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Bakgrund Målet med den rättspsykiatriska vården är att patienterna skall kunna återvända till 

ett gott liv utanför vården utan återfall i kriminalitet. Socialstyrelsen har klargjort att patienter 

inom  den  specialiserade  psykiatriska  vården  ska  riskbedömas.  Den  strukturerade 

professionella bedömningen, som HCR-20, är en vetenskapligt framtagen checklista och har 

visat sig ha både hög validitet och reliabilitet. Arbetet med bedömning av och förståelse för 

risk för våld och eller återfall i brottslighet är något av det säregna i arbetet för sjuksköterskor 

inom den rättspsykiatriska vården  Syfte Belysa hur den kunskap som framkommer genom 

riskbedömningsformuläret HCR-20 omsätts i omvårdnadsarbetet vid rättspsykiatrisk vård.

Metod Datainsamlingen  gjordes  med  åtta  intervjuer  som  sedan  analyserades  genom  en 

kvalitativ  innehållsanalys.  Resultatet I  resultatet  har  två  kategorier  framträtt  som  är  att 

Synliggör  risker  och  Underlag  till  planering.  Under  dessa  två  kategorier  finns  ett  antal 

underkategorier. Personalen ser i stort inga uppenbara brister med HCR-20 utan anser att det 

är ett bra system som fyller sin funktion. Vid HCR-20 bedömning förs dialog om vad man 

som personal kan lägga fokus på och vilka risker som kan minskas. Det upplevs intressant att 

se när risker minskas samt att man tolkar den förändring som skattningsinstrumentet visar 

som framsteg  i  arbetet.  Diskussion Författarna  menar  att  resultatet  belyser  något  om hur 

arbetet  runt  HCR-20  och  riskhantering  vid  rättspsykiatrisk  vård  uppfattas  av 

omvårdnadspersonal  samt  att  utvecklingsmöjligheter  har  identifierats.    

Nyckelord Riskhantering,  riskbedömning,  HCR-20,  rättspsykiatri,  omvårdnadspersonal, 

upplevelse
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Background The purpose of forensic psychiatric care is that patients are able to return to a 

good life outside care without criminal recidivism . Swedish law has clarified that the patients 

in specialist mental health services should be risk assessed . The structured professional risk 

assessment, like the HCR- 20, is a scientifically formulated checklist and have been shown to 

have both high validity and reliability. Work on the assessment and understanding of the risk 

of  violence  and  recidivism  is  one  of  the  peculiarity  of  the  work  of  nurses  in  forensic 

psychiatry Aim Highlighting how the knowledge obtained from the risk assessment form, 

HCR- 20 is put into the nursing work in forensic nursing.  Methods The data was collected 

with eight interviews then analyzed by qualitative content analysis.  Results The result has 

two categories emerged as Visualize risks and Basis for planning. Within these two categories 

there are a number of subcategories. The staff looks basically no obvious flaws with the HCR- 

20, and believe it is a good system that fulfills its function. At HCR- 20 assessment dialogue 

is  conducted  on what  personnel  can focus  on and what  risks  that  can be reduced.  It  felt 

interesting to see when the risks are reduced and that we interpret the change that estimate the 

instrument as progress in working with the patients. Discussion The authors believe that the 

results illustrate how the work around the HCR- 20 and risk management in forensic nursing 

is perceived by the nursing staff as well as development opportunities have been identified.

Keywords: Risk management, risk assessment, HCR -20, forensic psychiatry, nursing staff, 

experience
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Bakgrund
När  brottsbalken  trädde  i  kraft  1965  tog  Sverige  bort  straffriheten  och  lade  istället  till 

rättspsykiatrisk vård. I och med det får alla som anses skyldiga till ett brott en påföljd. Om 

personen i fråga lider av en allvarlig psykisk störning råder dock fängelseförbud och påföljden 

blir vård (Skärsäter 2010). När en person står åtalad för brott och personens beteende eller 

brottet är avvikande kan domstolen inhämta ett läkarintyg enligt 7 § (SOSFS 1996:15). Om 

läkare misstänker eller inte kan utesluta att den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning 

beslutar domstolen att en rättspsykiatrisk undersökning ska göras (SFS 1991:1137). Påföljden 

beslutas efter att domstolen tagit del av utlåtandet från den rättspsykiatriska undersökningen. 

Vården  är  inte  tidsbestämd  utan  prövas  var  sjätte  månad  (SFS  1991:1129).  Den 

rättspsykiatriska vården är ett komplext område som regleras enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt lagen om öppen rättspsykiatrisk 

vård (ÖRV) (SFS 1991: 1129, SFS 1991: 1128, SFS 2008: 416). Psykiatrisk tvångsvård ska 

alltid försöka få patienten att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få patienten att ta 

emot det stöd som han eller hon behöver (SOU 2012:17).  

Hälso- och sjukvårdslagen påtalar att vården ska vara av god kvalité, respektera patientens 

självbestämmande  och  integritet  samt  att  patientens  behov  av  kontinuitet  och  säkerhet  i 

vården skall tillgodoses. Detta är grundläggande för all behandling och ska vara styrande för 

de åtgärder som ges inom ramen för vården. Denna lag gäller på samma villkor även inom 

den psykiatriska tvångsvården (SOU 2012:17). 

Vårdens mål
Målet med den rättspsykiatriska vården är att patienterna skall kunna återvända till ett gott liv 

utanför vården utan återfall i kriminalitet och att personen skall kunna hantera sin psykiska 

sjukdom. En stor utmaning för omvårdnadspersonalen är att balansera mellan samhällets rätt 

till skydd och patientens integritet (Skärsäter 2010). 

Säkerhet
Säkerheten inom den rättspsykiatriska vården omfattar bland annat säker och god vård för 

patienten,  säker och trygg arbetsmiljö  för personalen samt säkerhet  för samhället.  Nijman 

visar i en studie från 2005 att våldshandlingar inom den psykiatriska vården är ett vanligt 

problem, både mot personal och även medpatienter. Säkerhet kan delas upp i två delar, statisk 
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och dynamisk. Att skapa en bra balans mellan dessa är av stor vikt inom den rättspsykiatriska 

vården. Den statiska säkerheten syftar till t.ex. lokaler, larm och övervakning. Den dynamiska 

säkerheten kan förändras över tid och innefattar ett kontinuerligt arbete med nära relationer 

med  patienten.  En  av  de  grundläggande  delarna  i  den  dynamiska  säkerheten  är 

riskbedömningar  (Skärsäter  2010).  Socialstyrelsen  har  klargjort  att  patienter  inom  den 

specialiserade  psykiatriska  vården  ska  riskbedömas  samt  att  riskbedömningen  ska 

journalföras.  Hur riskbedömningarna  ska  utföras  är  inte  fastslaget,  dock ska de  bygga  på 

vetenskapligt utformade metoder (SOSFS 2006:9). 

I  dagens  psykiatriska  vård  utgår  man  normalt  från  en  sannolikhetsbedömning  av 

återfallsrisker,  därför  använder  man  sig  företrädesvis  av  begreppet  ”risk”  istället  för 

”farlighet”. Farlighet leder ofta tankarna till att det är en fråga om dikotoma bedömningar där 

man bedömer enligt principen ”farlig eller ofarlig” medan ”risk” bättre visar att det rör sig om 

sannolikhetsbedömning som varierar beroende på omständigheter och den vård vi ger för att 

minska risken (Lidberg & Wiklund, 2004). 

Riskbedömningsmetoder
Skärsäter (2010) belyser flera olika riskbedömningsmetoder i arbetet för att förhindra våld 

bland patienter. Tre olika ansatser kan sägas ligga till grund för dagens riskbedömningar vilka 

är ostrukturerad metod, aktuarisk metod och strukturerad professionell metod. Ostrukturerad 

metod  går  ut  på  att  klinikern  gör  en  bedömning  utifrån  sin  egna  kliniska  kunskap  och 

erfarenhet.  Ostrukturerad  metod  har  låg  validitet  och  reliabilitet.  Den aktuariska  ansatsen 

innebär att de historiska variablerna styr bedömningen. Dessa variabler är statiska och går inte 

att förändra och kan vara t.ex. kön, ålder, tidigare våldshandling och psykopati.  Kritik för 

aktuarisk ansats är att den blir fyrkantig och statistisk, en person med hög risk kommer alltid 

ligga  på  hög  risk  oavsett  behandling  och  riskhantering.  Den  strukturerade  professionella 

bedömningen är en vetenskapligt framtagen checklista som kombinerar klinikerns arbete och 

forskarens mer statistiska tillvägagångssätt. Denna ansats har fått positiv kritik och har visat 

sig ha både hög validitet och reliabilitet.

Clarke, Brown och Griffith (2010) skriver i sin artikel att enbart psykiatrisk sjukdom är en 

väldigt svag indikator för våldhandlingar. Att kunna förutse våldshandlingar har länge varit en 

utmaning  för  personal  inom hälso-  och  sjukvård.  Traditionellt  har  ostrukturerade  kliniska 

bedömningar gjorts av den kliniska personalen med varierad grad av effektivitet. Den senaste 
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tiden har fler och fler professionellt strukturerade instrument blivit framtagna och granskade 

vilket också visats sig ha bättra tillförlitlighet än de kliniska bedömningarna. Snowden, Gray, 

Tylor och Fitzgerald (2009) belyser att genom bättre förståelse för framtida våldshandlingar 

kan personalen fördela de begränsade resurser som finns och formulera en behandlings- och 

handlingsplan. Vidare framhålls att det är av största vikt att en sådan fördelning av resurser 

sker evidensbaserat och inte bara baserat på det kliniska omdömet vilket anses kunna vara 

otillförlitligt. 

