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Vision
Nationella Kvalitetsregister används 
integrerat och aktivt av svensk hälso- 
och sjukvård och omsorgsverksam-
het för löpande lärande, förbättring, 
forskning samt ledning och kunskaps-
styrning för att tillsammans med 
individen skapa bästa möjliga vård.
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RättspsyK
Nationellt rättspsykiatriskt  
kvalitetsregister 

Rättspsykiatrin erbjuder såväl sluten som öppen 
vård för de patienter som av domstol överlämnats 
till rättspsykiatrisk vård på grund av en allvarlig 
psykisk störning och särskilda vårdbehov. Vårdin
satserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute 
i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, 
missbruk och/eller brottslighet.

Den rättspsykiatriska vården innebär frihetsberö
vande och vården utövas enligt tvångslag.
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Det är en grannlaga uppgift att ändå bedriva vår
den med största hänsyn till patientens integritet och 
självbestämmande. Detta gör att höga krav måste 
ställas på att vården är likvärdig i landet och bedrivs 
med hög kvalitet.

Det är också uppenbart utifrån den debatt som 
periodvis förs i massmedia att diskussionen om 
vårdens innehåll bör vila på relevant information om 
hur vården bedrivs. 

Syftet med det nationella kvalitetsregistret 
Rättspsyk är att 

 > över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom 
rättspsykiatrisk vård

 > skapa förutsättningar för utveckling av vårdens 
kvalitet och verksamhet

 > bidra till utökad kvalitetsutveckling för enskilda 
verksamheter 

 > ge de enskilda verksamheterna möjlighet till na
tionell jämförelse

I RättspsyK insamlas uppgifter om bland annat bak
grundsinformation, olika behandlingsinsatser, even
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Syfte & mål
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tuella tvångsåtgärder, friförmåner, diagnoser, stöd
person, samverkan, återfall i brottslig gärning samt 
patientens egen uppfattning om hälsa, livskvalitet 
och risk för återfall i brott.

ExEmpEl på kvalitEtSindikatorEr

 > Patientskattad hälsa
 > Återfall i brottslig gärning under pågående vård
 > BMI (kroppsmasseindex)
 > Förändring av ekonomisk skuldsituation
 > Svårighetsgrad av symptombild

startår: 2008
Huvudman: västra götalandsregionen
patientinformation: www.kvalitetsregister.se under Är du patient?
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post:  118 82 stockholm 
Besök: Hornsgatan 20

telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

ladda ner på webbutik.skl.se 
Best. nr 5293

Nationella kvalitetsregister –
ett verktyg för verksamhetsuppföljning,
verksamhetsutveckling och forskning.
syftet med kvalitetsregistret rättspsyk är 
att bidra till kvalitetsutveckling för enskilda 
verksamheter inom rättspsykiatrisk vård samt 
ge de enskilda verksamheterna möjlighet till 
nationell jämförelse.


