
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 

Åsa Levin 
 
 

Överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård samt den 

särskilda utskrivningsprövningen 
 

– Krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och 
humanitet 

 
 
 

Examensarbete 
30 högskolepoäng 

 
 
 

Handledare 
Per Ole Träskman 

 
Straffrätt 

 
VT 2011 



Innehåll 
SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRKORTNINGAR 5 

1 INLEDNING 6 

1.1 Bakgrund 6 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 8 

1.3 Metod och material 9 

1.4 Disposition 9 

2 TILLÄMPLIG REGLERING 11 

2.1 Tvångsvård 11 
2.1.1 Öppen rättspsykiatrisk vård 13 

2.2 Förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård enligt 
31:3 BrB 14 

2.2.1 Allvarlig psykisk störning 15 
2.2.2 Det psykiska tillståndet samt personliga förhållanden i övrigt 15 
2.2.3 Vid återfallsrisk i allvarlig brottslighet: särskild utskrivningsprövning 16 
2.2.4 Annan påföljd som kan kombineras med vård 18 

2.3 Det medicinska beslutsunderlaget 18 
2.3.1 Den rättspsykiatriska undersökningen 18 

2.3.1.1 Utredningsförfarandet 19 
2.3.1.2 Oenighet bland expertisen vid bedömning av allvarlig psykisk störning, 

NJA 2004 s 702 22 
2.3.2 §7-undersökning 24 

3 TVÅNGSVÅRD OCH RÄTTSSÄKERHET 26 

3.1 Rättspsykiatrins patienter 26 

3.2 Riskbedömningar 29 
3.2.1 Syftet med riskbedömning 29 
3.2.2 Metoder för riskbedömning 30 
3.2.3 Sambandet mellan psykisk störning och våld 32 

3.3 Utskrivning från rättspsykiatrisk vård enligt 16 § LRV 34 
3.3.1 Relationen mellan p. 1 och p. 2 i 16 § LRV, RÅ 2001 ref 59 35 

3.4 LRV i förhållande till läkaretik 37 



4 ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV PÅ DEN RÄTTSPSYKIATRISKA 
VÅRDEN 39 

4.1 SOU 2002:3 - Förslag till ett reformerat vård- och påföljdssystem 39 
4.1.1 De otillräkneliga utan ansvarsförmåga 40 
4.1.2 De tillräkneliga med ansvarsförmåga 40 
4.1.3 De fängelsedömda 41 

4.2 Införandet av samhällsskyddsåtgärd 42 
4.2.1 I vilka fall samhällsskyddsåtgärden ska tillämpas 42 
4.2.2 Problem med nuvarande reglering 45 
4.2.3 Reaktioner på förslaget 46 
4.2.4 Åtgärden i relation till EKMR art. 5 1a och 1e 49 

4.3 Kommittédirektiv 2008:93 50 

5 ANALYS OCH SLUTSATSER 51 

5.1 Kriterierna för överlämnande och utskrivning från vård 51 

5.2 En framtida lösning, samhällsskyddsåtgärd i stället för särskild 
utskrivningsprövning? 55 

5.3 En primär eller sekundär modell? 57 

BILAGA A, ANTAL BESLUT OM RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD 61 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 62 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 65 
 



 1 

Summary 
The overall purpose of the thesis is to describe under which requisites a 
court can institute legal proceedings against a mentally disordered offender 
by handing him or her over to forensic psychiatric care. It is widely disputed 
and questioned how and if the forensic psychiatric care, especially the 
special review of remission, is safe from a legal point of view and humane 
for the individual.  
 
The court can hand over an offender to forensic psychiatric care if the 
offender, at the time of the verdict, is suffering from a severe mental illness. 
In addition, compulsory mental care needs to be seen as necessary, 
considering the perpetrator’s psychological condition and personal 
relationships in general. The court needs to consider the whole picture, 
including occupation, living, and possible substance abuse. The risk of 
future violence also needs to be taken into consideration. A forensic 
psychiatric examination is carried out in order to analyse these questions. 
The report from the psychiatric examination forms the verdict which the 
courts use when working and analysing cases.   
 
If the court finds a high possibility of relapse into serious crime, the forensic 
psychiatric care might be combined with a special review of remission. In 
these circumstances, the question regarding discontinuance of the forensic 
psychiatric care, whether a person might be released from the care, is then 
decided by the Administrative court. The court’s decision is partially based 
upon a violence risk management regarding future crime. The risk 
management takes place where the offender is being treated. When 
instituting an inquiry regarding the risks, the goal is to outline possible risk 
factors such as poor treatability and lack of motivation. The inquiries carried 
out are rather unsure. Future violence and criminal acts can only be 
correctly expected in approximately 75% of the cases, 25% is not expected 
correctly. Here, two interests stand against each other; the society’s right of 
protection against dangerous citizens and the demand of safe legal action 
towards the individual.  
 
