
Tillsammans för bättre vård,
stöd och mindre utsatthet

vid tvångsvård

16 maj 2022 kl 13:30-16:00



Skriv gärna frågor och reflektioner i 
chatten

Du öppnar chatten genom att klicka på 

pratbubblan - om du inte kan använda 

chatten kan du maila 

louise.kimby@skr.se

Om du inte tidigare fått mail av oss och vill ha mötesmaterial efter mötet -

skriv in din mailadress i chatten



Inledning Ing- Marie Wieselgren, projektchef. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Att tvingas till vård – erfarenheter från psykiatrisk 

heldygnsvård och LVM-hem

Erik Widlund, Hjärnkollambassadör

Integrerad vård på SiS ungdomshem Karin Hermansson, Socialstyrelsen. Rebecca Olovson, Region 

Östergötland. Jonathan Strömberg, Västra Götalands regionen. Åsa 

Strand, Region Skåne

Hur kan en gemensam lagstiftning förbättra för 

individer med samsjuklighet?

Mikael Malm, ansvarig för psykiatrifrågor SKR

Utsatt för brott under tvångsvård – Civil Rights

Defenders rapport

Emma Moderato, legal adviser. Civil Rights Defenders

Patientsäkerhet inom tvångsvården Hanna Edberg, specialistläkare i psykiatri, kriminalvården

Bensträckare

Grundkomponenter för en trygg och meningsfull 

heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång

Louise Kimby och Karin Lindström, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Psykiatrisk tvångsvård — från förvar och tradition 

till ansvar och relation

Git-Marie Ejneborn Looi, fil.dr specialistsjuksköterska i psykiatrisk 

vård 

Rättsliga krav på empati, vänlighet och omtanke 

vid tvångsvård

Moa Kindström Dhalin, docent, jurist och universitetslektor i offentlig 

rätt



FOKUS PSYKIATRISK 

HELDYGNSVÅRD



Socialstyrelsen 

• Kartlägga och stärka den psykiatriska tvångsvården samt rättspsykiatriska vården 
(delred 210930), slutred 221130)

• Stimulera och stärka den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården, inkl psykiatrisk 
tvångsvård (slutred 221130) 

• Utvecklingsarbete integrerade vårdformer för vissa unga i SiS särskilda ungdomshem 
(slutredovisning 2025)

• Kartlägga den prehospitala vården samt följa upp och utvärdera regeringens satsningar på 
ambulanssjukvården (slutredovisning 2023)

Inspektionen för Vård och Omsorg

• Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska 
tvångsvården och den rättspsykiatriska vården (slutredovisning 2024)

Statliga utredningar

• Samsjuklighetsutredningen (förslag 211130) (utredare Anders Printz) Tilläggsdirektiv förslag på 
en gemensam lagstiftning LVM/LPT

• Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (utredare Martin Färnsten) 

Barn och unga i samhällets vård (utredare Carina Ohlsson)

AKTUELLA REGERINGSUPPDRAG

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-starker-den-psykiatriska-tvangsvarden-och-den-rattspsykiatriska-varden/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/04/uppdrag-rorande-den-barn--och-ungdomspsykiatriska-heldygnsvarden-inklusive-den-psykiatriska-tvangsvarden/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/09/uppdrag-om-utvecklingsarbete-avseende-viss-verksamhet-vid-statens-i-nstitutionsstyrelse/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/03/uppdrag-att-kartlagga-den-prehospitala-varden-samt-att-folja-upp-och-utvardera-regeringens-satsningar-pa-ambulanssjukvarden-20212023/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-forstarka-och-utveckla-tillsynen-och-uppfoljningen-av-den-psykiatriska-tvangsvarden-och-den-rattspsykiatriska-varden/
http://www.sou.gov.se/s-202008-samsjuklighetsutredningen/utredningens-iakttagelser/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-202196/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/05/dir.-202136/


ÖK inom psykisk hälsa och 
suicidprevention 21/22

 Bl a ”stöd till uppföljning och 
systematiskt förbättringsarbete  med 
särskilt fokus på kvalitet i vård och 
behandling vid samsjuklighet samt 
att minska behovet av tvångsvård 
och tvångsåtgärder”. 

ÖK om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2021

ÖK om en god och nära vård 2021

Uppdrag psykisk hälsa SKR
- fokus på psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård

https://skr.se/skr/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tillganglighetivardenvardgarantin/overenskommelse2021.28512.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html


Integrerad vård på SiS ungdomshem 

220516

Karin Hermansson, Socialstyrelsen 

Rebecca Olovson, Region Östergötland. 

Jonathan Strömberg, Västra Götalands regionen 

Åsa Strand, Region Skåne.



Agenda

•Presentation av oss

•Om uppdraget och aktuellt läge i pilotprojektet

•Pilotverksamheterna berättar:

– Region Östergötland: Vilka utmaningar har vi stött på? 

– VGR: Hur ser processen ut för att aktualisera barn?

– Region Skåne: Hur ska arbetet med gemensam utredning och 

bedömning gå till?

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Om uppdraget

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

•Förbereda och samordna ett utvecklingsarbete inom SiS och 

psykiatrin för att utveckla integrerad vård. 

•Barn som vårdas i SiS särskilda ungdomshem och samtidigt 

har omfattande psykiatriska vårdbehov. 

•Syftet är att utveckla kunskap om en integrerad vård som 

mer samlat kan svara mot målgruppens behov. 



