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Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk 

forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och att bidra till 

samhällets utveckling.

Det gör vi genom att:

• Stödja och stärka grundläggande forskning

• Initiera forskning inom strategiskt viktiga områden

• Verka för ett effektivt forskningssystem

• Vara en aktiv rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor



Bakgrund till uppdraget 

Kartläggning av rättspsykiatrisk forskning



Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet

”Genomföra en kartläggning av 
rättspsykiatrisk forskning. Förutom 
rent medicinska aspekter bör relevant 
forskning inom andra områden 
beaktas t.ex. neurovetenskap, 
psykologi, juridik, 
behandlingsmetoder och sociologi”.



Hur har vi genomfört uppdraget?

• Analys av vetenskaplig litteratur (bibliometri) 

• Ansökningar om forskningsstöd för rättspsykiatriska projekt 
Vetenskapsrådet och Forte (Forskningsråd för hälsa, arbetsliv 
och välfärd)

• Intervjuer med forskare om deras syn på läget

• Enkät till forskare om deras syn på läget

• Diskussioner med patientföreningar (Patienter och Anhöriga i 
Rättspsykiatrin, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

• Expertgrupp (rättspsykiatriker, psykiatriker, psykolog, 
sjuksköterska, jurist)



Projektgrupp Vetenskapsrådet

• Frida Mowafi - projektledare

• Maud Quist - analytiker/utredare 

• Ulrica Horwath - administrativt stöd

• Henrik Aldberg - bibliometriker

• Johan Fanger - enkätstöd

• Anna Herou – ansökningar på VR

Fått hjälp av Forte (Stella Jacobsson) att ta fram ansökningar inom 
rättspsykiatri 



Styrgrupp på Vetenskapsrådet

•Ann Fust (projektbeställare, Rådsdirektör)

•Kerstin Sahlin (Huvudsekreterare Humaniora och 
Samhälle)

• Jan-Ingvar Jönsson (Huvudsekreterare Medicin och 
hälsa)

• Johan Lindell (Avdelningschef forskningspolitik)

•Maria Thuveson (Avdelningschef forskningsfinansiering)



Expertgrupp

• Sara Bromander, Med Dr, chefsöverläkare och studierektor rättspsykiatri, 
Rättsmedicinalverket, samt Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska 
Institutet, Stockholm. 

• Linda Gröning, dr. juris, professor vid Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Bergen och forskare vid kompetensesenter for sikkerhet, fengsels- og
rettspsykiatri, Haukeland universitetssjukhus, Bergen. 

• Ulrica Hörberg, Docent i vårdvetenskap, Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö.

• Thomas Nilsson, universitetslektor, leg psykolog, Centrum för etik, juridik 
och mental hälsa (CELAM), Göteborgs Universitet. 

• Tom Palmstierna, docent i psykiatri vid Institutionen för klinisk 
neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm och professor vid Det 
medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, 
Trondheim. 



Patientföreningar

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa



Resultat av kartläggningen



Forskningsproduktion (bibliometri)



Forskningsmiljöer (bibliometri)



Ämnesområden baserat på publicerad 
litteratur



Ansökningar forskningsstöd – Områden 
(Vetenskapsrådet)



Ansökningar forskningsstöd Universitet och Högskolor 
Vetenskapsrådet



Ansökningar forskningsstöd Universitet och Högskolor Forte



Svenska publikationer 2011-2016 (n=37)

• Våldsanvändning och återfallsrisk i våldsbrott (7 st)

• Specifika tillstånd så som schizofreni och dyslexi (8 st)

• Psykopati (7 st)

• Våldsriskbedömningar (6 st)

• Studier av enskilda brottstyper inom rättspsykiatri så som sexualbrott, 
dödligt våld, eldsanläggning (3 st)

• Förhållande inom rättspsykiatri i utlandet (4 st)

• Etik inom rättspsykiatri (1 st)

• Resultat från nationella kvalitetsregistret RättspsyK (1 st)

Olika tema på forskningen i Sverige innefattar enligt bibliometrin



Pågående kliniska prövningar 

Genomgång av de internationella databaserna 
ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials
Registry Platform (ICTRP) och ISRCTN registry (WHO 
and ICMJE international committee of medical journal 
editors). 