The special review of remission has been questioned regarding ethical and 
humane aspects for the individual. A patient might not, from a medical point 
of view, need compulsory institutional care. However, the patient might still 
be denied discharge due to the risk of relapse into serious crime. The 
psychiatric care needs to pay attention to the patient and also meet the 
demands of safety for the society. This is being suggested as troublesome. 
Moreover, it might be in opposition to medical ethics; to care for someone 
who is in no need of care. The conduct might therefore be in conflict with 
The Declaration of Madrid, and therefore with international law.  
 
The forensic psychiatric care and the special review of remission do not 
seem particularly human, predictable nor legally secure for the individual 
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and a reform is needed. In 2002, a committee, Psykansvarskommittén, 
presented a reform proposal for forensic psychiatric care. One of their 
suggestions was to eliminate the penalty of handing over an offender to 
forensic psychiatric care. 
 
If forensic psychiatric care is removed, the possibility to protect the society 
through the special review of remission is lost. Instead, the committee 
suggested introducing an indefinite time sanction, as a mean for future 
protection of the society against potentially dangerous criminals. This was 
supposed to be put into practice in three different cases; particularly serious 
crimes, when there is high risk of relapse and in cases where other sanctions 
is considered insufficient. The execution was proposed to take place within 
the health care system. 
 
The committee suggested that this action could be applied in two different 
ways, through a primary or a secondary model. According to the primary 
model, which the committee advocated, a decision about the action is made 
as early as at the time of sentencing. 
 
However, it seems doubtful that the court is able to determine whether the 
prosecuted should be covered by this action or not at this early stage. Also, 
if the offender is cared for and shows good results of treatment, a relapse 
risk is minimized and therefore the action is not needed. For that reason, it 
would be better if the secondary model is applied. According to that model, 
the decision of action takes place at a later stage, after the offender has 
received treatment or penalty has been enforced. The measure could be 
implemented within a specific institution where the goal is merely to 
minimize the risk of relapse, for example by arranging employment for the 
individual. This solution separates the need for care and the social protection 
in a distinct way, unlike the current practice. 
 
Various reactions and criticism followed the committee’s proposal, as it 
among other things is considered a renaissance of the idea of internment. It 
is desirable, though not trivial, to create a system that protects society from 
dangerous offenders and simultaneously satisfies the fundamental security 
of life and property for the individual. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens övergripande syfte är att utreda under vilka förutsättningar en 
domstol kan överlämna en psykiskt störd lagöverträdare till påföljden 
rättspsykiatrisk vård. Det är mycket omdiskuterat och ifrågasatt huruvida 
den rättspsykiatriska vården, i synnerhet den särskilda 
utskrivningsprövningen, är rättssäker och human för den enskilde.  
 
Domstolen kan överlämna en gärningsman till rättspsykiatrisk vård om 
denne vid domstillfället lider av en allvarlig psykisk störning. Vidare måste 
tvångsvård bedömas som nödvändig med hänsyn till lagöverträdarens 
psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt. En 
helhetsbedömning ska därmed göras med beaktande av sysselsättning, 
bostadssituation, eventuellt missbruk och risk för återfall i brottslighet. En 
rättspsykiatrisk undersökning genomförs för att utreda dessa frågor och 
utlåtandet som följer fungerar som beslutsunderlag för domstolen. Anser 
domstolen att det finns en betydande återfallsrisk i allvarlig brottslighet kan 
vården kombineras med särskild utskrivningsprövning. Frågan om vårdens 
upphörande, det vill säga om en person kan skrivas ut eller inte, prövas då 
av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut grundas delvis på en 
riskbedömning gällande framtida brottslighet som genomförs på 
vårdenheten. Målet med riskbedömningen är att kartlägga eventuella 
riskfaktorer, exempelvis dålig behandlingsbarhet och brist på motivation. 
De riskbedömningar som genomförs är tämligen osäkra. Våldshandlingar 
kan enbart korrekt förutses i ca 75 % av fallen. Detta innebär att ungefär 
vart fjärde fall felbedöms. Därmed ställs två intressen mot varandra; 
samhällets rätt att skydda sig mot farliga medborgare och kravet på 
rättssäkerhet för den enskilde.  
 
Den har ifrågasatts huruvida den särskilda utskrivningsprövningen är etisk 
och human för den enskilde. En patient kan sakna medicinskt behov av 
tvångsvård men ändå nekas utskrivning, på grund av att det finns en 
återfallsrisk i allvarlig brottslighet. Psykiatrin har i uppgift att såväl vårda 
som tillgodose samhällsskyddsaspekten vilket framförs som bekymmersamt. 
Vidare kan det strida mot läkaretik att vårda någon utan vårdbehov, vilket 
även Madriddeklarationen förbjuder.  
 