För  hälso-  och  sjukvårdspersonal  finns  en  skyldighet  att  det  arbete  som  utförs  är  i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659).  Olsson  (2013)  belyser  utvecklandet  och  utvärdering  av  tekniker  kring 

beslutsunderlag (riskbedömningar) som en del av den utredande uppgiften som innefattas i 

den rättspsykiatriska vårdens ansvarsområde.   

Troquete, van den Brink, Beintema, Mulder, van Os, Schoevers och Wiersma (2013) menar 

att  det  främsta  syftet  med  den  rättspsykiatriska  vården  är  att  förebygga  framtida 

våldshandlingar.  Detta  uppnås  bäst  genom  systematiska  riskbedömningar  och  genom  att 

fokusera behandlingen på dessa risker. Skärsäter (2010) säger att riskfaktorer runt patienten 

bör  betraktas  ur  olika  perspektiv  innefattande  historiska  riskfaktorer  där  t.ex.  tidigare 

våldsbrott, missbruk och svår uppväxt är viktiga delar att ta hänsyn till när riskbedömningar 

görs. Även dynamiska faktorerna som insikt, motivation och planering som kan variera över 

tiden behöver beaktas. Vidare framhålls att preventivt arbete är en av grundstenarna inom den 

rättspsykiatriska vården. En stor del av det preventiva arbetet är just riskbedömningar och att 

de  utförs  kontinuerligt.  Genom riskbedömningar  kommer  individuella  riskhanteringar  där 

åtgärderna kan vara att öka patienten motivation eller minska patienten stress. Genom tydlig 

fokus  på  risken  för  våld  ökar  möjligheterna  att  arbeta  förebyggande.  En  intention  med 

riskbedömning är att denna skall ligga som underlag till förvaltningsrätten gällande fortsatt 

vård för patienten samt vid ansökan om permissioner, frigångar och utskrivning. Ett annat 

syfte är att förhindra våldsincidenter samt att kunna sätta in vårdinsatser utifrån den bedömda 

risken (Belfrage & Fransson, 2010). Olsson (2013) beskriver att en riskbedömning skall ses 

som ett led i en hel kedja av åtgärder som tillsammans ska utmynna i insatser som minskar ett 

riskbeteende. 
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HCR-20
HCR-20 (Historical and Clinical Risk Management) är en bedömningsmetod ursprungligen 

utformad  i  Kanada  av  Webster,  Douglas,  Eaves  och  Hart  enligt  den  strukturerade 

professionella  ansatsen  som  fått  stort  genomslag  världen  över.  En  svensk  version  har 

utformats av Belfrage och Fransson (Skärsäter 2010). Syftet  med HCR-20 är att  skapa ett 

standardiserat instrument för riskbedömningar som dels vilar på en strikt vetenskaplig grund 

dels är lätt att arbeta med i klinisk praxis. HCR-20 består av tre delar, en historisk (H) del, en 

klinisk (C) del och en riskhanteringsdel (R), antalet riskfaktorer som instrumentet innehåller 

är 20 (Belfrage & Fransson, 2010).

Den komplexa rollen
Enchinares,  McMaster  och  McNamee  (2005)  belyser  arbetet  med  bedömning  av  och 

förståelse för risk för våld och/eller återfall i brottslighet som något av det säregna i arbetet 

för sjuksköterskor inom rättspsykiatriska vården. Glidberg, Bradley, Fristed och Hounsgaard 

(2012)  beskriver  att  den  rättspsykiatriska  omvårdnadspersonalen  verkar  under  outtalade 

dubbla  normer  som  refereras  till  normalisering  och  vanlig  mänsklig  samhörighet  samt 

patologisk observation och intentioner för att förhindra konflikter. Skärsäter (2010) belyser att 

omvårdnadspersonalen förväntas balansera mellan att ha ett högt säkerhetstänkande samtidigt 

som behandlingen bygger på att skapa goda relationer med patienten. Eftersom vården ges i 

tvingande form och att den riktas mot de som lider av allvarliga psykiska störningar ställs 

höga  krav  på  omvårdnadspersonalen  som  måste  beakta  en  särskild  medvetenhet  och 

varsamhet i mötet med dessa patienter. 

Hinsby  och  Baker  (2004)  beskriver  i  sin  studie  om  personal  och  patienters  bild  av 

våldsincidenter  inom rättspsykiatrisk institution samt sjuksköterskornas uppfattning av den 

dubbla rollen att vårda och kontrollera i yrket inom rättspsykiatrisk vård. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att hur säkerhet upprätthölls utgick ifrån hur rustad personalen upplevde sig. 

När personalen var mindre förberedd och mer osäker efterfrågades restriktivare åtgärder för 

att upprätthålla kontroll. Att som personal kunna kontrollera en situation värderades högre av 

den intervjuade personalen än att kunna förstå meningen av den. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev  att  incidenter  oftast  inte  bedömdes  individuellt  utan  med  enhetlig  konsekvens. 

Författarna till studien framför att våld förväntas förebyggas och säkerhet upprätthållas genom 

att minimera mängden negativ påverkan genom tvång och tvångsåtgärder för patienten och 

maximera  dennes  möjlighet  till  att  själv  välja.  Genom en  individuellt  utformad  plan  för 
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våldsamt  beteende  som  utformas  i  samråd  med  patienten  kan  patienten  lära  av  tidigare 

incidenter.

  

I en studie av Timmons (2010) framgick att majoriteten av sjuksköterskorna inom psykiatrisk 

vård såg utvecklandet av en terapeutisk allians med patienten som en viktig del av sin roll och 

att  den  var  grundläggande  i  omvårdnadsprocessen.  Svårigheterna  med  detta  är  att 

sjuksköterskan både befinner sig i behandlande relationer men också förväntas ha kontroll 

över patienterna. Det kan ta upp till sex månader för en patient att se klinikern som något 

annat än en del av rättssamhället. 

Fluttert,  Van  Meijel,  Webster,  Nijman,  Bartels  och  Grypdonck  (2008)  menar  att 

sjuksköterskor  inom den rättspsykiatriska  vården dagligen  tar  hand om patienter  som har 

svårigheter  att  kontrollera  sina  aggressioner.  När  patienter  inom rättspsykiatrisk  vård  inte 

uppmärksammas  eller  när deras behov inte  uppfylls  kan det  leda till  frustration och ilska 

vilket i sin tur kan leda till våldsamt beteende. Sjuksköterskorna fyller en viktig roll i arbetet 

med att förvalta och minska det våldsamma beteendet. 

Att försöka hantera de risker som finns hos den rättspsykiatriska patienten är något som får 

ses  som  en  del  av  samhällsuppdraget  med  rättspsykiatrisk  vård.  Den  rättspsykiatriska 

omvårdnaden är ett relativt knappt belyst område och personalens uppfattning av uppgiften 

med riskhantering är sparsamt belyst. Författarna ser betydelsen av studier för att försöka få 

en bild av personalens uppfattning av detta arbete kopplat till omvårdnadsarbete. Författarna 

ser här en möjlighet till utvecklingen av den psykiatriska omvårdnaden inom fältet. 

Syfte
Syftet  med  studien  är  att  belysa  hur  den  kunskap  som  framkommer  genom 

riskbedömningsformuläret HCR-20 omsätts i omvårdnadsarbetet vid rättspsykiatrisk vård. 

Metodbeskrivning
Information  om  omvårdnadspersonals  erfarenheter  med  omvårdnadsarbete  kopplat  till 

riskbedömningsinstrumentet HCR-20 söktes utifrån en induktiv kvalitativ ansats. 

9



Kontext
Omvårdnadspersonal  vid en rättspsykiatrisk klinik  i  mellannorrland intervjuades  angående 

deras  erfarenhet  av  omvårdnadsarbete  kopplat  till  riskbedömningsinstrumentet  HCR-20. 

Kliniken  har  ett  riksomfattande  upptagningsområde  och  vårdar  patienter  dömda  till 

rättspsykiatrisk vård (LRV) samt patienter som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) som fodrar en högre säkerhetsklassificering. Vården bedrivs i sluten och öppen form. 

Klinikens säkerhetsklassen är två på en tregradig skala med undantag för intagsavdelningen 

som håller klass ett vilket är den högsta säkerhetsklassen. Vid kliniken finns 205 anställda, 

varav  160  är  omvårdnadspersonal,  bestående  av  skötare,  undersköterskor, 

behandlingsassistenter,  sjuksköterskor  och  specialistsjuksköterskor  i  psykiatri. 

Omvårdnadsarbetet byggs utifrån kontaktmannaskap där kontaktmannagruppen ansvarar för 

planering av omvårdnadsarbetet för patienten. Vid den aktuella kliniken har man sedan 1997 

kontinuerligt  som en del  i vården arbetat  med riskbedömningar  utifrån HCR-20. Ett  team 

bestående  av  psykolog  och  omvårdnadspersonal  har  som uppgift  att  göra  bedömningarna 

utifrån dokumentation samt samtal med omvårdnadspersonal ur kontaktmannagruppen. Alla 

patienter riskbedöms var sjätte månad. 

Deltagare
Informanter som kunde ge riklig information till studien eftersöktes vilket är eftersträvansvärt 

i  kvalitativ  ansats  (Polit  &  Beck  2010).  Intervjuer  av  omvårdnadspersonal  utfördes. 

Undersökningsgruppen intervjuades angående sina erfarenheter av omvårdnad som en del i 

riskhantering vid rättspsykiatrisk vård, upplevelsen av skattningstillfället med HCR-20 teamet 

och om det fanns några utvecklingsområden. Strävan efter deltagare från klinikens alla åtta 

avdelningar fanns. 