Inriktning på den integrerade vården

• Inriktning på utredning och bedömning av vilka behandlingar 

och andra insatser som barnet behöver

•Bedrivs på SiS ungdomshem

•Syftar till utslussning till långsiktiga vård- och 

boendelösningar på hemorten

•Särskild kompetens för vård till barn med 

– autismspektrumtillstånd

– intellektuella funktionsnedsättningar

– allvarligt och upprepat självskadebeteende eller suicidbeteende

– (ev. för barn med psykostillstånd)



Tre faser i arbetet

2020–2021 Förberedelser för pilotprojekt med 

integrerad vård

2022–2024 Pilotprojektet genomförs av SiS och 

regioner som beviljas statsbidrag,

arbetet samordnas av Socialstyrelsen

2025 Extern utvärdering klar. Slutrapport till 

regeringen senast den 30 september



3 pilotverksamheter, 3 upplägg

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

•Region Östergötland i samverkan med SiS särskilda 

ungdomshem Folåsa

•Västra Götalandsregionen i samverkan med SiS särskilda 

ungdomshem Brättegården, Fagared, Ljungbacken, 

Margretelund och Nereby

•Region Skåne i samverkan med SiS särskilda ungdomshem 

Hässleholm



Gemensamma inklusionskriterier

• Personen under 18 år, dvs barn placerat enligt LVU vid ett SiS 

ungdomshem

• Har hälso- och sjukvårdsbehov som kräver nära och kontinuerlig 

kontakt med barn och ungdomspsykiatrin för utredning, 

bedömning och eventuellt påbörjande av behandling

• Behoven tillgodoses bäst av team för integrerad vård som 

samtidigt arbetar med de olika vårdbehoven

• Det finns goda förutsättningar för samverkan om långsiktiga 

lösningar för barnets behov

• Det finns samtycke till hälso- och sjukvårdsinsatserna

• Det är i övrigt lämpligt att ge integrerad vård i ungdomshemmet



Processen för integrerad vård

1. SiS bedömer vårdbehov

2. Remiss till BUP

3. BUP bedömer vårdbehov

4. SiS och BUP tar gemensamt 

ställning till integrerad vård

5. Erbjudande om insatser

Vårdsamordning

6.Genomföra insatser

Vårdavstämning

7. Samverka för långsiktig vård – SIP

8. Avsluta – övergång till öppna/ 

andra vårdformer

Dialog med barnet, vh & soc

Information, samtycke



Region Östergötland

-Vilka utmaningar har vi stött på?

2022-05-19Kunskapsstöd psykisk hälsa



Juridiska moment

•Samtycken…

•Sekretess på plats

•Journalföring



Två kulturer som möts

17

•BUP kommer till SiS och jobbar hos dem

•Olika synsätt – olika uppdrag

•Tillgänglighet till varandra



Målgruppen

•Låg tillit till BUP och andra vårdgivare

•Kort uppmärksamhetsspan

•Krävande, samtidigt tacksamma



Socialtjänstens delaktighet

19

•Svårt att planera för dessa barn

• I många fall gott intresse och medverkan, men inte i alla

•Många aktörer



Västra Götalandsregionen

-Hur ser processen ut för att aktualisera barn?

2022-05-19Kunskapsstöd psykisk hälsa



2022-05-19



Aktualiseringsprocessen för integrerad vård

1. SiS bedömer vårdbehov

- Institution identifierar ungdom

- Aktualiseringsmöte med samordnare 

på SiS

- Beslut om remiss till BUP

2. Remiss till BUP

- Remissen följer remissflödet för En 

Väg In

- Mobilt team BUP tar emot remissen

- Kontakt med SiS och inbokning av 

nybesök

3. Beslut om inklusion
- Mobilt team BUP åker ut till institution

- Nybesök, inklusionsmöte samt 

vårdsamordning

- Vårdplan upprättas

4. SIP och hälsoundersökning
- Kontakt med socialtjänst

- Upprättande av SIP

- Hälsoundersökning genomförs

Dialog med barnet, vh, 

soc

Information, samtycke



Region Skåne

-Hur ska arbetet med gemensam utredning och

bedömning gå till?

2022-05-19Kunskapsstöd psykisk hälsa



Bottenplatta

•Grunduppdelning utifrån våra olika verksamheters uppdrag 

•Kan behöva justeras och anpassas utifrån:

– Barnets vilja och behov

– Resurstillgång/olika kompetens

• Individuell integrerad vård

•Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte



Hur?

•Gemensam vårdplanering utifrån bottenplattan med hänsyn 

till individuella behov och resurstillgång

•Exempelvis psykolog-psykolog, gemensam testning och 

ställningstagande till diagnos, kurator-familjebehandlare vad 

gäller insatser i familj och nätverk

•Regelbundna avstämningar

•Tidigt komma igång med SIP 



Möjligheter och fördelar

•Gemensam syn på komplexa tillstånd

•Allians och motivationsarbete

•En flexibilitet som innebär att:

– Besöken blir av 

– Anpassning i intensitet och omfattning

•Ta tillvara på familj och nätverk

• Sammanhållen vårdkedja



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se



Hur kan en gemensam lagstiftning förbättra för individer med samsjuklighet?

Webbinarium 220516

Mikael Malm, SKR

Tillsammans för bättre vård, stöd 
och mindre utsatthet vid tvångsvård

Avdelningen för vård och omsorg2022-05-16 29
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SVT Fallet Sanne

https://www.svt.se/nyheter/granskning/19941990


Utredningen (S 2020:08) Samordnade insatser vid 
samsjuklighet

Delbetänkande 30 november 2021 Dir 2020:68 Huvudförslagen 

- ett tydliggörande av regionernas och kommunernas uppdrag:

 Regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och 

beroende 

 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende 

 En skyldighet för regioner och kommuner att bedriva en gemensam vård- och 

stödverksamhet.

 Analys av för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer utan 

samtycke enligt LVM och LPT. 

 Remiss S2021/07629 sista svarsdag 30 april. 

Tilläggsdirektiv Dir: 2021:96: Lämna förslag på gemensam lagstiftning 

för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT, ska 

redovisas senast 31 januari 2023 
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Från delar till helhet SOU 2021:93 

SKR:s yttrande

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202068/
https://www.regeringen.se/4aef17/contentassets/a5ec3698fd4046e99b0d13b488286df0/remissinstanser-sou-2021_93-fran-delar-till-helhet.pdf
https://www.regeringen.se/4aab0e/contentassets/54121979287046e99aec293489054c1e/tillaggsdirektiv-till-samsjuklighetsutredningen-dir.-202196.pdf
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
https://skr.se/download/18.24f89a54180193cef708f310/1650868728831/05_WEBB-22-00075-9_SKRs_yttrande-Fran_delar_till_helhet_TA.pdf


1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska 

vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för dem 

med stora samordningsbehov ska finnas överallt.

2. Behandlingen ska ges samordnat med 

behandling av andra psykiatriska tillstånd.

