten behöver …”. 

Medelvårdstiden varierar mellan tre till sex år på de olika klinikerna. Något som poängteras 

av flera av arbetsterapeuterna är att de har tiden med sig till att verkligen kunna göra något 

samtidigt som det av andra uttrycks en önskan och behov av flera arbetsterapeuter.   

”… vi kan verkligen göra förändringar. Du vet att folk, vanor och sådant där tar lång tid att 

förändra och bygga upp”. 

”De är här i så många år. Men tanken är att de ska komma ut till samhället… tiden kan 

användas till mycket… men det behövs flera arbetsterapeuter, gärna på varje avdelning”.  

6.4 Miljöns betydelse 

6.4.1Miljöns påverkan på hjälpmedel 

Flera av arbetsterapeuterna beskriver att många patienter kan ha stor hjälp av kognitiva 

hjälpmedel som handifon, vanlig smartphone och olika appar, men eftersom dessa hjälpmedel 
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innehåller kameror och inspelningsfunktioner så får dessa inte tas in på avdelningen. Detta 

innebär att arbetsterapeuten ibland behöver tänka om i valet av hjälpmedel.  

”Jag har en kombinerad öppen och slutenvårds patient nu i utslussningsfasen som inte kan 

använda sitt planeringsverktyg inne på avdelningen då får han låsa in den… målet är ju att 

den här patienten verkligen ska ha hela sin hjärna i planeringsverktyget å då blir det lite 

tokigt när han inte får ha hjärnan med sig inne på avdelningen”.  

Flera betonar också att det ingår ett ständigt säkerhetstänk vid förskrivning av olika 

hjälpmedel, där hela avdelningens säkerhet måste tas i åtanke. Även ifall ett hjälpmedel anses 

vara säkert för en patient kan det utgöra en fara för en annan. Det beskrivs därför som viktigt 

att hitta rutiner för användandet av hjälpmedel inne på avdelningen. 

”Jag håller på att undersöka om kjedjetäcke kan vara aktuellt på kliniken, eftersom det anses 

vara en säkerhetsrisk att ha det” 

6.4.2 Miljöns påverkan vid utförandet 

Arbetsterapeuterna beskriver att de alltid måste utgå ifrån vilken säkerhetsaspekt det är kring 

en patient. Ibland kan åtgärder utföras ensamma tillsammans med en patient medan det i 

andra fall krävs minst två personal närvarande. Detta beskrivs ibland kräva mer planering och 

mera organisering med övrig personal. Arbetsterapeuterna beskriver både för och nackdelar 

med att vara fler personal vid en aktivitet. En fördel kan vara att övrig personal ser hur 

arbetsterapeuten arbetar och vad patienten klarar av medan en nackdel som beskrivs är att de 

upplever att patienten kan bli störd när fler personal är närvarande.   

”… det är väl den här integriteten också att de utsätts för en situation som de inte är helt 

säkra på att bemästra och så ska det finnas en person till som liksom är med i den 

situationen”.  

Vilka friförmåner en patient har påverkar vart och hur åtgärderna kan utföras. Vissa 

aktiviteter kan bara tränas på plats. En arbetsterapeut beskriver att det då kan kännas svårt när 

patienten inte har kommit så långt i behandlingen och inte har de friförmåner som krävs.  

”… ja, jag kan inte göra allting, jag kan inte gå iväg med alla patienter…”.  

”… Det kan ju vara att man har planerat att man ska ut med en patient men då kanske 

patienten har gjort någonting och då kan han inte längre gå ut… vi har ju lagar att rätta oss 

efter och det är ju strikt”.   

Arbetsterapeuterna beskriver att verktyg och material hålls inlåsta och alltid räknas in före och 

efter en aktivitet. Exponeringstiden med vassa föremål vid en köksaktivitet försöker hållas så 

korta som möjlig innan de åter låses in. Vid olika skapandeaktiviter behöver materialvalen ses 

över och ibland bytas ut på grund av säkerhetsrisken. 

