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Positionspapper Psykiskt störda lagöverträdare 
(fastställt av förbundsstyrelsen den 19 oktober 2007) 

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Landsting anser att gemensamma ansträngningar måste 
göras från alla berörda samhällsaktörer för att förbättra vården av psykiskt störda 
lagöverträdare. I detta innefattas också insatser för att förebygga att personer be-
går brott på grund av psykisk sjukdom eller störning. 

Kommuner och landsting kan genom samordning och gemensamt utvecklingsar-
bete säkra kvaliteten i vård och omsorg. Sveriges Kommuner och Landsting tar 
därför initiativet att skapa en arena för samordning mellan landstingen där gemen-
samma principer, lösningar och överenskommelser kan utvecklas. Målsättningen 
är att ge ett effektivare resursutnyttjande och en bättre vård.  

För att landsting och kommuner ska kunna fullgöra sitt ansvar för vård och stöd 
av psykiskt störda lagöverträdare måste lagstiftning, regelverk och nationell stati-
stik stödja detta. Sveriges Kommuner och Landsting anser att staten skyndsamt 
ska fatta beslut om vilken lagstiftning som ska gälla. 

Vården av psykiskt störda lagöverträdare omfattar ett litet antal personer, ca två 
procent av de patienter som vårdas i heldygnsvård, men är mycket resurskrävande 
på grund av långa vårdtider och behov av specialkliniker. Vårdtider och speciella 
praktiska lösningar, både under vårdtiden och efter, påverkas kraftigt av straff-
rättsliga faktorer och samhällsskyddsaspekter. Patienter som vårdas enligt en 
tvångslagstiftning har inte möjlighet att själva välja sin vård. De har en nedsatt 
autonomi och befinner sig ofta i en utsatt position. Samhället bör då ta ett extra 
ansvar för att vården är god och säker och håller en genomgående hög kvalitet.  

Sveriges Kommuner och Landsting anser att staten ska ta ansvar för de merkost-
nader som orsakas av att vården är en straffrättslig påföljd, måste tillgodose sam-
hällsskyddsaspekten och bör ha en särskild kvalitetskontroll. 

Inledning 
Den rättspsykiatriska vården har fått särskild uppmärksamhet i samband med ett 
antal våldsdåd under de senaste åren. Endast ett fåtal personer överlämnas till vård 
av domstol och dessa utgör en liten grupp inom den psykiatriska vården. Frågorna 
har dock ett allmänintresse och skapar mycket känslor då det utöver vård även 
handlar om en brottspåföljd och hur samhällets krav på säkerhet ska tillgodoses. 
Den allmänna kunskapen om dessa förhållanden är liten och kring allvarlig psy-
kisk sjukdom och störning finns mycket fördomar. 

info@skl.se, www.skl.se 
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Om samhällets vård och omsorg misslyckas med att tillgodose psykiskt stördas 
lagöverträdares behov och detta leder till återfall i sjukdom och brott påverkas 
samhällets tilltro till den psykiatriska vården och stigmatiseringen av psykiskt 
störda ökar. Det innebär stora lidanden för personen själv, närstående och andra 
drabbade samt medför stora samhällskostnader.  

Svensk lagstiftning skiljer sig från EU:s och många andra länders. Psykansvars-
kommittén lämnade i sitt betänkande Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 
2002:3) förslag till omfattande förändringar i det straffrättsliga systemets utform-
ning för psykiskt störda lagöverträdare. Detta skulle innebära en anpassning till 
omvärldens system. Trots att fem år gått har inget beslut fattats i frågan. Den osä-
kerhet om hur det straffrättsliga systemet kommer att se ut har försvårat plane-
ringen ute i landstingen och helt klart hämmat utvecklingen. 

Även bristen på fortlöpande nationell statistik från Socialstyrelsen om vårdens 
utveckling samt Socialstyrelsens brist på sammanställningar på inskickade uppgif-
ter från landstigen, har påverkat utvecklingen negativt.  

