
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  21  •  1998 2469

Den i särklass mest påtagliga fråge-
ställningen inom den (rätts)psykiatriska
vården handlar om vilken risksom före-
ligger för framtida våldshandlingar från
patienternas sida – mot andra eller mot
sig själva. När är det dags för lättnader i
vården? När kan frigångar och permis-
sioner beviljas? När bör frågan om ut-
skrivning aktualiseras? 

Dessa frågor är ständigt närvarande
och beslut i dem fattas dagligen – inte
sällan under stor beslutsvånda och i all-
mänhet också en stor osäkerhet. Såväl
psykiaterkåren som länsrätterna har här
otvivelaktigt pålagts ett stort ansvar,
men besluten har tyvärr under många år
måst fattas utan tillgång till relevant
forskning. 

Den enda forskning som bedrivits
under många år på området har snarare

gått ut på att visa att vi inte är vidare bra
på att göra riskbedömningar än på att
söka förbättra kriterier och bedöm-
ningsgrunder. 

Följden har blivit att det såväl inom
den (rätts)psykiatriska vården som
inom kriminalvården varje dag fattas
beslut av stor betydelse för alla inblan-
dade som bygger på riskbedömningar
gjorda utifrån olika beslutsfattares i all-
mänhet mycket varierande referensra-
mar. 

Det har nämligen visat sig att de per-
soner som gör riskbedömningar, i brist
på klara bedömningsmallar, ofta myc-
ket snabbt utvecklar en alldeles egen
teknik – en teknik som inte sällan har
mycket lite att göra med den faktiska
kunskap som trots allt finns [1].

Ökat forskningsintresse
De senaste åren har emellertid in-

tresset för forskning kring riskbedöm-
ningar för framtida våld ökat allt mer
[2]. En central uppgift för forskningen
har varit att utveckla instrument för
standardisering av riskbedömningarna.
Dessa instrument har visat sig ha en stor
potential för att öka säkerheten i be-
dömningarna, även om forskningspro-
cessen ännu måste sägas vara i ett initi-
alt skede [3]. 

Det mest uppmärksammade av des-
sa instrument synes vara HCR-20, vil-
ket en grupp kanadensiska forskare
publicerade i dess första version 1995
[4]. Detta instrument innehåller 20 vari-
abler som är av stor betydelse vid risk-
bedömningar. Tio av variablerna är his-
toriska (H), fem är kliniska (C) och fem
rör riskhantering (R). Instrumentet
finns närmare beskrivet i bland annat re-
ferens [5].

Utvecklingen i Sverige 
I slutet av 1995 beslutade vi oss för

att vid två specialenheter för rättspsyki-
atrisk vård (Sundsvall och Växjö) – vil-
ka tillsammans svarar för en stor del av
den rättspsykiatriska vården i landet –
anta utmaningen att integrera två nästan
separata världar inom detta område:
forskning och klinisk praxis. 

Vi föresatte oss att inom två år ut-
veckla en svensk version av HCR-20,
integrera den i den kliniska vardagen

samt introducera instrumentet för de ju-
rister i länsrätterna som har att fatta be-
slut utifrån våra riskbedömningar. Den-
na artikel beskriver hur arbetet utfördes,
resultatet samt erfarenheter för framti-
den. 

Utbildningsprocessen
i Sundsvall 
I slutet av 1995 inbjöds en av kon-

struktörerna av HCR-20, professor
Christopher D Webster, Simon Fraser
University i Vancouver, Kanada, till re-
gionpsykiatriska kliniken i Sundsvall. 

Webster gav dels en öppen föreläs-
ning under en hel dag, dels utbildade
han under ytterligare en dag Sundsvalls-
klinikens läkare, psykologer och kura-
torer i användningen av instrumentet.
Detta kompletterades senare med en
dags utbildning i skattning av psykopa-
ti, en av riskvariablerna i HCR-20. 

Efter denna inledande process beslu-
tade vi att omsorgsfullt pröva instru-
mentets interbedömarreliabilitet, dvs
att testa i vilken utsträckning olika skat-
tare kommer till likartade resultat när de
utifrån HCR-20 skattar samma patien-
ter. 

Till undersökningsgrupp utsågs alla
de 43 patienter som i början av 1996 var
inskrivna vid regionpsykiatriska klini-
ken i Sundsvall, dömda för våldsbrott. 

Sju skattare fick i uppgift att – obe-
roende av varandra – skatta samtliga 43
patienter. Inga diskussioner av fallen
var således tillåtna innan undersökning-
en var avslutad. En hel dag ägnades åt
genomgång och instruktioner, under
ledning av en av artikelförfattarna
(Henrik Belfrage). 