”… exempel när jag gjorde pappmarché då kunde vi inte bygga stommen av hönsnät och 

ståltråd, utan vi fick bygga det av papper, plast eller något sådant”.  
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7. Diskussion  

7.2 Metoddiskussion  

Det föll sig naturligt för författarna att välja en kvalitativ ansats till denna studie eftersom 

syfte med studien var att beskriva ett fenomen samt att fånga erfarenheter (22). Intervjuer 

valdes som datainsamlingsmetod eftersom det ger möjlighet för en flexibilitet under 

insamlingens gång, det vill säga det ger en möjlighet till att få ett djup, då följdfrågor till den 

information som kommit fram kan ställas. Ett alternativ hade varit att använda enkäter med 

öppna frågor men det valdes bort då författarna ansåg att det var viktigt att kunna ha en 

flexibilitet för att fånga informanternas erfarenheter (22).  

Författarna diskuterade med handledaren att en kvot på sex informanter var ett minimum för 

att syftet med studien skulle kunna uppnås. Författarna upplevde att mer än sex intervjuer 

skulle bli svårt att hinna med under studiens tidsintervall. Trots vetskapen om att ett bortfall är 

vanligt valde ändå författarna att aldrig ha mer än sex förfrågningar ute åt gången då de inte 

ville riskera att behöva tacka nej till någon som blivit tillfrågad. Tre informanter tackade nej 

varav nya förfrågningar skickades ut i omgångar tills kvoten uppfylldes. I efterhand hade det 

varit bättre att skickat ut fler förfrågningar vid första tillfället då författarna tror att det hade 

sparat tid i slutänden även om det hade resulterat i fler än sex informanter.  

Eftersom författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer så valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod. En intervjuguide utformades med tre öppna 

huvudfrågor som gav informanterna möjlighet att berätta fritt med egna ord (22).  För att 

säkerställa att få med all information som författarna önskade få svar på hade följdfrågor till 

varje huvudfråga utformats i intervjuguiden.  

Enligt Polit och Beck är det viktigt att ordningen på intervjufrågorna följer en logisk struktur 

(22). Detta gjorde att en provintervju mellan författarna utfördes där frågornas ordning samt 

tekniken testades. Författarna diskuterade fram och tillbaka ifall ordningsföljden på frågorna 

skulle följa arbetsterapiprocessens naturliga ordning det vill säga att frågor om bedömningar 

skulle komma före åtgärder eller om de skulle följa huvudsyftet med studien. Då huvudsyftet 

med studien är att beskriva åtgärder och inte bedömningar bestämde författarna trots allt att 

ställa frågorna i denna ordning det vill säga börja med frågor kring åtgärder. Resultatet av 

detta kan ha blivit påverkat då det visades att några av informanterna fick svårt att börja med 

att beskriva åtgärder före bedömningar. 

Eftersom studiens syfte och frågeställningar ligger på ett konkret plan valde författarna att 

analyser resultatet med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys. I en sådan analys 

tolkas inte en underliggande mening in utan resultatet presenteras utav det som har sagts (23).  

Hade syftet med studien istället varit att undersöka något subjektivt så som upplevelser hade 

en latent kvalitativ innehållsanalys varit aktuellt då ett sådant resultat mer kan behöva tolkas 

fram (24). Tillvägagångssättet med de olika stegen i analysen upplevdes till en början svårt 

utav författarna men så snart de fått kläm på metoden gav det en stor hjälp till att behandla de 

stora textmassorna utan att tappa det väsentliga samt till att sammanställa resultatet (24).     
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Redan under datainsamlingens gång reflekterade författarna över ifall följdfrågorna var rätt 

utformade för att syftet med studien skulle kunna uppnås. Detta gjorde att följdfrågorna 

formulerades om något samt att ytterligare följdfrågor under intervjuernas gång tillkom. Vid 

ett tillfälle ringde författarna även tillbaka till en informant då författarna efteråt kände att de 

inte hade fångat allt som de önskat. En pilotstudie har som syfte att ändringar ska kunna 

genomföras innan en studie sätts igång (22). Detta var ingenting som författarna lade ner tid 

på men om det hade gjorts kanske följdfrågorna hade ändrats redan innan och även kanske fått 

en annan karaktär. Desto mer erfarenhet författarna fick på att intervjua desto innehållsrikare 

blev intervjuerna.  