Det råder en stor samstämmighet kring att såväl innehållet i den rättspsykiatriska 
vården, vårdkedjan, samverkan mellan huvudmännen som det förebyggande arbe-
tet behöver förbättras. 

Fakta om den rättspsykiatriska vården idag 
En mycket liten del av de personer som lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller 
störning begår brott. Men om en person har både en psykisk störning och ett miss-
bruk ökar risken att personen ska göra sig själv eller någon annan illa. Under de 
senaste 5 åren har mellan 300 och 375 personer per år bedömts ha en allvarlig 
psykisk sjukdom och överlämnats till vård. 

Om en person lider av en ”allvarlig psykisk störning” då han begår ett brott eller 
när han döms kan han inte dömas till fängelse utan ska överlämnas till vård.  

Begreppet ”allvarlig psykisk störning” är snävt avgränsat i dag och innebär att 
personen har en mycket allvarlig sjukdomsbild. Den som bedöms ”inte lida av en 
allvarlig psykisk störning” kan vara långt ifrån frisk och ha en i allmänhetens 
ögon tydlig psykisk störning. 

En stor andel av personerna inom kriminalvården har olika psykiska sjukdomar 
eller störningar som kräver behandling. 

Fortlöpande statistik för den rättspsykiatriska vården saknas men vid den senaste 
inventeringen i maj 2005 fanns det ca 1400 personer som vårdades enligt lagen 
om rättspsykiatrisk vård. Av dem befann sig drygt 900 inne på sjukhus, resten på 
permission. Vårdtiderna är långa, i medeltal ca 4,5 år, men varierar från något 
halvår till 40 år. En betydande del av patienterna har en komplicerad problematik 
med en svår social situation och flera samtidiga psykiska sjukdomar/störningar 
och missbruk. 
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Det finns idag 4 300 vårdplatser inom den psykiatriska vården. Medelvårdtiden 
totalt är 18 dagar och det totala antalet patienter som använder en sängplats per år 
drygt 50 000. 20 % av den psykiatriska heldygnsvården upptas av de cirka 1000 (2 
%) patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.  

Det är ytterst få personer – några upp till ett tiotal – där det föreligger risk för fri-
tagning eller risk att någon utifrån ska komma in för att skada personen. För ett 
mycket litet antal personer krävs alltså platser med hög säkerhet. För att motsvara 
geografiskt behov och behov av att skilja patienter eller flytta patienter kan det 
vara rimligt med ett mindre antal vårdplatser på tre enheter spridda över landet.  

Behovet av platser inom den rättspsykiatriska vården i framtiden är oklart och 
uppskattningar blir osäkra. Det är beroende på val av lagstiftning, praxis i domsto-
larna, vårdtidernas längd mm. Även utan förändrad lagstiftning har antalet över-
lämnade till vård minskat med ca 25 procent de senaste 2,5 åren. Om vårdformen 
vård med särskilda villkor införs lär vårdtiderna i heldygnsvård på sjukhus mins-
ka. 

En välfungerande, samverkande vård- och stödfunktion i samhället kan i olika 
skeden förebygga och förhindra att personer begår brott på grund av sjukdom. 
Bland annat måste god tillgänglighet, kunskap att kunna identifiera samt bered-
skap och resurser att hantera risksituationer måste även finnas inom barn- och 
ungdomspsykiatrin, allmänpsykiatrin och socialtjänsten. 

Överväganden 
En tydlighet i vilken lagstiftning som ska gälla är en grundförutsättning för att ett 
förbättringsarbete ska kunna ske inom området. Sveriges Kommuner och Lands-
ting anser att befintliga statliga utredningar ger tillräckligt underlag om principer 
för lagstiftning med mera för att beslut ska kunna fattas. En aktuell realistisk kost-
nadsberäkning måste dock göras innan förbundet kan ta ställning till förslag om 
ändrad lagstiftning.  