Pågående kliniska prövningar 

• 19 av 25 utgjordes av interventionsstudier, resterande var 
observationsstudier och retrospektiva studier

• Kliniska prövningar rapporterades in av Storbritannien (6 
st) och Nederländerna (5 st), USA (3 st), Tyskland (2 st), 
Israel (2 st), Kanada (2 st) samt Norge (3 st) 

• Studier om personlighetsstörningar, psykostillstånd, 
schizofreni eller missbruk, studier om aggression, 
familjevåld eller parafilier, vilka ibland kombinerades med 
psykisk ohälsa såsom posttraumatiskt stressyndrom eller 
missbruk 

•Det framgick inte på vilket sätt effekten av de studerade 
interventionerna skulle utvärderas, hur studien var 
designad eller om det förelåg någon kontrollgrupp



Intervjuer och enkät till forskare inom 

rättspsykiatri

•Tolv forskare intervjuade om kunskap och 
kunskapsluckor

•Enkät skickades till 82 aktiva forskare inom 
rättspsykiatri  

Frågorna återfinns i bilaga 3 och 5 rapporten: 

publikationer.vr.se



Särskilda kunskapsluckor

• Omvårdnadsforskning

• Rättspsykiatriska patienters hälsotillstånd och behov av 
hälsofrämjande åtgärder

• Forskning om missbruksbehandling.

• Forskning som tar sin utgångspunkt i patientperspektivet och som 
fokuserar på attityder som omgärdar den rättspsykiatriska patienten

• Forskning om rehabilitering och reintegration

• Riskbedömningars precision 

• hur dessa bedömningar omsätts i riskhanterande åtgärder

• Återfallsfrekvens och återfallsmönster för olika undergrupper av 
rättspsykiatriska patienter



Behov av samordning 

Det finns ett stort behov av att utveckla 
forskningsstrukturer nationellt, internationellt och 
mellan olika discipliner. De resurser och 
förutsättningar som erbjuds utifrån de enskilda 
rättspsykiatriska enheterna är inte tillräckliga för att 
klara en sådan samordning, till exempel i form av 
inkludering av subgrupper av patienter som är 
intressanta att utforska, då underlaget är för litet vid 
enskilda enheter för att kunna generera tillräckligt 
antal för att besvara forskningsfrågorna.



Behov av samordning

Forskningsfältet är fragmenterat över landet och har 
därför svårt att kraftsamla kring forskning. Ett sätt att 
stärka förutsättningarna skulle kunna vara att upprätta 
ett eller flera kompetenscentra (se den norska modellen) 
som har uppdrag att samordna forskningsfältet. 

För att utveckla den rättspsykiatriska vården är det 
centralt att knyta samman forskningsnätverk med 
regionala och lokala rättspsykiatriska vårdenheter, så att 
vården får tillgång till forskning och forskarna får insikt i 
relevanta kliniska forskningsbehov.



Behov av tvärvetenskaplig forskning

Rättspsykiatrins forskningsbehov förutsätter också bidrag från andra 
discipliner så som humaniora, samhällsvetenskap och neurovetenskap.  
Ett exempel är behovet att belysa hur psykisk sjukdom är rättsligt 
relevant, vilket kräver teoretiska rättsliga och medicinska förklaringar. 

Forskning av relevans för att öka kunskap om rättspsykiatri bedrivs 
inom en rad olika discipliner och forskningsteman. Flera olika områden 
griper in i varandra, vilket innebär att framtida forskning om 
rättspsykiatri med fördel även kan ske i nära samspel med forskning 
inom angränsade områden.



Patientföreningar

• Vårdensinnehåll, daglig sysselsättning

• Osäkerheten över hur vårdtiden påverkar patienten

• Mäta hälsa över tid

• Medicinering inom rättspsykiatrin (höga doser?)

• Kvinnors utsatthet 

• Patienters och brukares erfarenheter, kan skilja sig från 
professionen

• Attityder till patienten (tex personalens)

• Peer support (Personlig egenerfarenhet resurs) som stödpersoner

• Missbruk

• Utslussning till samhället



Vad visar 
kartläggningen?

• Stora kunskapsluckor

• Behov av samordning

• Behov av tvärvetenskaplig 
forskning

Här finns rapporten: 

publikationer.vr.se



SLUT