Författarna tycker att syftet med studien har uppnåtts. De svarar på syftet att beskriva vilka 

åtgärder som används inom rättspsykiatrin men upplever däremot att de bara skrapar på ytan 

då det gäller arbetsterapeuternas erfarenheter. Resultatet blir mer en kartläggning där djupare 

beskrivningar och tillvägagångsätt på åtgärderna saknas. Författarna menar att de däremot 

fångat arbetsterapeuternas erfarenheter gällande åtgärder kopplat till miljön. Det kan hända att 

författarna hade kunnat få fram liknande resultat med hjälp av enkäter men det hade ställt 

ännu större krav på utformningen av frågorna. Något som författarna tycker det lyckats med 

är att det finns en bredd i resultatet. Mycket utav det tror författarna beror på att de lyckades 

få med informanter ifrån olika säkerhetsklassificeringar, vilket var ett utav kriterierna i det 

strategiska urvalet (22).  Resultatets saknad på ett djup tror författarna också kan bero på att 

de under intervjuernas gång inte har lyckats ställt sin förförståelse åt sidan, vilket har gjort att 

de ställt för få följdfrågor på hur arbetsterapeuterna går tillväga vid en åtgärd. Något annat 

som kan ha påverkat resultatet är att författarna utförde intervjuerna via telefon. De tror att det 

blir lättare att komma med följdfrågor och att det blir lättare för informanten att svara på dessa 

när parterna sitter mitt emot varandra samt att det blir ett mer naturligt samtal. Nu fanns det 

ingen möjlighet till detta då klinikerna är utspridda i landet. En annan metod som hade kunnat 

ge en mer beskrivning av arbetsterapeuternas tillvägagångssätt hade varit att utföra 

observationer (22)  men det hade varit svårt att genomföra geografiskt sätt då det hade blivit 

både tidskrävande och kostsamt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka arbetsterapeutiska åtgärder som används inom 

svensk rättspsykiatrisk slutenvård samt att fånga arbetsterapeuters erfarenheter utav dessa. I 

resultatet framkom det att de vanligaste åtgärderna hamnade inom personlig och instrumentell 

ADL det vill säga att kunna sköta sig själv och sitt eget hushåll (14). De övriga åtgärder som 

framkom i resultatet varierade stort mellan de olika klinikerna. Resultatet visar att alla 

arbetsterapeuter hade tillgång till ett träningskök men att det sedan varierade vilka övriga 

lokaler de hade att tillgå. Det som författarna reflekterar över är att vilka lokaler en klinik har 

att tillgå och vilka friförmåner en patient har påverkar i stort vilka åtgärder som sedan kan 

utföras eftersom vården sker inom en sluten och säkerhetskontrollerad miljö. De patienter som 

inte har några friförmåner och därför inte kan vistas utanför avdelningarna blir ännu mer 

beroende av vad som finns att tillgå på avdelningen. Enligt MOHO ses aktivitetsutförandet 

utifrån ett samspel mellan person och miljö. Miljön beskrivs både kunna vara en resurs och en 

begränsning som markant styr våra handlingar (17). Att de vanligaste åtgärderna hamnar inom 
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personlig vård samt att sköta sitt eget hushåll beror på att det var inom dessa områden som de 

vanligaste svårigheterna kartlagts. Författarna reflekterar också över ifall de kan vara 

vanligast på grund av att detta är åtgärder som alltid finns att tillgå inom den begränsade 

miljön.   

Meningsfulla aktiviteter är ett centralt begrepp inom arbetsterapi. En aktivitet kan ses som 

terapeutiskt när den är meningsfull för patienten det är därför centralt att hitta aktiviteter som 

är betydelsefulla och motiverar patienten till att vara aktiv (9). Resultatet visar att 

arbetsterapeuterna använder sig utav intressechecklistor, olika självskattningsformulär och 

bedömningsinstrument för att fånga patientens intressen och önskemål. Det författarna 

reflekterar över är att även ifall patientens intressen och önskemål framkommer så är det inte 

säkert att arbetsterapeuterna kan möta upp dessa eftersom meningsfulla aktiviteter är 

individuella och miljön är begränsad. Det som finns att tillgå inom miljön kan engagera en 

person samtidigt som det kanske inte engagerar en annan (17). Det som ändå är viktigt med 

att få fram patientens intressen är att det kan hjälpa arbetsterapeuten att motivera patienten om 

framtiden.  