Sveriges Kommuner och Landsting är medvetna om att det i många landsting och 
kommuner finns behov av förbättringar av den vård och det stöd som ges till psy-
kiskt störda lagöverträdare. Vi är beredda att vara självkritiska och initiera ett för-
bättringsarbete men staten måste ta ansvar för att rimliga förutsättningar finns 
både vad gäller lagstiftning och resurser.  

För att använda resurserna på ett optimalt sätt bör samordning ske mellan lands-
tingen i landet om till exempel viss typ av högsäkerhetsplatser eller högspecialise-
rade insatser. På samma sätt kan samarbete mellan närliggande kommuner kring 
boende och sysselsättning behövas. Samverkan och tydliga lokala överenskom-
melser mellan kommun och landsting är sannolikt både ekonomiskt lönsamt och 
förbättrar kvaliteten samtidigt som det minskar risken för konflikter. För att un-
derlätta samarbetet mellan personal i olika verksamheter bör kostnadsansvar och 
ansvar för åtgärder vara klargjort och tydliga rutiner för det praktiska samarbetet 
bör finnas. 
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För landsting och kommuner finns tydliga merkostnader för vård och stöd till 
psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av att det handlar om en straffpåföljd 
eller att en person är häktad. Speciella åtgärder på grund av samhällsskyddsaspek-
ter innebär inte sällan stora och ökande kostnader. En rimlig slutsats är att staten 
åtminstone ska ta ansvar för dessa merkostnader.  

Argument för denna linje är:  

• Genom att tydligt klargöra merkostnaderna och begära att staten täcker 
dessa blir argumentationen oberoende av eventuella lagändringar.  

• Det är svårt att hävda att hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen 
inte gäller dessa medborgare med mindre än att detta införs i lagstiftning-
en.  

• Det är fullt rimligt att argumentera för att staten ska kompensera både 
landsting och kommuner för merkostnader. 

• Det ger incitament för att försöka förebygga brott och lockar inte till att se 
till att patienter blir dömda eller kvar onödigt länge i rättspsykiatrisk vård 
för att slippa kostnader.  

Merkostnader för landstingen kan vara de specialarrangemang och speciella loka-
ler som behövs för att förhindra rymningar och garantera säkerheten. Det kan ock-
så vara ökad personaltäthet för att garantera säkerheten. Den förlängning av vård-
tiden som orsakas av att det är en straffpåföljd, brottets karaktär och samhälls-
skyddsaspekter kan uppskattas till mer än två år. Detta innebär betydande mer-
kostnader jämfört med en patient med motsvarande problematik men som inte är 
dömd. För kommunen kan merkostnaderna vara ökad personaltäthet, specialkom-
petens eller speciallösningar i till exempel ett boende eller en sysselsättning.   

 

Sveriges kommuner och landsting anser 

1. Den som begått ett brott ska få tillgång till vård och omsorg av god 
kvalitet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån 
behov precis som alla andra medborgare. 

Det finns en rimlighet i att landstingen ska erbjuda alla medborgare god hälso- 
och sjukvård utifrån behov och sedvanlig prioritering oavsett var han eller hon 
befinner sig eller om denne har begått ett brott. Psykiska och fysiska åkommor bör 
behandlas på samma sätt. 

2. Den som begått ett brott på grund av så allvarlig sjukdom att han eller 
hon inte kan anses vara tillräknelig ska inte bestraffas utan få vård. 

Sveriges rättspsykiatriska lagstiftning skiljer sig från övriga EU:s och flertalet 
andra länders genom att alla medborgare anses kunna bära ett straffrättsligt ansvar 
med gällande lag. Med denna punkt talar vi för en lagändring enligt Psykansvars-
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kommitténs förslag ( SOU 2002:3) med en liten grupp ”Icke tillräkneliga” som 
skulle överföras till vård direkt. Enligt beräkningar skulle detta röra sig om högst 
150 per år (kanske inte mer än 50). Övriga döms till fängelse men kan få vård om 
det behövs och i princip avtjäna hela sitt straff på sjukhus om så krävs. För att mer 
än principiellt kunna ta ställning till en ny lagstiftning behövs en noggrann, realis-
tisk kostnadsberäkning utförd av en oberoende instans varför vi inte i nuläget klart 
kan stödja Psykansvarskommitténs förslag. 