Informanter söktes genom snöbollsurval där tidigare deltagare tillfrågades om andra passande 

deltagare  (Polit  &  Beck  2010).  Den  första  informanten  valdes  av  författarna  och  antalet 

deltagare bestämdes utifrån kvaliteten på de intervjuer som genomfördes. Den inkluderade 

omvårdnadspersonalen skulle ha arbetat som kontaktperson och därtill medverkat vid minst 

två  HCR-20  skattningar  av  patient.  Krav  var  att  omvårdnadspersonalen  hade  arbetat  vid 

kliniken under minst ett år. Personal som inte arbetat som kontaktperson, som hade deltagit 

vid färre än två HCR-20 skattningar eller med kortare arbetstid än ett år exkluderades.
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Datainsamling
Åtta individuella intervjuer genomfördes under december 2013 och januari 2014. Intervjuerna 

var  mellan  20-60  minuter  långa  och   ljudupptagning  av  intervjuerna  utfördes. 

Semistrukturerade  intervjuer  med  utgångspunkt  i  frågeområden  användes.  En  frågeguide 

(bilaga 1) utformades och användes för att försäkra att alla frågeområden innefattades i alla 

intervjuer. Författarna arbetade för att uppmuntra deltagarna att tala fritt utifrån öppna frågor 

vilket förespråkas av Polit och Beck (2010). Frågeområden berörde den egna uppfattningen av 

omvårdnadsarbete,  riskhantering,  erfarenhet  av  arbete  med  HCR-20  samt  förslag  till 

utveckling av omvårdnadsarbete kopplat till riskhantering.   

Procedur
Via  e-post  där  studiens  syfte  presenterades  söktes  tillstånd  att  genomföra  studien  av 

verksamhetschef  vid  berörd  klinik.  Ett  brev  (bilaga  2)  till  informanterna  författades  med 

information om studiens syfte och fråga om deltagande. Den första informanten valdes av 

författarna och utgjordes först av en pilotintervju vilken senare kom att inkluderas i studien. 

Informanten vid pilotintervjun utfrågades om upplevelsen av intervjuguiden. Data samlades in 

via  intervju  under  ljudupptagning.  Deltagarna  fick  välja  plats  för  intervjun,  vilka  alla 

genomfördes i ostört utrymme vid deltagarnas arbetsplats. Båda författarna deltog vid alla 

intervjuer där den ene agerade bisittare då den andre intervjuvade. Bisittaren iaktog och kunde 

vid slutet ställa kompletterande frågor. De inspelade intervjuerna transkriberades därefter i sin 

helhet  till  text  (Polit  &  Beck  2010).  Den  transkriberade  texten  analyserades  genom 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Konfidentiellitet utlovades deltagarna 

i studien och materialet  har förvarats i lösenordsskyddad dator som endast författarna och 

handledare haft tillgång till under arbetet. Efter att materialet använts klart arkiveras detta vid 

Umeå Universitet. 

Analys
Dataanalysen  utgjordes  av  en  kvalitativ  innehållsanalys  enligt  Graneheim  och  Lundman 

(2004). Innehållsanalysen gjordes i fyra steg, där det först handlade om att de transkriberade 

intervjuerna ett flertal gånger lästes igenom för att få en känsla av helheten. Nästa steg var att 

identifiera ett antal områden i texten. I steg tre delades texten in i meningsbärande enheter 

relaterade  till  studiens  syfte.  För  att  göra de meningsbärande  enheterna  mer  lätthanterliga 

kondenseras och abstraherades dessa därefter, kortfattade koder skapades som etiketter på de 

meningsbärande enheterna. Slutligen framträdde underkategorier och kategorier. Ett exempel 
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på arbetet  med analysen  ses  i  tabell  1.  Under  processen med  innehållsanalysen  rörde sig 

författarna återkommande fram och tillbaka i analysarbetet.

Tabell 1.

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

för  varje  nytt  HCR-
20  möte  vi  har  eller 
skattning  som blir  så 
aktualiserar  man  ju, 
och tittar igenom och 
då  ser  man  ju  vad 
som har varit

Varje  ny 
skattning 
aktualiserar 
och  tittar 
igenom  det 
som varit.

Skattningen 
aktualiserar 
och synliggör.

Dialogen  synliggör 
risker

Synliggör 
risker

Och  jag  tycker  att 
många  gånger  får 
man  ihop  ett  ganska 
bra  sätt  att  jobba  på 
för just den patienten 
”att  nu  ska  vi  tänka 
på  det  här,  så  att  vi 
nästa  gång 
förhoppningsvis  kan 
få ner ” om det nu är 
en  hög  risk  på 
avvikning  eller  om 
det  är  hög  risk  på 
återfall  om  man 
skulle komma ut och 
så vidare.

Arbete  med 
att  få ihop ett 
bra  sätt  att 
jobba  på,  vad 
vi  ska  tänka 
på,  för  att 
förhoppningsv
is  få  ner  en 
hög risk. 

Arbetssätt  på 
avdelningen 
för  att  sänka 
risker

Daglig riskhantering Underlag 
till 
planering

Etiska överväganden
Materialet  till  studien  samlades  in  från  en  enskild  klinik,  ett  övervägande  gjordes  därför 

angående möjlighet till konfidentiellitet för de inkluderade informanterna. Författarna gjorde 

bedömningen att det relativt omfattande antalet omvårdnadspersonal vid kliniken ändå bjöd 

möjlighet till konfidentiellitet för deltagarna. Deltagarna informerades om ovan nämnda samt 

att  avkodning  av  informanternas  identitet  gjordes  innan  arbete  med  analys  påbörjades. 

Intervjumaterialet  behandlades  enligt  SFS:  1998:204  konfidentiellt  och  förvarades  så  att 

endast  författarna  hade  tillgång  till  materialet.  Deltagarna  i  studien  fick  lämna  skriftligt 

samtycke i enighet med SFS 2003:460 och författarna informerade om möjligheten att när 

som helst avbryta sitt deltagandet utan förklaring. 
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Resultat
Resultatet  presenterar de två kategorier  som framträtt,  Synliggör risker och Omsättning av 

HCR-20. Kategorier och underkategorier presenteras här i tabell 2. 

Tabell 2

Synliggör risker Dialogen synliggör risker
Skattningstillfället  utvecklar  och  ger 

feedback
Behovet av att dela information

Omsättning av HCR-20 Underlag till planering
Daglig riskhantering

Synliggör risker
Under  denna  kategori  presenteras  underkategorierna  Dialogen  synliggör  risker, 

Skattningstillfället  utvecklar  och  ger  feedback  och  Behovet  av  att  dela  information. 

Omvårdnadspersonalen ger en bild av hur HCR-20 instrumentet och arbetet runt det synliggör 

risker, svårigheter att till en början förstå instrumentet belyses och förslag till förbättringar 

förs  fram.  Personalen  ser  i  stort  inga  hinder  med  att  använda  HCR-20  som 

riskbedömningsmetod  utan  framför  att  det  är  ett  bra  system som fyller  sin  funktion.  Det 

belystes att instrumentet är bra men möjligen används för lite. 

Dialogen synliggör risker

Dialogen synliggör risker handlar om dialogen mellan HCR-20 teamet och vårdenheten vid 

skattningstillfället,  det  beskrivs  positivt  att  patienten  vid  bedömningen  belyses  från  olika 

synvinklar.  Dialogen  beskrivs  i  stort  som  bra  en  del  kritik  samt  förbättringsförslag 

framkommer. 

Bedömningarna som sker tillsammans med HCR-20 teamet upplevs av personalen i det stora 

hela  som  positiva.  Teamet  anses  vara  kompetenta,  besitta  stor  erfarenhet  och  vara  väl 

sammansatt.  Det  beskrivs  som  positivt  att  det  vid  bedömningarna  sker  en  omfattande 

diskussion  mellan  teamet  och  kontaktpersonerna  där  synpunkter  läggs  fram  och  åsikter 

speglas från olika synvinklar samt att HCR-20 teamet är objektiva och inte lägger in känslor i 

bedömningarna. Vikten av ett diskussionsforum där vårdpersonalens och HCR-teamets tankar 

framkommer framhålls upprepat av personal.

13



Personal beskriver att omvårdnadspersonalen ibland inte har samma uppfattning som HCR-20 

teamet,  trots  meningsskillnader  uppfattas  dock  teamet  lätt  att  komma  överens  med.  Vid 

skattningarna  belystes  att  det  är  viktigt  att  vara  uppdaterad,  informativ  och  undvika 

förutfattade meningar  för att  bedömningen ska bli  bra och korrekt.  Första skattningen där 

även patienten närvarar uppfattas som väldigt bra och informativ. Patienten är delaktig och 

bedömningen lägger stor vikt på historik med upplysning om tidigare våldshandlingar vilket 

ger en bra grund för riskbedömning. 

Närheten  till  patienterna  och  de  långa  vårdtiderna  beskrivs  kunna vara  av  både  för-  och 

nackdel kopplat till bedömning och hantering av risker. När personalen haft samma patienter 

under mycket lång tid beskrivs risken att HCR-20-bedömningarna inte återkopplas lika ofta 

eftersom personalen anser sig väl medveten om patientens risker. Trots den långa vårdtiden 

uppfattas skillnaderna i HCR-20 många gånger väldigt små. En personal påtalar svårigheter 

runt patienter med långa vårdtider där förändringarna kan vara små på följande sätt:

”Personligt tycker jag att det har varit lite för trubbigt, för statiskt […] Det har varit lite för 

mycket kanske förutfattat och vi har inte varit nyanserad på förändringar när vi har använt 

det, men det tycker jag faktiskt har blivit lite bättre”

En annan informant förklarar de små förändringarna i HCR-20 över tid:

”Många gånger så står man still ganska länge på sin bedömningsgrad. Vilket jag kan förstå i  

och med att det är väldigt komplexa sjukdomar och situationer patienten befinner sig i”

Omvårdnadspersonal  belyser  att  risken  att  bli  ”hemmablind”  och  överskatta  patienternas 

förmåga och funktionsnivå bland annat motverkas av de varje halvår återkommande HCR-

skattningarna. Personalen beskriver att skattningen aktualiserar och genomlyser det som varit, 

att dialogen mellan omvårdnadspersonal och HCR-teamet synliggör risker. 