Syftet med den rättspsykiatriska vården är att hjälpa patienten att förstå och hantera sin 

psykiska störning för att förebygga återfall i brott. Syftet är också som i annan hälso- och 

sjukvård att förbättra hälsan och att öka livskvaliten genom att vården ska främja ett 

självständigt liv i samhället på samma villkor som för andra (2). Resultatet visar att 

arbetsterapeuterna tillgodoser dessa syften genom sina olika bedömningar där patientens 

svårigheter kartläggs, medvetandegörs och sedan ligger som grund för vad som behöver 

tränas. Att den rättspsykiatriska vården sedan ska främja ett självständigt liv i samhället på 

samma villkor som för andra (2) tycker författarna är en stor utmaning för arbetsterapeuterna 

då resultatet visar på att den säkerhetskontrollerade miljön kan begränsa arbetsterapeutens val 

av både hjälpmedel och aktiviteter. Resultatet visar att det ibland finns hjälpmedel som 

arbetsterapeuten anser att patienten har behov utav men som inte går att använda inom den 

säkerhetskontrollerade miljön. Resultatet visar också att vissa aktiviteter behöver tränas på 

plats vilket inte går när patienten inte har de friförmåner som krävs. Detta gör att 

arbetsterapeuterna ibland blir begränsade samt kan behöva tänka om i val utav åtgärder.  

Aktivitetsbalans är ett annat centralt begrepp inom arbetsterapi där hälsa och välbefinnande är 

starkt sammankopplade med att hitta en god balans mellan arbete, fritid, personlig vård och 

vila (17). Utöver personlig vård så framkommer det en rad andra åtgärder som 

arbetsterapeuterna arbetar med tillsammans med patienterna. Resultatet visar att hur ofta 

patienten träffar arbetsterapeuten varierar utifrån vad som tränas och vilket behov patienten 

har. För att målen med åtgärderna ska kunna uppnås så handleder arbetsterapeuterna övrig 

vårdpersonal i arbetet så att de kan jobba vidare med dessa åtgärder. Utöver de 

arbetsterapeutiska åtgärderna så arbetar den övriga vårdpersonalen med övrig sysselsättning.  

Författarna ställer sig frågande till ifall en aktivitetsbalans kan vara nåbar inom en sådan 

begränsad miljö men menar att det ändå är viktigt att hela vårdteamet samarbetar och strävar 

efter det då det har en stark sammankoppling med välbefinnandet.  
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Resultatet visar att egna utformade instrument är något som förekommer då vissa 

arbetsterapeuter anser att det är svårt att hitta bra passande instrument. Vikten av att använda 

standardiserade instrument samt efterfrågan på mer utvecklade bedömningsinstrument 

framkommer i en brittisk litteratursammanställning ifrån slutet av 90-talet (21). Även i en 

senare brittisk studie där arbetsterapeuter fått i uppgift att prioritera de viktigaste 

forskningsområdena inom rättspsykiatrin visar resultatet på att ett utav de tre högst 

prioriterade områdena var forskning och utveckling av passande bedömningsinstrument. 

Arbetsterapeuterna i studien menar att det skulle vara fördelaktigt om det fanns instrument 

som kan användas genom hela den säkerhetskontrollerade miljön (26). Något som författarna 

har reflekterat över och som även framkommer i en brittisk litteratursammanställning är att 

forskningen gällande arbetsterapi inom rättspsykiatrin ofta är isolerad det vill säga den 

forskning som finns bygger sällan vidare på varandra (10). Detta tror författarna är en 

bidragande faktor till att det idag finns ett önskemål om mer utvecklade instrument trots att 

detta önskemål har funnits länge. Resultatet visar på att efterfrågan på bedömningar ser olika 

ut på olika kliniker både gällande när och hur en bedömning sätts in. Det visar även att 

arbetsterapeuter beskriver fördelar med att ha annan personal med sig vid olika åtgärder 

eftersom övrig personal då får större inblick i vad arbetsterapeuten gör. Detta menar 

författarna visar på att det kan finnas en okunskap hos övrig personal över vad det är 

arbetsterapeuten gör vilket innebär att arbetsterapeuten hela tiden måste arbeta på att stärka 

sin profession. Användandet av standardiserade bedömningsinstrument är en viktig del i detta 

arbete vilket stärks utifrån de brittiska studierna (21; 26).    

