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Häkte 

MYCKET tufft

• 25 000 häktade per år, 10 000 platser, individer 

misstänkta för brott

• Tid i häkte 2 mån till 4 år, cell 7 kvm, 23 tim per 

dygn inlåsta

• 50% har restriktioner, enorm påfrestning, 

suicidförsök i Sverige en gång per vecka



Häkte 

MYCKET tufft

• Sverige sämst i världen avseende häktningstid och 

restriktioner

• 25 års kritik från Europarådet, FNs antitortyr 

kommitté, barnrättskonventionen

• Anders Ygeman lagt förslag om max 6 mån och 

mindre restriktioner 



2006 IDF

the Year of the Disadvantaged and 

Vulnerable with Diabetes

• 2006 temanummer DiabetologNytt Diabetesvård i 

fängelse

• 2010 dog 37-årig man i arrest, polisbefäl och 

polisassistent frikändes av domare



2006 IDF

the Year of the Disadvantaged and 

Vulnerable with Diabetes

• ”Diabetes i arresten. För att underlätta för dig 

inom polisen att ta hand om personer med 

diabetes” Skrift från Svenska Diabetesförbundet 

2011 www.diabetes.se

• Omfattande utbildning har skett och sker kring 

diabetes för polis, personal häkte och anstalter 





Kriminalvård

• 21 häkten, 47 anstalter

• 1676 intagna i häkte, 4231 på anstalter

Kriminalvårdens statistik portal



Anstalter i Sverige



Kriminalvård

• 410 personer med diabetes: 

121 insulinbehandlade 

172 ej insulinbehandlade 

117 ospecifik diabetes 

Kriminalvårdens statistik portal 2016 10 01



Kriminalvård

Anstalt

• Normaliseringsprincipen gäller, dvs samma villkor som inom hälso- och 

sjukvården ska gälla för frihetsberövade som för människor ute i 

samhället 

• 60% högskoleutbildning, 40% arbetslösa socialtjänst F-kassa, 25% så 

pass kriminella att huvudsaklig inkomst är kriminalitet, 40% återfaller 

• 93% män varav 50% har blivit fysiskt misshandlade 

•  7% kvinnor varav 40% har blivit sexuellt misshandlade

Kriminalvårdsmedicin, Kriminalvårdens statistik portal



Kriminalvård

Sjukvård på anstalt

• Egenvårdsprincipen gäller; de intagna ska själva förfoga 

över läkemedel, säkerhetsmässiga skäl kan finnas mot 

innehav

• Samråd sker med hälso- och sjukvårdspersonal när det 

gäller innehav av läkemedel, alltid individuellt synsätt

• Konsultläkare är anställda 90% av landsting, sjuksköterska 

får 2 v per år för hospitering

Kriminalvårdsmedicin, Kriminalvårdens statistik portal



Kriminalvård

Sjukvård på anstalt

• Alla får intagningssamtal och uppföljningssamtal med 

sjuksköterska, detaljerat formulär, pågående vård, 

insulinbeh och mediciner, senast ögonbottenfoto 

• Omvårdnadsdokument upprättas av sjuksköterska; 

förhållningsregler, individuellt anpassade, viktiga 

observationer, vilka åtgärder vid olika händelser

• Personer äldre än 40 år får bredare hälsoundersökning, test 

av blodsocker, blodfetter, mm



Kriminalvård

Sjukvård på anstalt

• Vid utskrivning ges Apodos-påse för 2 veckor, 

samt läkemedelslista och rekommendation söka 

kontakt med vårdcentral



Hur ska vi göra
med dem som
har HbAc >8% 
? 

Intervju med
sjuksköterska
på
Högsbo anstalt



Kriminalvårdens anstalt i Högsbo

• Behandlingsanstalt, 83 platser, säkerhetsklass 2, 

näst högsta säkerhetsklassen

• Vid besök krävs förbokning 

• Högt stängsel, 4 låsta dörrar, lämna id-kort och 

mobil, efter ytterligare flera låsta dörrar sker 

intervju med sjuksköterska



Kriminalvårdens anstalt i Högsbo

• 2 sjuksköterskor tjänstgör må-fred 8.00-16.30, en em

konsultläkare, alla bär larm, samtal sker i enrum med 

den intagna, vårdare utanför

• Ska vara som en vårdcentral, den intagna får beställa 

tid, oftast inom 1-2 v

• ”Mottagning blir en frizon, prata hur man mår, 

lyssnar, lättar lite”



7 kvm



Kriminalvårdens anstalt i Högsbo

Exempel på diabetespatient

• Patient med T2DM, ”sköter inte sin beh på utsidan”, svettig, 

darrig, hjärtklappning, blsr 22, vet ej doser insulin/tabl, 

kontakt vårdc, läkare ordinerar, får ha sin blsrmätare och 

insulinpenna på rummet, varje kväll extra mat t rummet då 

dörr stängd kl 19-07

• Patient söker akut, kissar mkt, törstig, trött, blsr 16, insättes 

på metformin, blsr bättre-bättre, vill ej själv ta blsr eller ha 

egen blsrmätare, utskriven till vårdcentralen



Kriminalvårdens anstalt i Högsbo

Diabetespatient

• Gäller att få individen tillräckligt intresserad av sin hälsa och 

sin diabetes, skapa insikt om sjd och samband med hur 

man lever

• Någon vägrar ta insulin, struntar i blsr, utnyttjar sin sjukdom 

mot omgivningen, vill protestera

• Viktigt att få den intagne att skilja på sjukvård-rättssystem, 

går att övertala , även om det tar tid med flera samtal 



Dörr ut från anstaltsrum



Kriminalvården

Sjukvård

6 regionala sjukvårdssamordnare ska: 

• Stödja verksamhetschefen vid anstalten avseende sjukvård

• Utveckla kriminalvårdens riktlinjer i hälso- och sjukvård, 

kvalitetssäkra sjukvårdsverksamhet, utbildning, handlägga 

incident- och tillbudsärenden

Kriminalvårdare har 20 veckors utbildning, inkluderat 

sjukvård, ex diabetes



Sammanfattning

• Viss kunskap kring diabetes finns 
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Sammanfattning

• Viss kunskap kring diabetes finns

• Kriminalvårdens ambition kring diabetes är 

densamma som inom hälso- och sjukvården

• Målsättning är att de intagna ska vara i bättre 

metabol kontroll avseende sin diabetes vid 

utskrivning från anstalten



TACK!

www.dagensdiabetes.se