Vid bedömning påtalar personal att dialog förs om vilka risker som kan minskas. Detta kan 

innebära  att  HCR-20  kan  användas  som  vägvisare  för  vilka  val  personalen  ska  ta  i 

behandlingsarbetet.  HCR-20 bedömningen identifierar  risker,  hur  sedan hanteringen av de 
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risker  som  identifieras  ska  ske  tas  inte  upp  vid  skattningstillfället  vilket  efterfrågas  av 

omvårdnadspersonalen. 

Arbetet med HCR-20 beskrivs av omvårdnadspersonal ha utvecklats till det bättre och anses 

nu mer precist. Informanterna menar att mycket kan tillskrivas att HCR-20 teamet har tillgång 

till  ett  bättre  och mer omfattande underlag inför bedömningarna.  Det förefaller  variera  på 

vilket sätt HCR-20 bedömningen ligger till grund för behandlingsinriktning på avdelningen. 

Personal betonar att det som framkommer på HCR-20 tas med till hela personalgruppen för 

att sedan där diskuteras och beslutas om inriktningen i behandlingen medan en annan personal 

framför motsatt att det man talat om på HCR-20 bedömningen inte är det man sedan fokuserar 

och lägger behandlingsvikt vid. 

Kritik framkom om att vårdpersonal inte alltid upplever att deras ord beaktas. Det kan handla 

om tillfälle där HCR-20 teamet gör annan bedömning än personalen som upplever sig stå 

patienten närmare.  Samtidigt  finns synsättet  att  personalen lätt  kan bli  blind på sina egna 

patienter  och  vaggas  in  i  falsk  trygghet.  Bedömningarna  beskrivs  kunna  leda  till 

uppvaknande, ett tillfälle att påminnas om vilka patienter man har att göra med, vad som har 

hänt och vad som skulle kunna hända.  En personal  som beskriver sämre respons eller  ett 

ifrågasättande från HCR-teamet kan detta bromsa upp och ge eftertanke. Samtidigt beskriver 

en  person att  om HCR-teamet  inte  tar  till  sig  vårdpersonalens  tankar  och  arbetssätt  med 

patienten utan står fast vid den egna tanken finns en risk att inte komma vidare med vården. 

En person beskriver  vikten av dialog på följande sätt  och där bilden kan vara klar innan 

diskussionen påbörjas mellan vårdpersonalen och HCR-20 teamet.

”Jag tror många gånger att vi ligger ganska långt ifrån varandra i hela den här kedjan.  

Dialogen oss emellan är ju oftast bara vid de här tillfällena. Att bilda sig en uppfattning av 

en människa via papper och dator och bara läsa sig till allting, och sen komma med. Det hör 

jag ofta i början utav skattningarna att bilden är ganska klar över hur man ska tänka, tills att  

man börjar diskutera”

Samma person utvecklar sitt synsätt ytterligare med att HCR-teamet ibland har en klar bild 

redan när de kommer. 
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”Och när vi diskuterar dom här sakerna så ibland så kan man ju få respons för hur vi tänker 

och tycker. Och ibland så är dom ganska statisk i sitt tänkande. Man vill gärna ändå, ursäkta 

uttrycket, projicera sina tankar så att vi ska ändra våra åsikter”

Personen beskriver upplevelse av hur HCR-20 teamet vill få vårdpersonal att ändra åsikt. En 

annan  respondent  håller  dock  inte  med  i  detta  resonemang  utan  påtalar  att  om 

kontaktpersonerna  tillsammans  med  läkaren  och  HCR-gruppen  har  olika  åsikter  blir 

avdelningspersonalens bedömning rådande även om kritik uppstår. En föreställning hos en 

personal var att det finns en risk vid bedömningarna att personal kan använda sin auktoritet 

för att  förändra beslut  samt  att  det  finns starka auktoriteter  som kan förändra siffrorna i 

bedömningsdokumentet  så att  bedömningen på så vis inte genomförs på ett  objektivt  sätt. 

Personal menar att en sammanfattning tillsammans med HCR-20 teamet antas kunna bidra till 

att HCR-20 resultatet bättre tillvaratas, till ett bättre arbete med risker. 

Skattningstillfället utvecklar och ger feedback

Underkategorin  Skattningstillfället  utvecklar  och  ger  feedback  beskriver  att  tillfället  kan 

utveckla personalen, ge en vidare bild av patienten och att skattningen både kan vägleda och 

validera men också vara upphov till negativa känslor. 

Då HCR-20 skattningarna utförs kontinuerligt är personalen med på många skattningar vilket 

ansågs ge ökad erfarenhet och tydlighet. Upplevelse om att som ny personal ha svårigheter att 

förstå  vid  de  första  skattningstillfällena  framkom.  Mer  erfarenhet  gjorde  HCR-20 

bedömningen mer begriplig. Det som inledningsvis ansågs svårt att förstå var uppbyggnaden 

av HCR-20 instrumentet och hur de olika svaren motiverades. Efter upprepad medverkan vid 

skattningstillfällen  framkom  att  personal  upplevde  sig  förstå  konceptet  på  ett  annat  sätt. 

Kännedom  om  patienten  ansågs  också  bidra  till  bättre  förståelse  vid  skattningstillfället. 

Situationer där patienten inte varit så länge på avdelningen beskrevs ge svårigheter med att ha 

svar på alla frågor från teamet. 

Informanterna efterfrågade mer utbildning där personalen lär sig HCR-20 bedömningar. Det 

antogs att utbildning av personalen skulle bidra till bättre förståelse hur själva skattningen går 

till  och att  med en mer  omfattande utbildning  skulle  bedömningarna  och materialet  få en 

djupare innebörd. Svaren i bedömningen skulle få en tydligare motivering och genom en ökad 
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förståelse av instrumentet framförs en tro från personal om att hanteringen av det även blir 

bättre. Det framkommer att mer kunskap och undervisning till personal behövs för att bättre 

kunna  arbeta  för  att  sänka  risker.  Personalen  för  fram  önskan  om  tydligare  fokus  på 

behandlingsförslag vid bedömningarna. 

Uppfattning  att  skattningstillfällena  kan ge en vidare syn  på patienten  kommer  fram.  Det 

beskrivs  att  med  långa  vårdtider  finns  alltid  en  risk  att  bli  hemmablind,  att  arbetet  kan 

upplevas enformigt och att de små framstegen inte alltid blir synliga. HCR-20 tillfällena ger 

då en översyn hur vården fungerat den senaste tiden.

”Framförallt så är det ju de här ofta bra resonemangen man har med HCR-20 teamet. Där 

man kan validera och just det som är så värdefullt då är just det att de är helt objektiva och 

har inga känslor eller nånting i det där så att det blir ofta en jävligt bra diskussion där. Och 

där kan man få känna då och validera är jag ute och cyklar eller är jag på rätt spår eller? 

Ofta kan det ge en vägledning i just det kan jag tycka”

 

Omvårdnadspersonalen ansåg i stort att HCR-teamet är objektiva och skapar bra diskussioner. 

Skattningen kan både vägleda och validera behandlingen och ge en enighet i planering. De 

strukturerade bedömningarna av det utomstående teamet upplevs ge värdefull  feedback på 

arbetet.  Genom det ökade samarbete som i dagsläget sker finns en tro på att enheternas arbete 

med HCR-20 kommer  att  ändras till  det  bättre.  Dialogen mellan omvårdnadspersonal  och 

HCR-teamet  beskrivs  upprepat  som  bra,  teamet  lyssnar  till  det  omvårdnadspersonalen 

beskriver och bidrar själva med mycket kunskap.  Att ett utomstående team skattar patienten 

beskrivs som positivt. Ibland beskrivs dock att irritation uppstår hos omvårdnadspersonal över 

det som framkommer vid bedömningen, just att HCR-teamet kommer utifrån och tror sig veta 

kan bidra till känslan. En informant beskriver att 

”man kör ett koncept tillsammans med läkaren och sen får man backning […] från HCR-

teamet […] att det här är inte riktigt gjort som det sedes vid det här tillfället […] det kan 

väcka en sorts trampa på tårna känsla”

Samma personal framför dock att känslan förhoppningsvis går att komma över så att kritiken 

kan tillvaratas. 
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Omvårdnadspersonalen  framförde  att  HCR-20  teamet  upplevts  som  mer  intresserad  den 

senaste tiden av vad omvårdnadspersonalen gör och hur behandlingen sker med patienten. 

Denna  upplevelse  har  varit  positiv  bland  personalen  som  tolkar  det  som  att 

omvårdnadspersonalen varit tydligare än vad man varit tidigare mot HCR-20 teamet gällande 

den dagliga omvårdnaden. Det ökade intresset från HCR-20 kunde också tolkas som att HCR-

20 teamet tar del av vad omvårdnadspersonalen dokumenterar i datajournalen på ett annat sätt 

än tidigare. Även ett ökat intresse från HCR-20 teamet över vad andra arbetsgrupper som t.ex. 

återfallsprevention och brottsbearbetning gör i  behandlingssyfte  beskrevs. Positiv feedback 

från HCR-20 teamet beskrivs av omvårdnadspersonal som en bekräftelse på arbetet som görs, 

det ger motivation och bidrar till självkänsla. 