3. När en person inte själv har möjlighet att välja sin vård, som vid 
tvångsvård, har samhället ett extra stort ansvar att se till att vården 
är av god kvalitet.  

Den vård man blir tvingad till ska hålla hög standard och kräver extra kontroll och 
kvalitetsuppföljning. Det är en situation då medborgaren är i en extra utsatt situa-
tion med nedsatt autonomi och kränkning av den personliga integriteten. Kommu-
ner och landsting ska ta sitt ansvar för god och säker vård men det är rimligt att 
staten tar ansvar för de extra insatser som krävs för att tillse att vården håller en 
garanterat hög kvalitet. Det är viktigt att den nationella nivån tar ansvar att tillför-
säkra medborgarna en bra vård även när ”fria vårdvalet”, vårdgaranti mm är satta 
ur spel genom tvångsvård. 

4. Vården ska beakta såväl medicinska, sociala som psykologiska 
aspekter och syfta till en ökad funktionsförmåga i samhället. Be-
handling av psykiatriska tillstånd och missbruk ska ske parallellt. 
En aktiv och välutvecklad missbruksbehandling ska finnas inom 
den rättspsykiatriska vården. 

Vårdens innehåll behöver förbättras och vara inriktat på att med effektiva metoder 
behandla sjukdomen och missbruk, bearbeta brottet, hitta ändamålsenliga livsstra-
tegier, träna färdigheter med målsättningen att kunna fungera bra ute i samhället. 
En aktiv behandlings- och rehabiliteringsstrategi borde kunna korta vårdtiderna 
utan att äventyra säkerheten. 

5. Vården ska vara anpassad efter personens behov, ge bästa möjliga 
livskvalitet och samtidigt med rimlig säkerhet förhindra brottsliga 
handlingar på grund av sjukdom. Detta är en svår avvägningsfråga 
och kräver goda kunskaper i både rehabilitering och farlighetsbe-
dömningar.  

Här betonas att bra vård och god livskvalitet ska eftersträvas så långt det går med 
hänsyn till att samhällsskyddet tillgodoses i rimlig grad. Det finns en inbyggd 
konflikt mellan rehabiliteringsbehovet och samhällsskyddet som kontinuerligt 
måste avvägas. Den rättspsykiatriska vården skiljer sig från kriminalvården ge-
nom att i högre grad lösa samhällsskyddet genom dynamisk säkerhet (tillsyn av 
personal) och inte genom bepansrade lokaler. 
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6. Kontinuitet i insatser mellan olika vårdformer och huvudmanna-
gränser är viktigt. Avbrott i vård- och omsorgskedjan ökar risken för 
återfall. 

Kontinuitet i insatserna måste gälla såväl inom landstingets olika verksamheter 
som mellan kommun och landsting. Det innebär även att gemensamma arbetsfor-
mer behöver finnas med kriminalvård och SiS:s institutioner. Speciella funktioner 
kan behövas, som en sk ”case manager” som följer patienten i alla skeden och ser 
till att han eller hon får de insatser som behövs. Den vanligaste orsaken till återfall 
är avbrott i behandling, eller avbrott av vård och stöd.  

7. Vården av psykiskt störda lagöverträdare i Sverige ska kunna pre-
sentera resultat av god internationell klass. Landstingen tar därför 
gemensamt ansvar för att genom en nationell samordning få en ef-
fektivare resursanvändning och intensifiera utvecklingsarbetet. Alla 
verksamheter ska delta i uppföljning, utvärdering och ett systema-
tiskt förbättringsarbete genom till exempel kvalitetsregister. 