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för 

personer med samsjuklighet.

3. Sprututbyte ska utvecklas till 

lågtröskelmottagning som alla regioner ska 

erbjuda. 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och 

minskad stigmatisering ska bedrivas. 

4. Uppsökande och förebyggande insatser, social 

trygghet, anhörigstöd samt insatser till barn och 

unga ska vara fortsatt och förtydligat uppdrag för 

socialtjänsten. 

9. Sammanhållen uppföljning ska ske utifrån 

målbilder som tagits fram tillsammans med 

personer med samsjuklighet och anhöriga. 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och 

sjukvårdsinsatser på HVB.

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där 

hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård vid 

skadligt bruk och beroende ska utformas. 

En reform med tio bärande delar
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 Tvångsvård vid skadligt bruk eller beroende och annan psykisk sjukdom regleras 

i samma lag och hanteras som annan psykisk sjukdom,

 vården inleds med automatik på sjukhus,

 hälso- och sjukvården ansvarar för alla behandlingsinsatser oavsett var patienten 

befinner sig,

 konverteringsreglerna från frivillig vård till tvångsvård blir tillämpliga, 

 intagningsreglerna med vårdintyg och intagningsbeslut inom 24 timmar blir 

tillämpliga,

 regleringen om öppen psykiatrisk tvångsvård blir tillämplig,

 kontinuerlig domstolsprövning av förlängning av vårdtiden,

 den enskilde får rätt till stödperson, och

 garanteras sakkunnig i domstolsprocessen.

Fördelar med att LVM integreras med LPT

Avdelningen för vård och omsorg2022-05-16 33



 Social problematik riskerar att tappas bort, 

 vårdtiderna kan vara kortare i LPT vilket kan inverka menligt på förutsättningarna 

att lösa sociala behov och för att få behandling och rehabilitering att fungera,

 Rollen och uppdraget för SiS?

 intagningskriterierna i LPT är inte anpassade för skadligt bruk och beroende,

 det är inte domstolen som fattar det initiala beslutet om tvångsvård vilket det är 

enligt LVM, och

 vårdtiderna kan bli längre eftersom vårdtiden i LPT inte är begränsade.

Nackdelar med att LVM integreras 
med LPT

Avdelningen för vård och omsorg2022-05-16 34



Kontakt

Mikael Malm, handläggare, 08-452 78 31

mikael.malm@skr.se

För mer information se:

>> Psykisk Hälsa SKR

>> Uppdrag Psykisk Hälsa

>> Missbruk och beroende SKR
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mailto:mikael.malm@skr.se
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/psykiskhalsa.441.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html


FRIHETSBERÖVADE
BROTTSOFFER

EN KARTLÄGGNING AV BROTTSOFFERDIREKTIVENS

GENOMFÖRANDE I DEN SVENSKA TVÅNGSVÅRDEN



DIREKTIV 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd (minimidirektivet)

• Fastställande av minimirättigheter

• Säkerställa att brottsoffer har möjlighet att delta i straffrättsliga förfaranden

• Stort ansvar för tillhandahållandet av rättigheterna läggs på rättsvårdande 

myndigheter, men även andra aktörer kan ha ett ansvar (exv. hälso- och sjukvård 

och socialtjänst)

EU:S 
BROTTSOFFERDIREKTIV

”En person bör anses vara ett 

brottsoffer oavsett om någon 

förövare har identifierats, gripits, 

åtalats eller dömts”. 

- Skäl 19.



DIREKTIV 2012/29/EU (minimidirektivet) forts.

• Rätt till information

• Rätt att förstå och att bli förstådd

• Rätt till stöd (inklusive information)

• Rätt till skydd

• Rätt till rättshjälp

• Utbildning för tjänstemän

EU:S 
BROTTSOFFERDIREKTIV

”Vid tillämpningen av detta direktiv 

bör medlemsstaterna säkerställa att 

brottsoffer med 

funktionsnedsättning fullt ut kan 

åtnjuta de rättigheter som fastställs i 

detta direktiv på samma villkor som 

andra”. Skäl 15



”En annan grupp som är särskilt utsatt är brottsoffer som är frihetsberövade när 

brottet begås. Enligt Världshälsoorganisationen utsätts 25 % av alla frihetsberövade 

personer för våld varje år. Deras tillgång till rättslig prövning är ofta begränsad, i 

och med att de är isolerade, stigmatiserade och har begränsad tillgång till 

information. Kommissionen kommer inom ramen för denna strategi att undersöka 

metoder som kan användas för att på ett effektivt sätt stödja och skydda 

frihetsberövade brottsoffer, såsom rutiner för skydd av brottsoffer som är 

frihetsberövade och oberoende organ som utreder brott som begås mot 

frihetsberövade offer. Kommissionen kommer också att stödja utbildning av 

personal inom ramen för den kommande strategin för europeisk rättslig utbildning.”

EU COMMISSION 
STRATEGY ON VICTIMS' 
RIGHTS (2020-2025)



• Hur har EU:s brottsofferdirektiv genomförts i förhållande till svensk tvångsvård? 

Finns det brister i genomförandet?

• Får enskilda som utsatts för misstänkt brott under tvångsvårdstiden tillgång till sina 

brottsofferrättigheter i praktiken?

FRÅGESTÄLLNINGAR

Personalen har till och med sagt: det är ingen 

idé att du polisanmäler. De sa inte varför, men 

de sa det med en sån där betoning som typ att 

de försvarar personen i fråga som hade gjort 

det. Men jag kände bara liksom att oavsett om 

det inte blir någonting så har jag gjort en 

polisanmälan i alla fall. För det här är fel. 

-Patient inom rättspsykiatrin



• Kartläggningen av:

‒ Regelverk (lag/föreskrift) av direkt betydelse

‒ Regelverk (lag/föreskrift) av indirekt betydelse (lex Maria, lex Sarah, säkerhetsbrister etc)

‒ Verksamheters skriftliga riktlinjer vid brottsutsatthet

• Intervjuer med enskilda som uppger att de utsatts för olika typer av våld under 

vårdtiden samt med personal. 

• Vårdformer: LPT, LRV samt LVU- och LVM på SiS-hem

• Aktörer: hälso- och sjukvård, SiS, socialtjänst etc.