Tog tid att bli ense
Undersökningsperioden sträckte sig

över 8 månader, varefter resultaten blev
föremål för statistisk analys. Därefter
återsamlades skattarna för att gemen-
samt diskutera igenom arbetet. Det hu-
vudsakliga syftet var att skattarna skul-
le enas om en gemensam bedömning
per patient. Bedömningen skall sedan
användas vid validitetstestning vid en
fortlöpande uppföljning av patienterna.
Ett syfte var också att avslöja eventuel-
la oklarheter i instrumentet. 

Det visade sig snabbt att denna fas av
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En av rättspsykiatrins svåras-
te uppgifter är att bedöma ris-
ken för våldshandlingar från
patienternas sida. Genom stan-
dardiserad skattning och ökad
forskning hoppas man kunna
förbättra säkerheten i bedöm-
ningarna. 

En svensk version av ett ka-
nadensiskt bedömningsinstru-
ment har nu tagits fram av de
rättspsykiatriska regionenheter-
na i Växjö och Sundsvall och
provats med gott resultat. 



arbetet var den kanske viktigaste delen
av alla. Diskussionerna tog nämligen
tre hela dagar, varvid en rad oklarheter i
instrumentet kom i dagen – oklarheter
som sedermera kom att ha stor betydel-
se inte bara vid utformningen av den
svenska versionen [6], utan även för re-
visionen av den kanadensiska original-
versionen [7]. En av oss, Henrik Bel-
frage, tillbringade nämligen tre måna-
der vid Simon Fraser University i Kana-
da och deltog där i arbetet med att ut-
veckla originalversionen. I det arbetet
kom man att ta stor hänsyn till våra
svenska erfarenheter.

Resultatet av interbedömarstudien
utföll på ett mycket gott sätt, vilket
framgår av Tabell I. Tabellen visar att
såväl den interna konsistensen (Cron-
bachs alfa) som interbedömarreliabi-
liteten (Kendalls W) är mycket god med
avseende på de flesta av instrumentets
variabler.

Vi har använt oss av det icke-para-
metriska testet Kendalls W av det skälet
att detta är en multivariat metod att mäta
samband mellan fler än två personer, till
skillnad från de bivariata metoder som
vanligen används vid studier av interbe-
dömarreliabilitet mellan två personer
(exempelvis Cohens Kappa och Ken-
dalls Tau). 

Två variabler, R2 och R3, blev före-
mål för en särskilt ingående diskussion.
De behandlar det stöd och den hjälp och
tillsyn som patienten kan förväntas få i
det viktiga eftervårdsarbetet. De visade
sig ha förhållandevis låga värden, dvs
det förelåg en viss oenighet bland skat-
tarna i synen på dem. Dessa båda vari-
abler har numera modifierats.

Avvikande resultat
Den statistiska analysen gav vidare

vid handen att två av skattarna, i varie-
rande utsträckning, avvek från de and-
ra i bedömningen. Det visade sig att en
av dem, vars bedömningar avvek kraf-
tigt från de övrigas, inte hade påbörjat
sitt skattningsarbete förrän ett halvt år
efter utbildningen. Man kan förmoda
att vederbörande glömt stora delar av
utbildningen, samt att den tidspress
som den sena starten med skattningsar-
betet innebar, påverkat arbetet negativt.
Denne skattare togs därför bort ur ana-
lysen. 

Den andre skattaren med avvikande
resultat hade inte deltagit i viktiga delar
av utbildningen. Han var således i viss
utsträckning enbart hänvisad till manu-
alen och till den genomgång som gjor-
des strax innan projektet påbörjades. 

Intressant nog visade det sig att den-
ne skattare i över 70 procent av fallen
skattade högre än övriga deltagare (han
ingår dock i den analys som redovisas
här). Förklaringen var att han i vissa av-
seenden övertolkat den engelska origi-

nalmanualen, vilket understryker ut-
bildningens mycket stora betydelse. 

Särskild analys av »psykopati»
En variabel blev föremål för sär-

skild analys, nämligen »psykopati».
Samtliga patienter skattades med hjälp
av psykopatiskattningsskalan PCL-R
(Psychopathy Checklist-Revised) [8],
vilket var föreskrivet i originalmanua-
len. Interbedömarreliabiliteten visade
sig vara god, men vissa skillnader mel-
lan olika professioner framträdde i den
meningen att t ex psykiatrerna skattade
likartat med varandra, men något olik-
artat i jämförelse med psykologerna
[9]. 

Dessutom visade det sig att PCL-R
var onödigt tidskrävande och ibland in-
bjöd till »slarv» om skattaren tidigt in-
såg att patienten ifråga inte uppvisade
särskilt många psykopatiska drag. 