Landsting tar sitt ansvar i utveckling av vården och tar själva ansvaret för att sam-
ordna insatser så att resurserna används på bästa sätt. I olika arbetsgrupper med 
profession och tjänstemän på landstingsnivå och i samråd med kommuner och 
andra samarbetspartners bereds frågor och förslag på gemensamma lösningar. 
Dessa underställs hälso- och sjukvårdsdirektörer och landstingsdirektörer. Det 
gemensamma arbetet ska syfta till att stödja enskilda kommuner och landsting i att 
fullgöra sitt uppdrag enligt lagstiftningen. Detta kan innebära samordning av vissa 
typer av vårdplatser, behandlingar som det krävs ett mindre antal av och formali-
serat utbyte av kunskap och kompetens. Det gemensamma arbetet ska också bely-
sa vilket innehåll som behövs i regelverk och lagstiftning. Landsting och kommu-
ner kan då tydligare förmedla till staten vad som krävs för att tillgodose en god 
vård och omsorg för psykiskt störda lagöverträdare. 

Det är av största vikt att staten tar ansvar för att fatta nödvändiga beslut och ändra 
lagstiftning och regelverk så att ett långsiktigt förändringsarbete möjliggörs. Det 
är också rimligt att staten bidrar till finansieringen av det utvecklingsarbete som 
måste ske inom vården av psykiskt störda lagöverträdare. En av anledningarna till 
att utvecklingsarbetet halkat efter är att det varit så oklart vad som ska gälla, vil-
ken lagstiftning vilka ansvarsgränser. 



 2007-10-19 Vårt dnr 7 (9) 
  07/2760  
    
    
   
 

8. Kommuner och landsting tar ansvar för att lokalt utforma överens-
kommelser och rutiner som säkerställer att berörda verksamheter 
kan ge den vård och det sociala stöd som krävs för att personen 
ska leva ett bra liv och samtidigt minimera risken för återfall. Indivi-
duella planer med tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och 
landsting ska finnas för alla som har behov av insatser från båda 
huvudmännen. 

Samverkan behöver finnas som ett tydligt uppdrag. Inriktningen ska vara att ge-
nom samarbete tillförsäkra individerna en vård där var och en gör sin del mot ett 
gemensamt mål. Genom tydlighet i praktiska rutiner lokalt undviker man konflik-
ter och situationer då patienter/ klienter riskerar att tappas bort. 

9. För att understödja en god prognos ska en aktiv psykiatrisk rehabi-
litering ske. Kommunen ska finnas med tidigt i planeringen för att 
möta behoven av boende och sysselsättning i samband med per-
mission, utskrivning och vård med särskilda villkor. 

Det långsiktiga målet med vården ska redan från början av vårdtiden vara åter-
hämtning och utslussning i samhället. Kommunen är en viktig aktör som ska in-
bjudas att delta i planeringen tidigt. En gemensam planering är nödvändig för att 
kommunen ska få en rimlig chans att finna bra alternativ. Vid brister i samarbetet 
riskerar sjukhusvården att bli längre än nödvändigt. 

10. För att möjliggöra delaktighet och integrering i samhället måste för-
domar och stigmatisering av psykiskt störda lagöverträdare aktivt 
motverkas. En del i detta är att förhindra återfall i sjukdom och 
brott. 

För att motverka stigmatisering och fördomar krävs ett stort och långsiktigt arbete 
gemensamt med övriga samhället och aktiva brukarföreningar. Enstaka negativa hän-
delser som får stor publicitet försvårar arbetet. Medborgarna behöver tilltro till vår-
dens förmåga att hantera psykisk sjukdom och störning för att minska fördomarna. 

11. För ett litet antal personer med mycket svår problematik måste det 
finnas vårdenheter som förhindrar att personen gör sig själv eller 
andra illa, samtidigt som personen erbjuds ett boende och en var-
dag med så hög livskvalitet som möjligt. 