• Fokus på de rättigheter som aktualiseras före och under polisanmälan

GENOMFÖRANDE



REGELVERK



Regelverk av direkt betydelse

• Hälso- och sjukvården

‒ Lagstiftning/föreskrifter som ålägger vården ett ansvar att tillhandahålla stöd & information till 

brottsoffer är så snäva (fokus på specifika grupper) att frihetsberövade brottsoffer inte 

omfattas.

• SiS

‒ Saknas lagstiftning/föreskrifter som ålägger SiS ansvar att tillhandahålla stöd & information 

till brottsoffer.

SLUTSATSER



Regelverk av direkt betydelse

• Socialnämnden

‒ Generell skyldighet att tillhandahålla brottsoffer stöd i 5 kap. 11 § SoL. Föreskrifterna är dock 

så snäva att frihetsberövade brottsoffer inte omfattas. Intervjuer antyder att socialtjänsten är 

otillgänglig för placerade och agerar för sällan. 

• Brottsofferjourer: 

‒ Enligt enkät genomförd av Civil Rights Defenders och Brottsofferjouren Sverige tycks 

frihetsberövade brottsoffer sällan hänvisas till brottsofferstödjande verksamheter

SLUTSATSER



Regelverk av indirekt betydelse

• Ej tillräckliga för att garantera brottsofferrättigheter – ett perspektiv som sällan lyfts 

i sammanhanget.

• Annat syfte & delvis motstående intressen (”systematiska brister, inte peka ut 

individ” vs enskilds behov av upprättelse i det enskilda fallet)

• Saknas i dagsläget ett centralt krav i lag/föreskrift på att tvångsvårdsinstitutioner 

ska ha skriftliga riktlinjer vid misstänkt brott mot enskild (frihetsberövad!). Jmf. 

arbetsgivarens ansvar att ha rutiner för våld/hot mot anställda.  

SLUTSATSER

Ingen pratade med mig. Ingen frågade hur 

jag mår. Ingen sa: vågar du träffa den här

människan igen? Det var inga tankar kring 

det. Ingenting.

– Patient inom rättspsykiatrin



RIKTLINJER



Vad vi tittat på i vår analys

• Perspektivet att den misstänkte kan vara en annan intagen eller en anställd.

• En beskrivning av hur verksamheten arbetar med att förebygga 

brott/våld/övergrepp. 

• En beskrivning av åtgärder som ska vidtas eller övervägas när misstanke om att en 

enskild har utsatts för brott/våld/övergrepp uppkommer, och vem som bär ansvaret 

för att ta ställning till samt genomföra dessa åtgärder. Åtgärderna inkluderar bland 

annat…

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



• Information om möjligheten att göra en polisanmälan 

• Erbjudande av praktisk hjälp att göra polisanmälan 

• Information om brottsofferrättigheter 

• Tillhandahållande av emotionellt eller psykologiskt stöd samt kontaktuppgifter till 

brottsofferstödjande verksamheter

• Ställningstagande i frågan om polisanmälan ska göras från verksamhetens sida 

(vilket bör inkludera en beskrivning av de sekretessregler verksamheten har att 

förhålla sig till) 

• Dokumentation av skador eller andra åtgärder för att undvika att bevisning förstörs

• Skydd och förhindrande av fortsatt brottsutsatthet

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Resultat

• Endast nio av 21 regioner har skickat in skriftliga riktlinjer som Civil Rights 

Defenders bedömer som relevanta för kartläggningen. Inte alla är heltäckande. 

• Olika om man inkluderat brottsofferrelevanta perspektiv i riktlinjer om 

avvikelserapportering/säkerhetsbrister/etc, eller om man tagit fram specifika 

riktlinjer. 

• Några goda exempel (snegla på region Stockholm och Skåne för inspiration).

• Viktigt att sprida goda exempel – inom regionen men också över 

verksamhetsområden

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN



Fördelar med att ha skriftliga riktlinjer vid brottsutsatthet

• Många regelverk aktualiseras vid misstanke om brottsutsatthet. Skriftlig riktlinjer 

som bl.a. lyfter rättighetsperspektivet torde främja ett korrekt och skyndsamt 

agerande, samt en likvärdig och rättssäker hantering

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Jag har aldrig stött på att det finns ett 

strukturerat sätt att ge patienten 

information efter utsatthet, eller att det 

skulle finnas några riktlinjer för det. 

- Anställd inom rättspsykiatrin



Myndighetsgemensam riktlinje vid misstanke om brott från personal

• Lyfter flera relevanta perspektiv och regelverk

• Tydlig ansvarsfördelning

• Medarbetare ska… ”om inte misstanken genast kan avfärdas” 

• Skulle kunna kompletteras med

‒ Att den enskilde har rättigheter i egenskap av brottsoffer 

‒ Uppmaning om att be om målsägandebiträde vid anmälan

‒ Hänvisning till socialnämndens ansvar enligt 5 kap. 11 SoL

‒ Hänvisning till brottsofferstödjande verksamheter

Riktlinje vid misstanke om brott från annan intagen saknas, men ska tas fram

SIS



Fördelar med att ha skriftliga riktlinjer vid brottsutsatthet

• Det finns brister i implementeringen av brottsofferdirektivet i förhållande till svensk 

tvångsvård

• Dagens regelverk garanterar inte brottsofferrättigheter i tillräcklig utsträckning

• Mycket blir upp till den enskilda institutionen – och många vårdgivare saknar 

riktlinjer

• Det finns dock goda exempel, som bör spridas

SAMMANFATTNINGSVIS



TACK!

LADDA NER RAPPORTEN MED CRD:S 
REKOMMENDATIONER VIA CRD.ORG/INLAST

DÄR FINNS ÄVEN INFORMATION OM VÅR ÅRLIGA 
TVÅNGSVÅRDSENKÄT SOM GÅR LIVE IDAG OCH ÄR ÖPPEN TILL OCH 
MED SISTA JUNI



www.crd.org



Patientsäkerhet inom 
tvångsvården

Hanna Edberg

Specialist i psykiatri och rättspsykiatri

Medicinsk rådgivare Kriminalvården



Intern lokal granskning

Extern nationell granskning

Extern internationell granskning

Intern regional granskning

Vem granskar sjukvården?