”Det är ganska skönt att höra att ett utomstående team granskar eller skattar utifrån det du 

gör och tycker att: oj vilken skillnad, det här ser jättebra ut. För min egen skull har det  

väldigt stor betydelse, att jag upplever nån sorts bekräftelse på att det jag gör, ja men det ger 

lite glädje, lite motivation till arbetet”

Personal beskriver att det upplevs intressant att se när risker efter hand bedöms minska samt 

att man tolkar den förändring som skattningsinstrumentet visar som framsteg i arbetet. 

”Det är roligt att se när man kan göra bedömningen från att ha varit kanske 

riskbedömningen har varit hög till att faktiskt gå nedåt. Det är roligt att få vara med om och 

se framsteg, för det vill jag tolka det som att det blir”

Det belyses att det ibland är personalen som är mer benägen än patienten att göra framsteg. 

HCR-teamet kan visa att framstegen inte är så stora som personalen tror och genom detta 

bromsa  upp  arbetet.  En  omvårdnadspersonal  beskriver  att  HCR-skattningen  ibland  kan 

uppfattas som hindrande på följande sätt

”att man får käppar i hjulen… både läkare, förvaltningsrätt de går mycket utefter de här 

bedömningarna”

En  annan  informant  menar  att  det  kan  uppfattas  hindrande  för  patienterna  men  inte  för 

vårdteamet.  
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Behovet av att dela information

I underkategorin Behovet av att dela information beskrivs hur personalen delar information 

som en del av bedömning och hantering av risker.  

Att prata om risker ses som en självklar del av arbetet på avdelningen. Risker beskrivs bland 

annat tas upp vid rapporterings- och handledningstillfällen. Att försöka arbeta förebyggande 

och minska  på risker  är  hela  tiden  aktuellt  i  tanken hos  personalen.   Uppfattning  om att 

förutsättningarna som finns på avdelningarna gällande riskhantering ser olika ut framkom. 

Informativa möten och rapporter där bedömningar görs bidrar till större kunskap hos samtliga 

personal som arbetar  runt patienterna.  Erfaren personal  rapporterar  på rutin  och ofta även 

mellan den utsatta rapporteringstiden, en respondent beskriver att

”det gör man hela tiden. Jag kan ju gå i korridoren […] och en medarbetare kommer till mig 

och rapporterar nu har man sett det här beteendet hos den här patienten, att man kanske blir  

mer lyhörd. Och det är ju också en riskbedömning för då måste man ju tänka till”

Omvårdnadspersonal belyser att genom att prata om riskbedömningar blir man bättre på att 

göra dem. Uppfattning att bedöma risk och ta del av riskbedömningar är viktigt att påpeka för 

ny personal framkom. Omvårdnadspersonal beskrev även vikten av att tänka på att informera 

vikarierande personal. 

Det påpekas önskvärt att den dagliga dialogen mellan omvårdnadspersonal är ett forum för 

reflektion runt arbetet, att det ges möjlighet till feedback.  Vikten av att lyssna och ta åt sig 

och att inte någon distanserar sig framstod som betydande för att arbetet runt patienterna skall 

fungera. Fördelen med öppenhet runt den egna känslan inför akuta situationer belyses kunna 

bidra  till  tips  om  lämpligt  agerande  från  mer  erfaren  personal,  vilket  beskrivs  kunna 

förebygga efterhandsspekulationer om hur man borde ha gjort i en situation. 

Att lita på sina kollegor och att dessa delger information av vikt beskrivs som viktigt då det 

kan vara svårt att vara pålästa på alla patienter på avdelningen. En respondent beskriver 

”Det blir lätt att man fokuserar på sina egna […] när HCR-skattningen är färsk […] delar 

med mig inför rapportgruppen men det faller ju också lätt bort […] inte alla som hör, inte 

alla lyssnar […] finns nog ett ganska stort förbättringsutrymme”
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Rapportering  beskrevs  kunna utvecklas  och  bli  bättre,  det  belystes  att  olika  personal  kan 

uppleva patienter olika och rapportera olika saker, att bedömningar därför blir subjektiva och 

att upplevelsen av en rapport kan vara väldigt individuell.  Att ha ett öppet sinne inför nya 

situationer och patienter beskrivs vara viktigt, att inte bli färgad av andra togs upp 

”jo men han eller hon sa att han var på det sättet […] också går man in i den attityden”

Det beskrivs att vissa saker är viktiga att få med vid rapportering, det kan handla om vissa 

beteenden eller  när annan personal utsätts för risk. Uppfattning hos informanterna att  mer 

objektiva saker rapporteras lättare framkommer. Det påtalas att det finns fördelar med mer 

standardiserad rapportering. 

Omsättning av HCR-20
Kategorin  Omsättning  av  HCR-20  samlar  underkategorierna  Underlag  till  planering  samt 

Daglig  riskhantering.  Här  beskrivs  att  HCR-20  bedömningen  används  som  underlag  till 

planering av vården. Vikten av rätt användande av HCR-20 påtalas och förbättringsförslag 

framkommer.

  

Underlag till planering

Underkategorin  Underlag  till  planering  ger  en  beskrivning  om hur  HCR-20bedömningen 

används  som  underlag  till  planering  av  vården.  Förbättringsförslag  om  frekventare 

återkoppling  av  HCR-20  underlaget  samt  bättre  samordning  runt  de  olika  planeringarna 

framkom. 

En majoritet  av de tillfrågade påtalar  att  HCR-20 bedömningarna ligger som underlag vid 

planering av vården för patienterna. Detta gäller på ronder, inför friförmåner eller något annat 

speciellt  som  händer  runt  patienten.  Omvårdnadspersonal  beskrev  att  HCR-20  inte  var 

styrande  för  det  dagliga  arbetet  utan  att  det  är  ett  underlag  att  återkoppla  vid  behov.  En 

personal anser att förhoppningen är att all vårdpersonal som är med i vårdkedjan använder sig 

av bedömningen i sin helhet och att det inte bara är när bedömningen skall göras som detta 

belyses.  Samma  person  menar  även  att  vårdpersonalen  genom  hela  vårdkedjan  bör  ha 

riskbedömningar  i  bakhuvudet,  vid  planeringar  och  vid  träff  av  nyanländ  patient. 

Bedömningen  behöver inte plockas fram varje dag men bör finnas i tanken runt patienten.
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”Man arbetar, jag tycker man arbetar väldigt systematiskt kring alla patienter, och just kring 

risker”

En  informant  beskriver  att  all  personal  är  bekant  med  HCR-20  och  att  resultatet  från 

bedömningarna stämmer väl överens med det personalen redan vet om patienten: 

”det är inget såhär: oj nu blev det jättemycket! För att man gjort en HCR-20 bedömning och 

så känns det som hela arbetssättet vänds upp och ner, så känns det inte utan det känns väldigt  

normalt att det bara flyter på tycker jag. Alla är bekanta med det (HCR-20) och kan det och 

vet vad det betyder liksom”

Det beskrivs att vid planering av patientens vård funderar vårdteamet i samråd med läkaren 

över det som framkommit på skattningen, vad som belysts, vad som ser dåligt ut och vilka 

framsteg som skett. En respondent beskriver att diskussioner förs med HCR-20 teamet under 

bedömningen och att man tar med sig det som sägs till avdelningen där man tillsammans med 

chef eller psykolog diskuterar vidare var fokus ska läggas i behandlingen. Om något speciellt 

framkommer på HCR-20 bedömningen kan träffar anordnas med berörda parter för planering 

av vården. 

Den första HCR-20skattningen beskrivs som nödvändig för att patienten ska komma vidare i 

vården.  På  grund  av  detta  upplevs  HCR-20  som  positivt  av  patienterna  som  efter 

bedömningen kan gå vidare till  andra aktiviteter som t.ex. skola, träningshall,  pedagogiska 

verksamheten eller ansöka om friförmåner. En informant beskriver det som problematiska att 

patienterna  får  med  sig  HCR-20 bedömningen  till  förvaltningsrätten,  då  det  kan  göra  att 

patienten blir upprörd över det som står i bedömningen och personalen då får försöka förklara 

vad  som  menas.  Samtidigt  beskrivs  bedömningen,  som  väger  tungt  hos  läkaren  och 

förvaltningsrätt, som något som personalen kan få stöd i och hänvisa till när patienterna blir 

otåliga och  ivriga och vill framåt i vårdprocessen. 

För ett bra resultat beskriver personal att  bedömningen skall göras med nödvändiga underlag. 

Planeringar och skattningar beskrivs med fördel kunna samordnas så att HCR-20 görs bland 

det första för att sedan användas som  grund för annan planering. Det beskrivs att arbetet runt 

instrumentet är viktigt för att få ett bra resultat. Det framhålls att hur planen läggs upp för att 
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komma  vidare  i  vården  blir  avgörande  för  hur  riskfaktorer  hanteras  och  elimineras.Det 

beskrivs också att det finns en möjlighet att använde tidigare HCR-20 som utvärdering för 

vården,  genom att  visa  hur  det  sett  ut  för  patienten  och  vad  som möjligen  gått  fel  kan 

upprepade misstags undvikas. En omvårdnadspersonal påtalar att

”HCR-skattningarna överlag tycker jag brukar vara bra, det är bra dialog med HCR-teamet 

[…] när jag läser dem brukar de vara välvisande, dem stämmer bra överens med min 

uppfattning av patienten. Sen tror jag tyvärr att det stannar mycket där också […] det ligger 

mycket på kontaktpersonernas ansvar och på kontaktmannagruppen att ta del av vad som har 

kommit fram sen i protokollen så att säga från skattningarna då. Och lite där stannar det  

också känns det som, det blir inte så mycket mer av det”

Omvårdnadspersonal  återkommer  upprepat  till  att  det  finns  utrymme  för  förbättring  med 

användandet av HCR-20 och arbetet med riskhantering. Det framkommer att det ibland finns 

en  tendens  att  skattningarna  efter  att  de  är  gjorda  blir  liggande  i  väntan  på  nästa 

halvårsbedömning. Det beskrivs att ju längre tid som gått från skattningstillfället desto mindre 

fokuseras resultatet. 