Detta har lett till att allt arbete idag
sker med hjälp av den kortare screen-
ingversion av PCL-R, den s k PCL:SV,
vilket nu också rekommenderas i den
nya, reviderade versionen av det kana-
densiska originalet. 

Denna kortare screeningversion har
inte bara visat sig snabbare och därmed
billigare att använda utan har dessutom
lika bra, i vissa fall till och med bättre,
egenskaper ifråga om reliabilitet, vali-
ditet och psykometrisk konsistens [10].
En svensk översättning av den har där-
för tagits fram [11].

Utbildningsprocessen i Växjö
Parallellt med att kollegerna i Sunds-

vall studerade interbedömarreliabilite-
ten fick kollegerna i Växjö i uppdrag att
– utan  att använda något instrument alls
– skatta ett antal patienter som tidigare
vårdats vid kliniken. 

Uppgiften var till synes enkel: Sju
utskrivna patienter skulle utifrån till-
gängliga handlingar vid kliniken skat-
tas enligt mallen »Hög återfallsrisk –
Varken hög eller låg återfallsrisk – Låg
återfallsrisk». De skulle också kort mo-
tivera sitt ställningstagande. 

I arbetet involverades inte bara klini-
kens läkare, psykologer och kuratorer,
utan även avdelningsföreståndarna vid
respektive vårdavdelning eftersom de
är viktiga resurspersoner vid riskbe-
dömningar.

Resultatet av skattningarna visade
en mycket stor spridning. Statistiskt sett
var resultatet helt slumpmässigt. Pati-
enterna bedömdes än som »farliga», än
som »ofarliga». Även i sådana fall där
skattarna ibland var överens om risken
baserade de sina bedömningar på helt
olika riskfaktorer. 

Vissa skattare kunde exempelvis
anse att patientens missbruk utgjorde
den största risken för framtida brottslig-
het, medan andra ansåg att patientens
samtycke till medicinering eller dennes
sociala nätverk var av störst betydelse.
Resultatet var inte på något sätt förvå-
nande, eftersom det i allmänhet är det
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Tabell I. Intern konsistens (Cronbachs alfa) och interbedömarreliabilitet (Kendalls W) för skatt-
ningsinstrumentet HCR-20, vid bedömning av 43 psykiskt störda patienter, dömda för vålds-
brott, i början av 1996 inskrivna vid regionpsykiatriska kliniken i Sundsvall. Bedömningen gjor-
des av sex skattare, oberoende av varandra. 

Variabel Cronbachs alfa Kendalls W 

Historiska data 
H1. Tidigare våldshandlingar 0,79 0,48***
H2. Tidig debut i våldshandlingar 0,87 0,62***
H3. Instabilitet i förhållanden 0,84 0,57***
H4. Problem på arbetsmarknaden 0,88 0,61***
H5. Alkohol- eller drogmissbruk 0,98 0,87***
H6. Psykisk sjukdom 0,90 0,67***
H7. Psykopati 0,89 0,60***
H8. Tidig missanpassning 0,91 0,70***
H9. Personlighetsstörning 0,91 0,68***
H10. Tidigare misskötsamhet vid permission 0,93 0,73***

Historiska data, totalt 0,96 0,85***

Kliniska data
K1. Brist på insikt 0,74 0,43***
K2. Negativ attityd 0,84 0,52***
K3. Psykiatriska symtom 0,82 0,52***
K4. Impulsivitet 0,81 0,50***
K5. Dålig behandlingsbarhet 0,76 0,46***

Kliniska data, totalt 0,89 0,62***

Riskhantering
R1. Orealistisk framtidsplanering 0,84 0,56***
R2. Tillgänglighet och brist på tillsyn 0,58 0,29*
R3. Brist på stöd och hjälp 0,60 0,34**
R4. Brist på samtycke och motivation 0,75 0,49***
R5. Stress 0,69 0,40***

Riskhantering, totalt 0,85 0,56***

HCR-20, totalt 0,95 0,81***



ANNONS



man erhåller i studier av detta slag [se
t ex 12]. 

Studien fungerade som en kraftig
motivationskälla för skattarna i Växjö
genom att fördelarna med ett standardi-
serat instrument blev påtagliga. 

Personalen mer riskmedveten 
Erfarenheterna ökade också perso-

nalens medvetenhet om risk och risk-
faktorer. En hel dag ägnades därför åt att

noggrant diskutera igenom alla skatt-
ningar, och ytterligare en hel dag åt ut-
bildning i användning av de nya svens-
ka versionerna av HCR-20 och
PCL:SV. Denna utbildning gavs strax
därefter även till kollegerna i Sundsvall.