Intern lokal granskning

Extern nationell granskning

Extern internationell granskning

Intern regional granskning

Vem granskar sjukvården?

Patientsäkerhetsråd

Chefsöverläkare

Verksamhetschef

Markörbaserad journalgranskning

Patientråd BISAMMB



Intern lokal granskning

Extern nationell granskning

Extern internationell granskning

Intern regional granskning

Vem granskar sjukvården?

Chefläkare Regional tillsyn



Intern lokal granskning

Extern nationell granskning

Extern internationell granskning

Intern regional granskning

Vem granskar sjukvården?

IVO JOPatientnämnder



Intern lokal granskning

Extern nationell granskning

Extern internationell granskning

Intern regional granskning

Vem granskar sjukvården?

CATCPT



Tvångsvårdades rättigheter

Rätt anmäla brott Informationsrättighet

Grundlagsskyddade rättigheter*

Rätt överklaga vårdenVård på lika villkor

Tvångsvård offentligt beslut!

* undantag: frihetsberövande, påtvingat kroppsligt ingrepp



Vårdgivarens skyldigheter

Lagstadgade skyldigheter:

• Informera om möjligheter att överklaga vården och rätt till 
stödperson

• Utreda vårdskador

• Anmäla allvarliga vårdskador

• Anmäla personal som äventyrar patientsäkerheten

• Anmäla brister i säkerheten 

Lex 

Maria

Patientsäkerhets-

förordning

Patientsäkerhets-

föreskrifter

Patientsäkerhetslag



IVO?

”Om IVO får kännedom om att någon har brutit mot en 
bestämmelse som gäller verksamhet som står under inspektionens 
tillsyn, ska myndigheten vidta åtgärder så att bestämmelsen följs 
och, om det behövs, göra anmälan till åtal”



Sammanfattning

• Tvångsvård kan innebära lagstadgade inskränkningar i en 
människas grundlagsskyddade fri- och rättigheter

• Patient i beroendeställning gentemot personal

• Att bedriva tvångsvård ställer stora krav på vårdgivare

• Flera olika gransknings- och tillsynsinstanser



Tack!



Grundkomponenter för en trygg 
och meningsfull heldygnsvård med 

minsta möjliga behov av tvång



 SiS vård av barn och unga enligt LVU – förutsättningar för en trygg och ändamålsenlig vård 
(statskontoret.se)

 Inventering av heldygnsvården SKL 2019 

 läkemedelsbehandling är grundpelaren,

 olikheter finns i behandling och vårdinnehåll

 finns ett betydande utrymme för utvecklig

 ett gott vårdinnehåll bör omfatta tillgång till omvårdnad, psykologiska, pedagogiska insatser och aktiviteter. 

 Ambition och ansvar (SOU 2006:100) 

 utveckling av arbetsmetoder, vårdinnehåll och bemötande behövs för att minska tvångsåtgärder genom 
förbättra arbetsmetoder, vårdinnehåll och bemötande

 För barnens bästa (SOU 2017:111) 

 Säkra tillgången till ett allsidigt vård- och behandlingsutbud (omvårdnad och psykosociala insatser)

 Säkra tillgången till omvårdnadskompetens - särskilt viktig vid tvångsvård, 

 Säkra innehåll och kvalitét (kunskapsstöd, metoder, arbetssätt och kvalitetsutveckling) 

Behov av att utveckla heldygnsvården

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/sis-vard-av-barn-och-unga-enligt-lvu--forutsattningar-for-en-trygg-och-andamalsenlig-vard/
https://docplayer.se/17239443-Kartlaggning-av-den-psykiatriska-heldygnsvarden.html
https://www.regeringen.se/49b6aa/contentassets/c128c16b19a94dc6ab99768cbb8176dd/ambition-och-ansvar.-nationell-strategi-for-utveckling-av-samhallets-insatser-till-personer-med-psykiska-sjukdomar-och-funktionshinder-sou-2006100
https://www.regeringen.se/48e3dc/contentassets/c67ed758215e444b8cd4ef42a1d73997/sou-2017_111_for-barnets-basta.pdf


Regionalt 

utvecklingsarbete  

Länk till nationella vård- och insatsprogram 

https://www.vardochinsats.se/


OBS ARBETSMATERIAL 

Trygg och meningsfull 
heldygnsvård

• Skapa samsyn

• Kommunicera vårdens syfte och värde

• Utgångspunkt för utveckling och 

kvalitetssäkring av

• heldygnsvårdens innehåll

• personalens kompetens



Läs mer om vårt arbete  https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/

Uppdrag Psykisk hälsas Webbplats  

Kontakt: Louise Kimby louise.kimby@skr.se och Karin Lindström karin.lindstrom@skr.se

Tillsammans gör vi skillnad!

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/
mailto:louise.kimby@skr.se
mailto:karin.lindstrom@skr.se


Psykiatrisk tvångsvård –
från förvar och tradition till ansvar och 

relation

Git-Marie Ejneborn Looi
Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård 

Lektor i omvårdnad 

220516

SKR webbinarium



Innan vi börjar…
Stanna upp för en sekund och reflektera:

Vi har bara ett liv, som vi känner till i alla fall, och vi som sitter här har 
på många sätt dragit vinstlotten i detta livslotteri. 

De är också ni som sitter här som valt att vårda de som dragit 
”nitlotten”. Det som i många fall är avgörande för att de mindre 
lyckligt lottade ska ha en chans att utvecklas och få möjlighet till 
återhämtning är det stöd, vård och omsorg de får. Så ni sitter på en 
stor makt! 

Det innebär att ni kan ta ifrån människor möjligheter… 

… men ni kan också välja att varje dag i ert arbete bidra till att 
mindre lyckligt lottade personer kan få ett ökat välbefinnande och 
bättre föreutsättningar att bygga upp en värdig liv! 



4 delstudier 

• Personal 

• Patient 

• Student 



Syfte 

• Att få ökad kunskap och 

förståelse för omvårdnad 

som process genom att 

fokusera på alternativ till 

tvångsåtgärder vid 

självskadebeteende 



Avhandlingens syfte i 
klartext! 