”liksom nu är det (HCR-20) gjort och så håller vi andan ett halvår och väntar på nästa. Men 

det är mindre av den varan nu, men så har det ju varit”

”att man har det färskt när den är färsk skattningen, men sen kan det lätt glömmas bort. Att  

vi går mer på avdelningskänslan även om den är annorlunda än själva skattningen”

Möjlighet  att  utveckla  arbetssättet  beskrevs  exempelvis  genom  att  återkommande 

uppmärksamma att arbetet innefattar risker samt genom att vid ytterligare tillfällen med hjälp 

av HCR-20 belysa det som är specifikt för varje patient.

Daglig riskhantering

Underkategorin  Daglig  riskhantering påtalar  vikten  av  rätt  användande  av  HCR-20  och 

personalens engagemang samt att omvårdnadspersonalen i stort inte uppfattar HCR-20 som 

styrande för det dagliga arbetet.  

22



Det förefaller variera hur mycket och ofta bedömningsresultatet från HCR-20 återkopplas av 

omvårdnadspersonal  i  det  dagliga  arbetet.  Genom  intervjuerna  framkom  att 

omvårdnadspersonal i stort inte uppfattar HCR-20 som styrande för det dagliga arbetet utan 

att det är ett underlag att återkoppla vid behov. Personal beskriver att risker hanteras genom 

att se patienten genom dennes sårbarhet och genom kännedom om patienten.  Genom att utgå 

från de identifierade brister som finns hos en patient och bygga arbetet runt det. Personalen 

påtalade  att  arbetssättet  är  aktuellt  och nyanserat  att  den aktuella  dagsformen beaktas,  att 

reflektioner och bedömningar runt förändringar och risker sker snabbt och att besluten som tas 

ligger nära det dagliga arbetet. Den dagliga riskhanteringen och omvårdnadsarbetet beskrivs 

bygga på personlig  kännedom om patienterna  där  HCR-20 inte  beskrivs  som tongivande. 

Relationen  ansågs  ligga  som  en  grund  för  omvårdnadsarbetet  och  vikten  av  att  vara 

professionell hölls fram, där det förtydligas att professionalism inte handlar om att distansera 

sig utan om ett medvetet arbetssätt och medvetenhet vilka patienterna är. Vikten av en balans 

där personalen inte ger för mycket personligt framhålls.

”att HCR-20 inte beaktas så där enormt mycket just i själva omvårdnadsarbetet, för att vi vet  

vi känner patienterna och vi vet ungefär, vi lever ju i princip med dom på dagarna och 

arbetspassen vi har. Och då så upplever inte jag att vi återkopplar till HCR-20 så att just det  

där att: få se här vad säger HCR-20? Det anser inte jag att vi gör i själva omvårdnads- och 

riskhanteringsarbetet på avdelningen”

En  anledning  till  att  HCR-20  inte  används  i  det  dagliga  arbetet  uppges  delvis  bero  på 

uppfattningen att personalen och då framförallt kontaktpersonerna, känner patienten så pass 

väl att  de inte behöver titta  på bedömningen.  Samma person beskriver bedömningarna på 

följande sätt

”det är väl mer när vi går upp på HCR-20 skattningarna att man sitter där och genomlyser 

patienten och då kanske får en hint, om vi är på rätt väg eller om det har blivit sämre eller  

bättre”

Samma  personal  utvecklar  sitt  resonemang  med  att  omvårdnadspersonalen  har  ett  högt 

säkerhetstänk och  därför  inte  använder  HCR-20 som vägledning  på  avdelningen  gällande 

patienters risker utan att HCR-20 mestadels används när en patient ska göra saker utanför 

avdelningen. Personalen beskriver en balansgång i arbetet mellan viljan att skydda patienten 
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samt att bevilja mer friförmåner. Vikten av kloka beslut för att kunna motivera varför besluten 

tagits belyses.

”man vill ju inte utsätta patienten […] så att den mår dåligt och man vill ju inte […]  

friförmånschansa heller”

Personalens  uppfattning  att  stor  vikt  ligger  vid  rätt  användande  av  HCR-20-instrumentet 

framkommer och att det betydande är vad som görs med resultatet från HCR-bedömningen. 

Arbetssättet  runt HCR-20 beskrivs bygga på engagemang från omvårdnadspersonalen.  Det 

beskrivs att kontaktpersonerna står för det främsta risktänket runt patienterna, att de åligger 

dessa att sedan förmedla till övrig omvårdnadspersonal i arbetsgruppen. Personal beskriver att 

engagemang och tankesätt blir beroende av vilken som är omvårdnadspersonal. Det framhålls 

att  arbetssättet  i  sig  verkar  riskhanterande.  Genom  att  tänka  runt  de  identifierade 

riskfaktorerna och bemöta patienterna på ett medvetet sätt hanteras risker. 

 

”Men helheten, det är det instrument vi har idag, det är det här och jag tror att gör vi det  

bästa av det då ligger väldigt stor del hos oss i vårdpersonal, att använda det här på rätt sätt,  

tänka runt alla dom här faktorerna”

 

Metoddiskussion
En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för studien då det ansågs lämpligt eftersom 

författarna sökte en djupare förståelse för omvårdnadspersonalens erfarenheter. Författarnas 

ambition  har  inte  varit  att  söka  någon klar  sanning  utan  snarare  att  belysa  något  av  vad 

omvårdnadspersonalen  i  den  rättspsykiatriska  vården erfar  i  sitt  arbete  med  riskhantering. 

William,  Stoltz  och  Bahtsevani  (2011)  menar  att  eftersom  omvårdnadsvetenskapens 

forskningsperspektiv inkluderar kunskap om mänskliga händelser, upplevelser, relationer och 

processer  används många  gånger  den  kvalitativa  forskningsmetoden.  Angreppssättet  anses 

kunna  beskriva,  förklara  och  fördjupa  förståelsen  för  mänskliga  uppfattningar  och 

upplevelser. Genom individers meningsupplevelser söker forskaren efter att upptäcka mönster 

och kännetecken. Polit och Beck (2010) belyser att målet med den kvalitativa forskningen är 

att  utveckla  stor förståelse  för människors  upplevelse  av något  i  dennes  egen kontext,  en 

strävan efter förståelse för helheten genom ett holistiskt synsätt. Resultatet i denna studie kan 

inte  generaliseras  på  så  sätt  att  det  ses  som  representativt  för  all  omvårdnadspersonal. 
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Författarna ser dock ett  värde i resultatet  som anses kunna bidra till  utveckling inom den 

rättspsykiatriska  omvårdnaden.  Granskär  och  Höglund  Nielsen  (2008)  för  fram att  enligt 

kvalitativ  tradition  ligger  sanningen  i  betraktarens  ögon  utan  att  kunna  nå  en  ”objektiv” 

sanning. Detta innebär att världen ses som komplex och på ett subjektivt sätt. 

Att  undersökningen  genomfördes  vid  en  rättspsykiatrisk  klinik  ansågs  lämpligt  för 

undersökningsområdet.  Då  båda  författarna  deltog  vid  alla  intervjuer  fanns  en  risk  att 

informanten skulle uppleva en känsla av att vara i underläge, i ett försök att motverka detta 

fick deltagarna själva välja plats för intervjun. Den första informanten valdes av författarna 

och för att författarna därefter inte skulle bli allt för styrande av valet av informanter söktes 

deltagare till studien genom snöbollsurval där den senast intervjuade ombads rekommendera 

lämplig fortsatt informant. Författarna ansåg det behövligt att den medverkande personalen 

hade erfarenhet av arbete med HCR-20 varför medverkan vid minst två skattningstillfällen 

användes  som inklusionskriterie,  av  samma  anledning  exkluderades  personal  med  kortare 

arbetstid än ett år. 

Datainsamlingen  bestod  av  intervjuer  med  omvårdnadspersonal  där  deltagarna  fick  lämna 

informerat  samtycke  och  upplystes  om möjligheten  att  när  helst  avbryta  sitt  deltagande. 

William et al.  (2011) belyser  att vid studier av människors upplevelser,  uppfattningar och 

erfarenheter är ofta ord det bästa sättet att beskriva dessa fenomen med, intervju anses därför 

vara ett lämpligt sätt att insamla data. Eftersom författarna ville låta deltagarna fritt beskriva 

sin erfarenhet genom öppna frågor och samtidigt tillförsäkra sig om att intervjuerna skulle 

leda  till  svar  på  syftet  valdes  semistrukturerade  frågor.  Den  frågeguide  som  utformades 

användes för att alla frågeområden med säkerhet skulle innefattas i alla intervjuer samt att alla 

deltagare  skulle  få  samma  frågor.  Granskär  och  Höglund  Nielsen  (2008)  beskriver  att 

författarna i  den kvalitativa ansatsen i hög grad blir  medskapare i  forskningsprocessen då 

förloppet innebär växling mellan närhet och distans. Ett sätt för forskaren att distansera sig 

kan vara att använda sig av i förväg formulerade frågor.  