Några veckor senare informerade vi
länsrätterna i respektive region om in-
strumentet och dess uppbyggnad, hur
skattningarna kommer att presenteras
vid länsrättsförhandlingarna, samt hur
de kan använda resultaten. 

I september 1997 höll vi ett gemen-
samt internat för samtrimning av skatta-
re från klinikerna i Växjö och Sunds-
vall. Den 1 oktober 1997 togs instru-
mentet i bruk i Sundsvall där det nume-
ra är helt integrerat i den kliniska varda-
gen. I Växjö har starten något fått skju-
tas på framtiden på grund av hög perso-
nalomsättning på läkarsidan men för-
väntas inom kort vara i bruk även där. 

Innan instrumentet är ordentligt vali-
ditetstestat används det i huvudsak som
en checklista för att inga av de enligt
forskning och beprövad erfarenhet

tyngst vägande faktorerna skall glöm-
mas bort vid en riskbedömning. Det an-
vänds också för kontroll och kvalitets-
säkring av vårdens resultat.

I takt med att instrumentet ytterliga-
re valideras – och sannolikt också suc-
cessivt korrigeras genom att de olika
riskfaktorernas förhållande till varand-
ra närmare studeras – kommer länsrät-
ter och andra beslutande instanser att få
ett allt bättre beslutsunderlag.

VIKTIGA ERF ARENHETER 
Denna tvååriga process i arbetet med

att implementera ett riskinstrument –
från forskningsstadiet till den kliniska
vardagen – har givit en rad viktiga erfa-
renheter, vilka vi vill poängtera:

Vikten av gemensam utbildning 
Även om utbildning är kostsam är

vår erfarenhet att en gemensam utbild-
ning med återkommande uppföljningar
är av största vikt. Detta visas med all
önskvärd tydlighet av att de skattare
som av olika anledningar inte deltog i
hela utbildningsprocessen tenderade att
utveckla en alldeles egen bedömnings-
teknik.

En annan effekt av utbildningen är
det förbättrade arbetsklimatet vid klini-
kerna. Att arbeta med HCR-20 är en
process som kräver att i stort sett all per-
sonal vid kliniken är inblandad, inte
bara läkarna. En känsla av ökad delak-
tighet och ett större ansvar är därför på-
taglig. 

Det internationella utbytet 
Det stod tidigt klart att det kanaden-

siska originalinstrumentet inte skulle

kunna användas i svensk praxis. Orsa-
ken är inte bara språkbarriären, utan
också de juridiska och kulturella skill-
naderna. Ett användarvänligt instru-
ment, vars resultat skall presenteras in-
för en svensk länsrätt, kan knappast
vara utformat på engelska. 

I arbetet med den svenska versionen
av HCR-20 avslöjade dessutom själva
översättningsproceduren att det fanns
brister i den kanadensiska originalver-

sionen. Dessa kunde där-
med rättas till. 

Dessutom kom våra er-
farenheter av praktiskt ar-
bete med instrumentet att
få stor betydelse för ut-
formningen av version 2
av det kanadensiska origi-
nalinstrumentet. Det in-
ternationella utbytet var
således i detta fall viktigt i
fler avseenden än vad som
varit avsett från början. 

Kvalitetshöjning 
Utan tvivel är kvalite-

ten på de riskbedömning-
ar som utförs vid kliniker-
na i Växjö och Sundsvall
redan idag väsentligt hö-
gre än tidigare. Idag be-
döms alla patienter utifrån
en gemensam referens-
ram, baserad på kunskap
från forskningen. 

HCR-20 fungerar som
en checklista såväl för kli-
nikerna, i den meningen
att man inte missar någon

viktig faktor i sin bedömning, som för
utomstående, exempelvis länsrätten
som i detalj kan se hur riskbedömning-
arna faktiskt är utförda. 

Detta betyder förhoppningsvis att
länsrätterna får ett bättre beslutsunder-
lag, vilket i sin tur bör öka säkerheten i
de rättsliga besluten.

Det kommer i så fall allmänheten till
godo genom att antalet alltför tidiga ut-
skrivningar, resulterande i allvarlig
brottslighet, kan minimeras. 

Ett förbättrat beslutsunderlag blir
också till nytta för de patienter som idag
kanske i onödan är inskrivna inom den
slutna vården, på tveksamma grunder
bedömda såsom »farliga». 