Förstå varför vi gör som vi gör, fast det 

finns så mycket kunskap om vad som 

fungerar bättre? 

Få ökad kunskap om hur vi ska göra 

för att jobba på ett sätt som främjar 

återhämtningen och välbefinnande 
för patienten och arbetsglädje och 

personlig utveckling hos vårdaren. 



En självdestruktiv vård 
– patienters erfarenheter  

- Tvångssituationer kunde vara framprovocerade

- Tvångsåtgärder hade kunnat undvikas om personalen förstått 
patients behov 

- Tvångsåtgärder hade skadat och traumatiserat patienterna  

- Avsaknad av tillit mellan patient och personal ledde till en 
eskalerande katt och råtta lek som medförde ett ökat antal 
tvångsåtgärder 

- Det berodde på vilken vårdare som arbetade om det blev en 
tvångsåtgärd eller inte 

• Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in Mental Health 
Nursing, 36(2), 96-103.



Roller och makt
- Personals erfarenheter 

- Sjuksköterskans roll är att fungerar som en dämpande medlare 

- Skötarna har makten över tvångsåtgärderna då de var den 
personalgrupp som hade närmaste kontakt med patienterna

- Läkaren var den som formellt tog beslut om tvångsåtgärder 

- Men i realiteten ifrågasattes i princip aldrig en önskan om 
tvångsåtgärder, så läkarnas roll var på så sätt underordnad skötarna 

• Gabrielsson, S., Looi, G. M. E., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the patient as decision‐making power: Staff members' perceptions of 
interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 784-792.



Gemensamma erfarenheter 

- Om vårdaren hade en tillitsfull relation till patienten behövdes sällan 
tvångsåtgärder 

- Det var mycket godtyckligt om det blev en tvångsåtgärd eller inte 
utifrån en given situation 

- Det var mycket godtyckligt vad för typ av åtgärd det blev 
överhuvudtaget, allt från bälte till utskrivning

Looi RPN, G. M. E., Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2014). Solving the staff's problem or meeting the patients’ needs: Staff members’ reasoning about 
choice of action in challenging situations in psychiatric inpatient care. Issues in mental health nursing, 35(6), 470-479.

Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for 
alternatives. Issues in Mental Health Nursing, 36(2), 96-103.



Vad säger lagen 
om 
tvångsåtgärder? 



Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] 
Tvångsåtgärder 

• ”2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas 
endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är 
mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.

• 2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas 
endast om patienten inte genom en individuellt anpassad 
information kan förmås att frivilligt medverka till vård. De får 
inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt för 
att förmå patienten till detta. Lag (2000:353).”



Diskuterar ni vad som 
kan vara rimlig 

proportion på din 
arbetsplats?

Följer ni lagen för alla 
patienter i alla 

sammanhang? 
OM INTE, HADE DU ANSETT ATT DET VAR OKEJ OM DET VAR DITT SYSKON ELLER DITT 

BARN SOM BLEV UTSATT FÖR  TVÅNGSÅTGÄRDER UTAN LAGLIGT STÖD? 





Vi måste 
också vakna 
upp och 
börja ta 
ansvar för 
den vård vi 
bedriver! 

För kunskapen finns: 

• Det finns alternativ till tvångsåtgärder  

• Förebyggande åtgärder minskar risken 
markant för att behöva använda tvång 

• En tillitsfull relation mellan vårdare och 
patient är det starkaste skyddet mot 
hot/våld 

• Rigida regler och gränssättning ökar 
risk för hot/våld och leder till ökat 
problembeteende 

• Tvångsåtgärder riskerar att leda till 
allvarlig traumatisering som skapar 
lidande och begränsar personen för 
lång tid framöver 



Vad är då
kunskap? 

Vilken kunskap
värderas?

Vilken kunskap
leder till kvalitet?  



Arbetsmiljö –
Vårdmiljö

• Blir lätt en

fokusförflyttning

från vårdkvalitet till 

arbetsmiljö



Ny trend? 

“Här polisanmäler vi allt hot 
och våld!”

Om det inte är en personal 
som hotat och varit våldsam 
förstås…

Tror någon på riktigt att en sån regel 

kommer leda till en bättre

arbetsmiljö? 

• https://www.instagram.com/dissociativedaydreamer/



Samtal

Vara med

Extravak

Viktigt att ha ett kunskapsbaserat medvetet 
förhållningssätt! 

Lugnande  Förstående, lyssnande  Informativt Klargörande 

 

Självbehärskat  Bekräftande Sällskapligt Avskräckande 

 

Bekvämt (tryggt)   Flexibelt Bedömmande Ignorerande 

 

Personal Patient Rutin Uppfostran

För att vi ser efter 
oss oss själva

För att patienten

behöver det

För att det är så vi 
gör

För att patienten

behöver lära sig





Hur kan man 
utveckla
professionell 
omdömeskunskap? 



Tre olika 
kunskapsformer 
(Aristoteles)
Bornemark, J. (2020). Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda 
omdömet. (Första upplagan). Stockholm: Volante.

Episteme – teoretisk 
kunskap

- gäller alltid och för 
alla och överallt, 
objektiv kunskap, 
klassisk evidens

Techne – praktisk 
kunskap

- skapas av människor, 
ska bli en produkt, 
manualbaserad, 

handlag, kroppsliga
tekniker

Fronesis –
omdömeskunskap

- Icke-vetande, 
erfarenhet, 

sinnesintryck, känslor + 
Episteme och Techne 



Vågar du bedriva en 
kunskapsbaserad vård? 