För att testa intervjuguiden gjordes inledningsvis en pilotstudie, vilken utvärderades genom 

att deltagaren utfrågades om frågeguiden. De enda justeringar som sedan gjordes var att flytta 

om följden på frågorna vilket möjliggjorde att även pilotstudien kunde inkluderas. Om mer tid 

hade  lagts  på  utformande  av  frågeguiden  med  mer  precisa  frågor  hade  kanske  ett  ännu 
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tydligare resultat kunnat framträda. Då analysen renderat en relativt liten mängd kringdata får 

frågeguiden ändå anses passande för studiens syfte.  

Det fanns en strävan att få deltagare från klinikens alla åtta avdelningar. Detta införlivades 

dock inte, fokus lades istället  vid att  få deltagare som väl kunde beskriva sina tankar och 

erfarenheter kring valda frågeområdet. Vilket styrks av Polit och Beck (2010) som menar att 

om deltagarna är goda informanter och kan reflektera över den egna erfarenheten och effektivt 

kommunicera detta så kan en relativt liten mängd intervjuer räcka för att uppnå datamättnad. 

Efter åtta genomförda intervjuer beslutades att stoppa datainsamlingen. En tillfrågad deltagare 

avstod medverkan till följd av svårigheter att finna ett lämpligt tillfälle för intervju. I övrigt 

deltog alla som frågades om att delta. 

Då författarna arbetar inom det undersökta fältet togs hänsyn till den förförståelse som fanns 

och risken att  genom denna tro sig förstå utan att  försäkra sig om att så var fallet.  På ett 

medvetet sätt ställdes därför fördjupande följdfrågor för att söka efter deltagarnas uppfattning. 

Förförståelsen  kan  också  ses  som en  resurs  där  författarna  är  väl  insatta  i  det  specifika 

området som studerades.  Båda författarna deltog vid alla intervjuer där arbetet fördelades 

genom att en person ställde frågorna och den andre utgjorde bisittare. Bisittaren kunde vid 

slutet av intervjun ställa kompletterande frågor för att ytterligare klargöra.     

Intervjuerna bearbetades genom innehållsanalys som Granskär och Höglund Nielsen (2008) 

beskriver till  en början utvecklades  med syfte  att  kunna hantera  stora mängder  data.  Den 

kvalitativa innehållsanalysen används för att tolka texter och nyttjas ofta inom vårdvetenskap. 

Inom  omvårdnadsforskningen  har  denna  analysmetod  använts  just  för  att  tolka  bandade 

intervjuer.  Genom att  transkribera intervjuerna i  sin helhet  kunde texterna  sedan upprepat 

läsas utan att sammanhanget gick förlorat. Författarna strävade för att den egna förförståelse 

inte  skulle  påverka  sökandet  efter  textens  mening.  Genom  upprepad  genomläsning  fick 

författarna en känsla av vad texten beskrev och områden i texten kunde identifieras. För att 

kunna tolka en text menar Granskär och Höglund Nielsen (2008) att det förutsätts kunskap om 

det sammanhang i vilket studien genomförts, det samma gäller kontexten av texten det vill 

säga att delar av textens innehåll förstås utifrån det sammanhang som omger delen. Texten 

delades  därefter  in  i  meningsbärande  enheter.  Försiktighet  vidtogs  med  att  inte  låta 

meningsenheterna  bli  för  små  då  detta  enligt  Granskär  och  Höglund Nielsen  (2008)  kan 

medföra att resultatet blir fragmenterat. I den kvalitativa innehållsanalysen ligger fokus i att 
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beskriva båda skillnader och likheter i texten, vilket har gjorts i den här studien. Genom att 

hålla  analysen  nära  den  ursprungliga  texten  möjliggjordes  beskrivning  av  det  konkreta 

innehållet.  En viss grad av abstraktion och tolkning blev dock nödvändig för att resultatet 

skulle bli begripligt och meningsfullt och för att inte helheten skulle förloras, vilket också 

stöds av Granskär och Höglund Nielsen (2008).

För  att  möjliggöra  konfidentiellitet  för  deltagarna  utelämnades  information  om  deras 

karaktäristika, exempelvis ålder, kön, yrkeskategori och år av erfarenhet, vilket möjligen kan 

påverka överförbarheten. Det väl beskrivna analysförfarandet och redovisningen av autentiska 

citat i resultatet anses stryka studiens tillförlitlighet.    

Denna studie följer publikationsriktlinjer för Journal of Forensic Nursing.

Diskussion
Syftet  med  studien  var  att  belysa  hur  den  kunskap  som  framkommer  genom 

riskbedömningsformuläret HCR-20 omsätts i omvårdnadsarbetet vid rättspsykiatrisk vård. 

Resultatet visar att arbetet med HCR-20 synliggör risker och hur dialogen vid bedömningarna 

kan synliggöra risker. Omvårdnadspersonalen belyser behovet av att dela information samt 

hur skattningstillfället bidrar till feedback. Det beskrevs att riskbedömningen blir ett underlag 

till  planering och belystes att den dagliga riskhanteringen var viktig. Författarna menar att 

resultatet  belyser något om hur arbetet  runt HCR-20 och riskhantering vid rättspsykiatrisk 

vård uppfattas av omvårdnadspersonal samt att utvecklingsmöjligheter har identifierats.   

Den rättspsykiatriska vården har en skyldighet att utföra riskbedömningar vilket belystes av 

omvårdnadspersonal  som  även  framförde  att  HCR-20  inte  uppfattas  ha  några  uppenbara 

brister men att instrumentet möjligen används för lite praktiskt.  Författarna tolkar studiens 

resultat  som  att  det  finns  möjligheter  att  utveckla  arbetsmetoder  runt  riskhantering  vid 

undersökt klinik. 

Omvårdnadspersonalen  beskrev  att  HCR-20  bidrar  till  att  belysa  patienten  från  olika 

synvinklar vilket främjar en mer objektiv bild. Bedömningarna ansågs befogade att ha och 

tycktes stödja personalen att behålla sin objektivitet som beskrevs kunna påverkas av långa 

vårdtider och nära arbete med patienterna. Skattningarna sågs aktualisera och ge en översikt 
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över  hur  vården  fungerat  sedan  den  senaste  bedömningen,  som  en  utvärdering  över 

behandlingen. Bedömningstillfället ansågs ge upphov till eftertanke runt det egna arbetet samt 

kunna  bidra  till  att  förhindra  förhastade  beslut.  Olsson,  Strand,  Kristiansen,  Sjöling  och 

Asplund (2013) visar på vikten av att ha kontroll över och identifiera var en minskning av 

risken skett samt att insikt om vilka risker som är svårast att reducera kan ge en vägledning 

för omvårdnadspersonalen i deras arbete med riskhantering och behandling för patienten.

Skattningstillfället  tillsammans  med  HCR-teamet  är  plattformen  där  bedömningen  skall 

utföras. Atmosfären blir avgörande för hur samspelet vid träffarna fungerar. Resultatet visar 

att omvårdnadspersonalen erfar att dialogen vid tillfället synliggör risker och att samarbetet 

med HCR-teamet till största del uppfattas som gott men också att det finns en del hinder att 

övervinna inför framtiden. Omvårdnadspersonalen visar på stor respekt inför HCR-teamets 

kompetens och erfarenhet, men resultatet indikerar också att personalen ibland upplever att 

det inte blir tillräckligt lyssnade till. Resultatet visar att personalen uppskattar att teamet visat 

ökat  intresse  inför  omvårdnadsarbete  samt  att  detta  uppfattats  förbättra  dialogen  och 

bedömningarna.  Författarna  vill  belysa  att  HCR-teamets  goda  anseende  hos 

omvårdnadspersonalen ytterligare borde kunna nyttjas.  Författarna tolkar resultatet  som att 

personalen välkomnar resonemang om behandlingsalternativ i dialogen med HCR-teamet och 

ser där en möjlighet till  utveckling. Olsson et al. (2013) belyser att det största målet inom 

riskbedömning är riskhantering och behandlingsplaner.  

Resultatet  visar att  arbetet  med den strukturerade  riskbedömningen HCR-20 inte  utesluter 

arbete med ostrukturerad riskbedömning, vilket författarna tolkar den dagliga riskhanteringen 

vara, det vill säga det omvårdnadspersonal dagligen gör och ser som en naturlig del av arbetet 

på  avdelningen.  Då  den  strukturerade  riskbedömningen  finns  med  i  det  grundläggande 

tankesättet  vid  planeringen  runt  vården  och  patienten  vill  författarna  till  denna  studie 

argumentera  för  att  den strukturerade riskbedömningen således  också blir  underlag till  de 

osturkuterade  bedömningar  som  görs.  Fluttert,  Meijel,  Nijman,  Björkly  och  Grypdonck 

(2010)  menar  att  resultatet  från  deras  studie  indikerar  att  användandet  av 

riskbedömningsinstrument  kan hjälpa personalen att  utveckla  sitt  sätt  att  tänka kopplat  till 

risk.  Doyle  och Dolan (2002) menar  att  det  finns behov av utvecklandet  av systematiska 

metoder  för  arbete  att  förebygga  risk.  De  föreslår  att  en  kombination  av  klinisk  och 

strukturerad utgångspunkt är önskvärd eftersom de menar att båda angreppssättet har för- och 

nackdelar.  
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Resultatet indikerar att omvårdnadspersonalens engagemang blir viktigt för vad som händer 

med resultatet  från HCR-20 bedömningen,  personalens engagemang blir  således av direkt 

betydelse för arbetssättet runt risker. Svårigheter att inledningsvis till fullo förstå innebörden 

av  arbetet  runt  HCR-20  kan  enligt  författarna  hämma  omvårdnadspersonalens 

handlingsutrymme  eftersom  svårigheter  att  förstå  antas  leda  till  minskat  engagemang. 