Resultatet går inte att generalisera när studien är utförd på endast sex personer och dels syftar 

till att fånga erfarenheter. De åtgärder som framkommer i resultatet behöver nödvändigtvis 

inte användas på andra kliniker då både patientgrupper och klinikers olika resurser varierar 

och styr över vilka åtgärder som kan utföras. Författarna tycker dock att det ger en god inblick 

i hur åtgärderna inom rättspsykiatrin kan se ut. Författarna har beskrivit urval, deltagare, 

datainsamling, dataanalys och resultatet så noggrant som möjligt för att ge läsaren en 

möjlighet att avgöra om resultatet är överförbart till andra kontexter. Båda författarna har läst 

samtliga intervjuer. Hela analysen har utförts gemensamt där varje steg i analysprocessen har 

diskuterats noga, vilket har gjort att författarna kommit fram till ett enat resultat vilket stärker 

trovärdigheten (24).   

7.3 Förslag till vidare forskning 

Författarna föreslår att en observationsstudie utav arbetsterapeutiska åtgärder inom 

rättspsykiatrin kan genomföras då det skulle kunna beskriva hur åtgärderna utförs på ett 

djupare plan än vad denna studie har gjort. Vidare förslag till forskning skulle kunna vara att 

genom en kvantitativ studie kartlägga vilka bedömningsinstrument som används samt få fram 

mer specifikt vad det eventuellt är som arbetsterapeuterna saknar i bedömningsinstrumenten.  
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8. Slutsats 
Genom denna studie framkom det att de arbetsterapeutiska åtgärderna varierar vilket dels 

beror på hur patientgruppen ser ut och vilka resurser i form av olika lokaler arbetsterapeuten 

har tillgång till. Arbetsterapeuternas erfarenheter pekade på att de ibland måste tänka om i 

planeringen och i val av åtgärder eftersom den rättspsykiatriska vården utförs i en 

säkerhetskontrollerad miljö. Arbetsterapeuterna lyfte fram att de har lång tid på sig att kunna 

arbeta med patienterna eftersom medelvårdstiden ligger mellan tre till sex år. Trots denna tid 

är det ändå i slutänden resurserna och hur organisationen ser ut som styr de arbetsterapeutiska 

åtgärderna samt ifall tiden kan utnyttjas till fullo. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Muntlig information till informanten innan intervju: 

Syftet med studien 

Information om hur intervjun kommer utföras och behandlas 

Studien kommer läggas upp elektroniskt på Diva och att uppsatsen kan skickas via epost vid 

förfrågan. 

Övriga frågor innan intervjun påbörjas. 

Bakgrundfrågor: 

-Kön  

-Ålder 

-Hur lång erfarenhet har du av att arbeta inom rättspsykiatrin? 

-Vilken säkerhetsklassificering är det på avdelning du arbetar på? 

Intervjufrågor:  

1. Kan du berätta om vilka arbetsterapeutiska åtgärder du arbetar med inom 

rättspsykiatrin? 

 Arbetar du utifrån någon specifik metod eller modell gällande grupp och 

individ träning? 

 Var utförs åtgärderna? 

 Vilka- arbetar du med, alla patienter eller väljer du ut vissa? 

 Hur ser patientgruppen ut?  

 Hur ser genomströmningen med patienter ut där du arbetar? 

 När sätts arbetsterapeutiska insatser in?  

Under hur lång period utförs åtgärderna och hur ofta? 

 Förskriver du några hjälpmedel? 

 

2. Kan du berätta om hur du kommer fram till de åtgärder du utför? 

 Vilka bedömningsinstrument använder du?  

 

3. Miljön inom rättspsykiatrin är specifik med tanke på den risk och 

säkerhetskontrollerade miljön. Hur påverkar det ditt arbete?  

 

Har du något övrigt att tilläga gällande arbetsterapeutiska åtgärder inom rättspsykiatrin 

Här avslutas intervjun och inspelning.  

 