Där kommer en viktig grej som jag varit 
med om flera gånger, det kan vara två som 
tänker bälta men så kommer någon in och 
säger ni kan släppa jag tar över. Det är ju 
en kränkning mot personalgruppen så man 
måste vara stark om man ska gå in och 
agera mot en tvångsåtgärd. Men det är en 
förtroendefråga och man vet att den är helt 
lugn för den kommer att klara situationen 
och det går att undvika tvångsåtgärder. 
(Personal) 



• …så tryckte dom på överfalls larmet och det kom 10 pers och hoppade 
på mig. Eftersom jag var rädd för att bli fasthållen så kämpade jag för 
mitt liv. Några gånger kom en kille från en annan avdelning. Trots att 
han bara hade med mig att göra under larmen så skickade han ut alla 
och höll i mig som ett barn tills jag lugnade mig. Han gjorde helt rätt 
med mig. Han förstod att jag behövde någon som höll om mig bara. 
(Patient)



• En tonårstjej på barnpsykiatrin vårdas för depression, suicidprevention och har ett

självskadebeteende. På avdelningen har man gjort en omvårdnadsplan och kommit fram

till att hon har behov av tillit till personalen, hopp och stärkt självkänsla. När en

sjuksköterska ska gå in till henne för att dela medicin så ser hon att flickan har slagit sönder

saker och rivit sönder kuddarna. Sjuksköterskan finner sig snabbt och går fram till flickan, 

frågar om hon får ge henne en kram och säger jag tycker om dig ändå. På det sättet

bekräftar hon flickan och har en ingång till att försöka förstå. Flickan kan få möjlighet att

känna sig omhändertagen i den svåra situation hon befinner sig i, vilket främjar tilliten till 

personalen. Sjuksköterskan valde också att se flickans sätt att hantera sin ångest som

något positivt då hon visar på en förmåga att hantera ångesten på ett annat sätt än att

skada sig själv, vilket kan indikera att hon har börjat få en starkare självkänsla. Så

sjuksköterskan fortsätter uppmuntrande ”vad bra att det var kuddarna som fick ta emot

din ångest och inte dina armar”. På så sätt synliggörs att det skett något positivt här som

kan främja flickans hopp och självkänslan då sjuksköterskan signalerar att hennes kropp är

viktigast (inte materiella saker) och detta var ett stort framsteg. 



Lätt men inte enkelt 
- Studenters erfarenheter 

- Finns inte möjlighet att tillämpa tvångsåtgärder så kan andra typer 
av åtgärder utvecklas som ger möjlighet till ett individanpassat och 
mer kreativt vårdande 

- Att inte vara fast i rådande vårdkultur ger möjlighet att utveckla ett 
professionellt omdöme 

- Att ha en teoretisk omvårdnadsgrund skapade trygghet och 
självförtroende 

- Genom ett genuint, öppet och intresserat lyssnade med fokus på 
förståelse så görs andra bedömningar (motsatsen ”fördummar” 
medarbetare som riskerar att göra våld på sin värderingar)

Looi, G. M. E., Sävenstedt, S., & Engström, Å. (2016). “Easy but not simple”—nursing students’ descriptions of the process of Care in a Psychiatric Context. Issues in Mental Health Nursing, 
37(1), 34-42.



Patienten är en medelålders man som tvångsvårdats många 
gånger på avdelningen på grund av paranoida vanföreställningar 
och då vid upprepade tillfällen blivit lagd i bälte. Under rapporten 
framkommer att mannen uppträder aggressivt, sover inte, vandrar 
runt och vägrar att vistas på sitt patientrum. 

Studenten försöker att finnas i närheten av mannen utan att 
tränga sig på och efter en stund ber patienten studenten om hjälp 
med några praktiska göromål och på det sättet så påbörjas ett 
relationsskapande. 

När mannen tar kontakt så förmedlar studenten att hon tar sig 
tid, är närvarande, lyssnar och tar mannen på allvar. När 
studenten lyssnar till mannens beskrivning av sin situation så 
framkommer det att han är rädd och tycker att det är obehagligt att 
vara på rummet på grund av möblernas placering. 



Studenten frågar då hur han skulle vilja ha det istället och hur det 
ser ut hemma hos honom. Han beskriver bland annat att han vill 
ha uppsikt över dörren både när han sitter vid skrivbordet och när 
han sover. Utifrån mannens beskrivning av sin situation bedömer 
studenten att han har behov av sömn, trygghet, tillit och ökad 
empowerment. 

För att mannen ska känna sig trygg och kunna vistas och kunna 
sova i sitt rum så väljer studenten som en första åtgärd att 
tillsammans med patienten möblera om patientrummet. Studenten 
har ett medvetet förhållningssätt där hon bekräftar mannen och 
uppmuntrar till medbestämmande och delaktighet för att han ska 
känna att han har en viss makt och kontroll över sin situation. 



Utvärdering 
För mig kan man säga att denna åtgärd var en lätt 
handling, men den inlevelse patienten hade visar att det 
var något som betydde jättemycket för honom. Han fick ha 
kontrollen och bestämma och jag lyssnade på hans 
önskemål och visade att det var viktigt det vi gjorde. 
Patienten sa att han kände sig mycket tryggare inne på 
sitt rum och han fick mer ro att skriva och läsa. Jag och 
min handledare kom fram till att han verkade både 
lugnare och gladare och på läkarronden idag fick jag höra 
av överläkaren att denna patient är den sjukaste patient 
som de har. 



• …ifrågasätter starkt ett beslut om att lämna en hyperventilerande, 

gråtande, ångestfylld ung tjej med mycket svår uppväxt ensam bara 

för att man inte ska ge henne onödig uppmärksamhet. Hon kanske

inte kan gå fram till någon och säga – snälla sitt med mig, jag mår så

dåligt, jag tror att hennes sätt att säga att hon mår dåligt är just att

sätta sig i korridoren där vi kan se henne, vad orsakar vi inte då för

smärta om vi bara ignorerar henne? Och är det så fel att ge henne

uppmärksamhet? Är vi inte där för att uppmärksamma patienterna? 

en flicka som fått kämpa hela livet för någons uppmärksamhet, har

hamnat på fel spår och inte ens när hon mår genuint dåligt får hon 

uppmärksamhet…(student) 



För att kunna 
ge god 
omvårdnad 
måste 
vårdaren  
både få 
ansvar och ta 
ansvar! 

Om vårdaren lyckas skapa ömsesidiga 
och tillitsfulla relation till patienten. Kan 
förstå dennes behov och arbeta 
förebyggande, i samarbete med 
patienten, med olika typer av 
individanpassade åtgärder och 
medvetna förhållningssätt. Så finns 
sällan behov av tvångsåtgärder. 