Detta kan i nuläget vara utvecklingen av ”långtidsenheter” som är mer hemlika 
och ger bättre livskvalitet för det lilla antalet mycket svårt sjuka personer med 
vårdtider på tiotals år. Utveckling pågår i flera landsting och kan behöva samord-
nas när det handlar om ett fåtal individer.  

Det kan också fungera vid en eventuell nyordning enligt Psykansvarskommitténs 
förslag med enheter för personer som av samhällsskyddsaspekt måste vara inlåsta, 
det som kallades ”Slutet boende”. 
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Dessa vårdenheter bör troligen finnas i landstingens regi men i nära samarbete 
med kommunerna för att hålla kontakt med samhället och arbeta för utskrivning 
så småningom. Personerna bör i så stor utsträckning som möjligt ges vård geogra-
fiskt där de önskar, i närhet till anhöriga osv men hänsyn till kvalitetsmässiga och 
ekonomiska fördelar av centralisering behöver vägas in. 

12. Ett effektivt resursutnyttjande kan kräva samordning och samut-
nyttjande av vårdplatser mellan landstingen. På samma sätt kan 
gemensamma lösningar mellan kommuner behövas.   

Den ökade kunskapen inom den psykiatriska vården innebär i vissa fall behov av 
subspecialisering. Specialenheter för vissa sällsynta problem eller behov måste 
samordnas mellan landstingen. Om enskilda kommuner eller landsting ska hantera 
ovanliga behov var för sig kommer kostnaderna att bli orimligt stora och det finns 
risk att mindre goda lösningar måste väljas. Genom samordning och gemensamma 
lösningar kan resurserna användas optimalt. 

13. Socialstyrelsen ska tillhandahålla register och system så att det 
finns aktuella uppgifter om den psykiatriska tvångsvården och att 
statistik levereras tillbaka till vården för kvalitetssäkring och plane-
ring.  

Nuvarande situation med avsaknad av kunskap, till och med om hur många pati-
enter som finns i den rättspsykiatriska vården, är helt oacceptabel. Socialstyrelsen 
har i uppgift att samla statistik och återföra den till landsting och kommuner. Bris-
ten på återförande av insamlad statistik har påtalats under många år. Sveriges 
Kommuner och Landsting anser att Socialstyrelsen med största skyndsamhet ska 
utveckla statistik och register som ger nödvändig kunskap för uppföljning och 
planering. 

14. Staten ska stå för de merkostnader som kommuner och landsting 
får i samband med vård och omsorg för psykiskt störda lagöverträ-
dare som orsakas av straffrättsliga faktorer och samhällsskydds-
aspekter. 

Dessa argument finns formulerade i positionspappret under rubriken ”överväganden”.  

15. Staten ska tillskjuta resurser för forskning, utveckling och kvalitets-
säkringsarbete så att den svenska vården av psykiskt störda lag-
överträdare kan hålla en hög klass. 

Nya kunskaper inom psykiatriområdet måste anpassas, prövas och utvärderas för 
att kunna tillämpas i den rättspsykiatriska vården. Klinisk forskning inom området 
har aldrig utvecklats i den omfattning som skulle behövas. Det finns ett stort be-
hov av forskning och utveckling på såväl universitets- som landstingsnivå. 
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16. Staten ska omedelbart se till att beslut fattas om vilken lagstiftning 
som ska gälla. Regelverk och lagar måste vara anpassade till var-
andra så att hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård en-
kelt kan samverka och ansvarsfördelningen är tydlig. 

Det finns mycket utvecklingsarbete som kan göras redan i dag med gällande lag-
stiftning. Samtidigt finns det så många oklara punkter och regelverk som inte är 
anpassade till verkligheten att det utgör hinder för en långsiktig planering. Flera 
förslag från olika utredningar som berör området finns och väntar på beslut. 

Utredningar som berör området: 

Tvångspsykiatrikommittén    SOU 1998:32 

Psykansvarskommittén  SOU 2002:3 

RMV/SKL-utredningen  SOU 2006:63 

Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:91 och SOU 2006:100 

Fängelseförbudet   SOU 2007:5 
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