Höjd vårdkvalitet
viktig ast
Kanske viktigast av allt är ändå att

själva vårdkvaliteten utan tvivel har
höjts. HCR-20 innebär att patienterna
skattas minst en gång var sjätte månad.
Vid dessa tillfällen bedöms bland annat
patientens kliniska status och vilken ef-
tervårdsplanering som finns för patien-
ten. 

Denna kontinuerliga bedömning
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En rättspsykiatrisk klinik – förbättrad
säkerhet i skattningen av patienternas
farlighet ökar också kvaliteten i vården.
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fungerar på så vis som en återkomman-
de kontroll av i vilken utsträckning pa-
tientens behandling synes vara adekvat
– eller om dess inriktning bör förändras
vid uteblivna framsteg –  och aktiverar
planeringen av det viktiga eftervårdsar-
betet. 

De förhållandevis höga kostnader
som varit förknippade med detta projekt
vid två rättspsykiatriska specialkliniker
– vilka som bekant arbetar med den
kanske svåraste patientkategori man
kan tänka sig – måste därför sägas vara
inte bara en god investering, utan också
en direkt nödvändighet för att skapa en
hög arbets- och vårdkvalitet.
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Orsakerna till diffusa tecken
på ohälsa eller psykosomatiska
besvär är i allmänhet multipla.
En metod för rehabilitering och
prevention av sådana besvär har
utvecklats med utgångspunkt
från en problembaserad inlär-
ningsmodell och bygger på att
individen själv aktivt arbetar
mot successivt uppställda för-
ändringsmål. Metoden har hit-
tills använts för patienter med
besvär i rörelseorganen, men
den kan också tillämpas för
andra patientgrupper.

Orsakerna till att man utvecklar oli-
ka diffusa tecken på ohälsa eller psyko-
somatiska besvär är i allmänhet multip-
la och omfattar både inre, individbund-
na faktorer och yttre faktorer i arbetet
och i livssituationen i övrigt.

Rehabilitering av sådana besvär kan
ses som en förändringsprocess där man
inte enbart söker förändra symtombil-
den, utan i lika hög grad hur individen
hanterar sina symtom och de effekter de
ger på livssituationen.

Är ännu inte 
speciellt välutvecklad
En effektiv rehabilitering måste

emellertid framförallt omfatta föränd-
ring av orsakerna till att besvären upp-
stått. Detta synsätt innebär att man i re-
habiliteringsprocessen integrerar reha-
bilitering och prevention, man arbetar
både med att förändra och hantera upp-
komna symtom och besvär och med att
förändra orsakerna till att besvären upp-
kommit. Det preventiva inslaget inne-
bär inte enbart förändring av yttre orsa-
ker utan även av individbundna fakto-
rer.

I praktiken är integrationen av reha-
bilitering och prevention ännu inte spe-
ciellt välutvecklad. För att en utveck-
ling skall ske krävs ett nytt synsätt – att
i högre grad ge individen själv en aktiv
roll i att påverka och förändra både inre
och yttre faktorer hos henne själv, i hen-
nes arbetssituation och livssituation.

Rehabiliteringsprocessen måste där-

för utformas så att den skapar motiva-
tion och ger möjligheter för den enskil-
de individen att förnya. Samtidigt mås-
te den ge individen redskap för att kun-
na förändra och förändras. Inflytande
och kontroll över sin situation kombine-
rat med krav eller utmaningar skapar
förutsättningar för hög motivation och
bättre inlärningsförmåga i arbetet, och
leder i ett längre tidsperspektiv till att
man utvecklar en känsla av att kunna
hantera påfrestningar, det vill säga en
bättre tro på sig själv och sin förmåga
[1].

Samma faktorer som bidrar till att
man blir förändringsbenägen i arbetssi-
tuationen kan förutsättas gälla även i en
rehabiliteringsprocess. Den metod vi
presenterar har sin utgångspunkt i detta
synsätt och har utvecklats med hjälp av
en problembaserad inlärningsmodell. 

Problembaserat lärande
Samhället utmärks av stora och

snabba förändringar. Inom pedagogi-
ken har problemet med en snabbt ökan-
de kunskapsmängd lett till nytänkande.
Flera högskolor har infört problemba-
serat lärande som ett sätt att ge de stude-
rande en metod att styra och ta ansvar
för sin egen lärprocess.

Problembaserat lärande känneteck-
nas av en integrering av teori och prak-
tik där utgångspunkten i lärandet är
verklighetsanknutna situationer. I
grupp får de studerande identifiera vad
som är centralt att lära, ta reda på var
kunskapen finns att hitta, bearbeta och
utvärdera informationen [2]. I allmän-
het finns det mer än en tänkbar lösning
till varje problemställning. 

I en rehabiliteringssituation vet i all-
mänhet varken behandlaren eller pati-
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