För att kunna göra detta måste 
vårdaren få stöd i att utveckla sin 
reflektionsförmåga, få ökad kunskap 
om vad som främjar återhämtning men 
även få tillåtelse och acceptans för att 
få ta eget ansvar och få möjlighet att 
individanpassa för varje situation och 
därigenom bygga upp en tillit till sitt 
eget kunnande. 



• Till dig. Du vårdpersonal på psykiatrin, akuten, behandlingshem, medicinska 
vårdavdelningar. Du som inte suckade djupt när du läste inkommande remiss. 
Anorexi. Emotionell instabil personlighetsstörning. Självskadebeteende. Kroniskt 
suicidal. Jag vill tacka dig, du som inte stämde in i dina kollegors raljerande om dessa 
hopplösa och irriterande psykpatienter. Du som istället tog en minut extra till att 
fundera över vad du kan göra i din roll i just den här situationen för att den här, 
uppenbart svårt sjuka, patienten ska få det lite lite bättre.

• Jag vill tacka dig, du som mötte mig med ett öppet sinne fastän mina journaler 
talade sitt tydliga språk. Du som tog dig några extra minuter för att lyssna och försöka 
förstå. Jag vill tacka dig, du som sa ifrån när kollegorna vid kaffeautomaten suckade 
om att självskadepatienter inte borde få ta upp platser för de som är sjuka på riktigt. 
Och jag vill tacka dig för att du inte slutade tro på mig.

• Jag kunde inte tacka dig då för jag var för svårt sjuk. Men jag var alltid alltid tacksam. 
Att jobba inom vården är fruktansvärt slitigt och för det mesta otacksamt, kanske 
speciellt när det gäller psykiatriska patienter. Så jag vill att alla ni som känner igen er i 
detta jag beskriver ovan tar åt er det. Er inställning, till psykiatriska patienter som lika 
mycket värda som somatiska, räddar liv. Ni räddade mitt liv.

• Hanna Larsson https://www.instagram.com/_hanna_larsson/

• Initiativtagare till: https://opsynliga.se/ (berättelser från psykiatrin) 

https://www.instagram.com/_hanna_larsson/
https://opsynliga.se/


Glöm aldrig bort 
vikten av det jobb
du utför! Du kan
verkligen göra
skillnad i människors
liv på riktigt! 

MEN VAR OCKSÅ RÄDD OM 
DIG! STÄLL KRAV PÅ ATT FÅ
UTRYMME OCH TILLÅTELSE ATT
VÅRDA UTIFRÅN KUNSKAP OCH
PROFESSIONELLT OMDÖME!



Om du vill reflektera mera 

www.reflekterandepraktik.seOmvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda 

alternativ till tvång i psykiatrisk vård (diva-portal.org)

https://individuellabehov.wordpress.com

http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A991363&dswid=-4767


• www.reflekterandepraktik.se

•



Rättsliga krav på empati, vänlighet 

och omtanke vid tvångsvård

Moa Kindström Dahlin
Jur. dr och universitetslektor i offentlig rätt

Juridiska institutionen, Uppsala universitet



Mänskliga rättigheter och 

idén om rättsstaten

• Mänsklig värdighet = utgångspunkten

• Likabehandling & icke-diskriminering

• Frihet, självbestämmande

• Personlig sfär

• Idén om rättsstaten

– Begränsa statens makt över den enskilde

– Normstyrning (den offentliga makten utövas under lagarna)

– Förutsebar rättstillämpning m.m.



Frihet, privatliv, värdighet

• ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet” […]  ”Det allmänna ska verka för att demokratins 

idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och 

familjeliv.” (RF 1 kap. 2 §)

• ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (HSL 3 kap. 1 §) 

• ”Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras” 

(PL 4 kap. 1 §)



Staternas positiva förpliktelser

• Vissa rättigheter ger skyldigheter att agera och vidta 

åtgärder, exv:

– Rätten till liv, EKMR artikel 2

– Förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, EMKR art 3

• Skyddas också av andra dokument

• Större ansvar för sårbara grupper, t.ex. barn, psykiskt 

sjuka och frihetsberövande personer



Den statliga värdegrunden

(även kommuner och regioner)

1. Demokrati 
”den offentliga makten utgår från folket”

2. Fri åsiktsbildning 
yttrandefrihet, religionsfrihet, demonstrationsfrihet m.m.

3. Legalitet 
”den offentliga makten utövas under lagarna”

4. Objektivitet 
likhet, saklighet och opartiskhet

5. Respekt 
…för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 

6. Effektivitet och service

Baseras på regler i grundlag och lag – se Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god 
förvaltning, Statskontoret 2019
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https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2019/den-statliga-vardegrunden--gemensamma-principer-for-en-god-forvaltning/


Proportionalitetsprincipen

• Ändamålsenligt: Kan det avsedda resultatet uppnås?

• Nödvändigt: Finns det mindre ingripande åtgärder?

• Avvägningstestet (fördelar v nackdelar): Balans mellan mål och medel?



Ex: JO-beslut om polisarrest
Dnr 2817-2015

• Av säkerhetsskäl var det inte tillåtet att ha byxor med snören i cellen – den 

intagne tog i protest av sig allt utom kalsongerna

• Förhör hölls med honom i angränsande rum iklädd enbart kalsonger

• Mänsklig värdighet?

• Varför? Nödvändigt? 

• Risk att skada sig själv? 



Häkteslagen: 

• Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med 

förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med ett 

frihetsberövande, samt att verkställigheten ska utformas så att negativa 

följder av frihetsberövandet motverkas



Polisarrest

JO påpekar: 

”Den som förhörs som misstänkt för brott befinner sig i en situation där han 

eller hon är utsatt för statens maktbefogenheter. Att vara frihetsberövad är en 

av de mest ingripande formerna av myndighetsutövning. Grundläggande att 

den enskildes integritet respekteras”

Kritik riktas mot Polismyndigheten för att den misstänkte inte erbjudits 

en filt.



Sammanfattning

• Många olika rättigheter, regler och rättsprinciper ställer krav på empati, 

vänlighet och omtanke i den offentliga förvaltningen.

• De mänskliga fri- och rättigheterna samt idén om rättsstaten ska alltid 

genomsyra tolkningen av rättsregler och påverka arbetet i den offentliga 

förvaltningen