Personal uttalar att mer erfarenhet av bedömningar och skattningar ger större förståelse och 

tydlighet i förhållande till instrumentet, personal vittnar om att det tar ett tag att sätta sig in i 

detta arbete. Vidare framkommer i resultatet att för att bedömningen skall bli bra krävs att 

omvårdnadspersonalen är påläst och kan förklara och plädera för sin uppfattning, detta för att 

bilden av patienten  skall  bli  så rättvisande som möjligt.  Större förståelse  för instrumentet 

antas ge ökad förståelse för vad som kan bidra till att minska risker och således föra arbetet 

framåt.  Resultatet  visade  att  positiv  feedback  vid  skattningstillfället  gav  bekräftelse, 

motivation och självkänsla vilket av författarna till den här studien förmodas bidra till ökat 

engagemang  från  personalen.  Vidare  menar  författarna  att  tidiga  utbildningsinsatser  runt 

HCR-20 samt frekvent återkopplande bör kunna bidra till ökad förståelse och förtrogenhet hos 

personal. Ökad förståelse för HCR-20 instrumentet och det förväntade arbete som krävs av 

omvårdnadspersonalen för att hantera de bedömda riskfaktorerna runt patienten antas kunna 

bidra till bättre arbete runt risker och riskhantering. 

Resonemanget styrks av Woods (2012) som också berör vikten av utbildning och framför att 

omvårdnadspersonalen i dennes studie beskrev att de fått lite utbildning i riskbedömning och 

hantering av risker under och efter påbörjad anställning. De beskrev uppfattning om att deras 

utveckling av klinisk bedömning förväntades komma genom växande erfarenhet. Deltagarna 

belyste att otillräcklig utbildningen i användandet av ett specifikt riskbedömningsinstrument 

fick  konsekvenser  för  instrumentets  tillförlitlighet.  Woods  menar  att  personalen  inte  kan 

förväntas utföra effektiva riskbedömningar och riskhantering om dessa inte utbildas adekvat. 

Vidare menar författaren att det är bättre att inte använda riskbedömningsinstrument alls om 

dessa inte används korrekt. Att utveckla riktlinjer för personal rekommenderas för att förbättra 

det praktiska arbetet med riskbedömning menar Woods som hänvisar till att det finns mycket 

forskning som stöder att utbildning och träning för personal i  riskbedömning ger en ökad 

kompetens inom området. Även McNiel, Chamberlain, Weaver, Hall, Fordwood och Binder 

(2008)  beskriver  effekterna  av  utbildning  för  personal.  Då  dessa  studerade  utfallet  av 

utbildningsinsatser  av  riskbedömningsinsturmentet  HCR-20  för  personal.  Resultatet  från 
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deras studie indikerar att den specifika utbildning som personalen i undersökningen fick ledde 

till  förbättringar  runt  hur  personalen  presenterade  förhållandet  mellan  riskbedömning  och 

planer  för  riskhantering.  Personalen  som  deltagit  i  utbildningen  visade  också  på  ökat 

självförtroende gällande riskbedömning.    

Resultatet belyser att omvårdnadspersonalens uppfattning av arbetet med HCR-20 visar att 

skattningstillfällena  och  bedömningen  både  kan  nyttjas  för  att  validera  vården  och  visa 

riktning för planering. I resultatet framkom dock att den intervjuade omvårdnadspersonalen i 

stort inte uppfattar HCR-20 som styrande för det dagliga arbetet. Resultatet belyser vikten av 

att se till helheten i arbetet med risker och att inte glömma bort att tänka  på helheten omkring 

de identifierade riskfaktorerna. Vikten av att omvårdnadspersonalen tar vid och arbetar vidare 

med resultatet från bedömningen belystes men också risken att bedömningen ibland gjordes 

och sedan inte beaktades eller efter hand föll i glömska. Olsson et al. (2013) framför i sin 

studie  att  den  bedömda  risken  för  våld  visade  sig  minska  över  tid  för  patienter  inom 

rättspsykiatrin både över kort och också lång tid. Förebyggande riskarbete fungerar inom den 

rättspsykiatriska vården och att det är viktigt att fortsätta arbetet med riskhantering. Deras 

studie visar på vikten av att göra noggranna bedömningar av patientens risker i syfte att sedan 

arbeta med just den risken för att få den reducerad. 

Vi  författare  anser  att  det  borde  vara  en  självklarhet  att  tillvarata  den  information  som 

riskbedömningen ger och omsätta detta i tydliga mål för vården, då skyldigheten att utföra 

riskbedömning redan är klargjord anses det också rimligt med krav om att riskbedömningen 

även beaktas och praktiskt omsätts vid den rättspsykiatriska vården.   

Konklusion 
Omvårdnadspersonalen ger en bild av hur dialogen mellan HCR-teamet och vårdenheten vid 

skattningstillfället  synliggör risker  samt  det  positiva  i  att  patienten  belyses  från  olika 

synvinklar. Omvårdnadspersonalen beskriver att dialogen med HCR-teamet i stort är bra men 

att en del kritik dock framkommer. Det framkommer att skattningstillfället både kan vägleda 

och validera och ge en vidare bild av patienten, men också att skattningen kan ge upphov till 

negativa känslor. Behovet av att dela information som en del av bedömning och hantering av 

risker beskrivs. Det framförs att HCR-20 bedömningen används som underlag till planering 

av vården. Den strukturerade riskbedömning blir ett underlag till de dagliga ostrukturerade 
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riskbedömningar som görs. Vikten av rätt användande av HCR-20 av omvårdnadspersonal 

påpekas till viss del beroende av personalens engagemang. 

Författarna ser möjlighet till utveckling av arbetssättet med  riskhantering. Förbättringsförslag 

belyses om frekventare återkoppling av HCR-20 underlaget samt bättre samordning runt de 

olika  planeringarna.  Möjlighet  att  diskutera  tydligare  förslag till  behandlingsalternativ  vid 

skattningstillfället välkomnas. Utbildning i riskhantering och instrumentet torde kunna leda 

till ökad förståelse och engagemang hos personalen. Författarna anser det rimligt med krav på 

att riskbedömningarna beaktas och omsättas praktiskt.
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Bilaga 1

Frågeguide

1. Skulle du vilja berätta om din erfarenhet av HCR-20?

2. Berätta om din uppfattning hur HCR-20 underlaget används i det dagliga arbetet av 
patienterna?

3. Kan du berätta hur ni arbetar för att hantera de risker som finns runt en patient?

4. Skulle du vilja beskriva hur riskerna som identifieras genom HCR-20 omsätts i 
omvårdnadsarbetet? 

5. Hur upplever du att arbetet på din enhet påverkas av HCR-20-bedömningarna?

6. Hur skulle du vilja utveckla omvårdnadsarbetet runt risker och riskhantering? 

7. Vad skulle behövas för att ännu bättre tillvarata det som framkommer genom HCR-
20? 

8. Hur upplever du träffarna med HCR-20 teamet?

9. Finns det något du vill tillägga? Är det något du vill ta upp som inte kommit med? 
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Bilaga 2

UMEÅ  UNIVERSITET
Institutionen  för  omvårdnad

Rättspsykiatriska Regionkliniken
Sundsvall

Förfrågan om medverkan i intervjustudie

Genom  intervjuer  på  Rättspsykiatriska  Regionkliniken  i  Sundsvall kommer 
omvårdnadspersonal att tillfrågas angående upplevelsen av sitt arbete. Syftet med studien är 
att belysa hur de risker som identifieras genom riskbedömningsformuläret HCR-20 omsätts i 
omvårdnadsarbetet vid rättspsykiatrisk vård. 

Omvårdnadspersonalens upplevelse och erfarenhet är av stor betydelse för utvecklingen av 
omvårdnadsarbetet inom fältet. 

Du tillfrågas i och med detta brev om deltagande i studien. 

Vi kommer att intervjua Dig genom att ställa frågor utifrån frågeområden som beröra den 
egna uppfattningen av omvårdnadsarbete, riskhantering samt erfarenhet av arbete med HCR-
20. 

Intervjun kommer att spelas in. Det som sägs under intervjun är konfidentiellt, det är bara Du 
och vi samt vår handledare som har kännedom om vad som framkommit. Intervjun kommer 
att ta cirka 30-60 minuter.  Avkodning av Din identitet kommer att göras innan arbete med 
analys påbörjas. Resultatet av studien redovisas i en rapport och kommer att presenteras så att 
ingen deltagande person skall kunna identifieras. 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan att motivera 
detta vidare.
 

Vänligen

Karin Hamrin ssk, avdelning 99 Glenn Enheim enhetschef avdelning 97
karin.hamrin@lvn.se glenn.enheim@lvn.se

Mats Lundström handledare, Institutionen för omvårdnad 
Umeå Universitet
mats.o.lundstrom@umu.se

37

mailto:mats.o.lundstrom@umu.se


Informerat samtycke

• Jag har läst  dokumentet  med information om studien och alla mina frågor rörande 
deltagandet i denna forskningsstudie har blivit besvarade.

• Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt.
• Jag kommer att få en kopia av denna samtyckesblankett sedan den daterats och skrivits 

under.

Genom att skriva under denna blankett avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 
har som deltagare i en forskningsstudie.
Enligt personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204) har jag rätt att gratis en gång per år få del av 
de uppgifter om mig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Ansvarig för behandling av mina personuppgifter är Umeå Universitet, 901 87 Umeå, telefon 
090-786 50 00. 

Kontaktperson är Mats Lundström, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet,
e-post: mats.o.lundstrom@umu.se

Jag samtycker till att delta i denna studie.

Datum

………………………………………. ……………………………………….
Deltagarens namn Namn på den som tar emot samtycket

………………………………………. ………………………………………….
Namnteckning Namnteckning
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