Den rättspsykiatriska vården och den särskilda utskrivningsprövningen 
framstår inte som särskilt förutsägbar och rättssäker för den enskilde och en 
reform är behövlig. Psykansvarskommittén lade år 2002 fram ett förslag på 
en reform. Band annat föreslogs att den självständiga påföljden 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård skulle avskaffas. Om rättspsykiatrisk 
vård upphävs, avskaffas även den särskilda utskrivningsprövningen och 
därmed möjligheten att tillgodose samhällsskyddsaspekten. För att även i 
framtiden kunna skydda samhället mot potentiellt farliga gärningsmän, 
föreslog Psykansvarskommittén ett införande av en tidsobestämd påföljd, en 
så kallad samhällsskyddsåtgärd. Åtgärden ska kunna tillämpas vid synnerlig 
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grov brottslighet, då det finns en hög återfallsrisk och i de fall där övriga 
påföljder bedöms otillräckliga. Verkställigheten föreslogs exempelvis kunna 
ske inom sjukvården.     
 
Psykansvarskommittén föreslog att en samhällsskyddsåtgärd skulle kunna 
tillämpas på två olika sätt, genom en primär eller en sekundär modell. Enligt 
den primära modellen, vilken Psykansvarskommittén förespråkade, fattas 
beslut om samhällsskyddsåtgärd redan vid domstillfället. Det framstår dock 
som tveksamt hur domstolen ska kunna avgöra om en person bör omfattas 
av åtgärden eller inte i detta tidiga skede. Om gärningsmannen vårdas och 
visar goda behandlingsresultat kan en återfallsrisk minimeras och därmed är 
en samhällsskyddsåtgärd inte nödvändig. Därför vore det bättre om den 
sekundära modellen tillämpades. Beslutet om samhällsskyddsåtgärd fattas 
då i ett senare skede, efter att personen vårdats eller verkställt en påföljd. 
Åtgärden skulle kunna verkställas inom ett särskilt institut där målet enbart 
är att minimera återfallsrisken, genom att exempelvis ordna sysselsättning 
för den enskilde. Genom denna lösning skiljs vårdbehovet och 
samhällsskyddet åt på ett tydligt sätt, till skillnad från nuvarande ordning. 
Ett antal reaktioner och kritik följde av förslaget om samhällsskyddsåtgärd, 
bland annat att förslaget innebär en renässans av interneringstanken.  
 
Det är önskvärt, dock inte helt enkelt, att skapa en ordning som skyddar 
samhället mot farliga gärningsmän och samtidigt tillgodoser grundläggande 
rättssäkerhetskrav för den enskilde.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I Sverige har det varit mycket omdiskuterat vilka konsekvenser som ska 
följa då en psykiskt störd person begår ett brott. Synen på denna grupp av 
lagöverträdare, vilka påföljder som är lämpliga och hur vården ska utformas 
har varierat över tid.  
 
Redan under medeltiden uppstod de första sjukvårdsinrättningarna i dagens 
mening, vilka då var knutna till klostren. Till dessa härbärgen sökte sig 
fattiga och hemlösa. Hemmen utvecklades sedan till dels helgandehus, även 
kallat fattighus och dels hospital eller spetälskehus. Till hospitalen sökte sig 
de obotligt sjuka, exempelvis de spetälska samt lytta och gamla. Det första 
hospitalet grundades i Eskilstuna runt 1180. Spetälskan försvann ifrån 
Sverige i slutet av medeltiden och ”dårarna” var de som var kvar på 
inrättningarna. Dessa individer hade samma särställning i samhället som de 
spetälska hade haft, det vill säga utstötta och fördömda.1

 
          

Begreppet sinnessjukdom dök upp i strafflagarna under medeltiden och de 
sinnessjuka var i princip straffria. Den sinnessjuke skulle fastbindas om 
nödvändigt samt bevakas och det var den sjukes släktingar som hade 
ansvaret för detta. Fastkedjandet utgjorde dels en skyddsåtgärd för den 
allmänna säkerheten samt en åtgärd i syfte att den sjuke inte skulle ta sitt liv. 
Det är tämligen okänt hur utvecklingen såg ut under 1400- och 1500- talet, 
troligtvis fick de psykiskt störda mildare straff än andra lagöverträdare. 
Enligt det rådande synsättet skulle även straffet ha en avskräckande verkan, 
varför vissa straff ändå dömdes ut.2

 
   

I början av 1800- talet omorganiserades hospitalen och det statliga 
sinnessjukhuset trädde fram. Få patienter skrevs ut som friska. Ett stort antal 
anhöriga ville nämligen inte ha tillbaka sina familjemedlemmar utan såg det 
som hospitalets uppgift att ta hand om dem resten av deras liv.3 Både 
landets fängelser och hospital var under denna tid slutna system med strikta 
regler. Centralt under denna tid var behandling av patienten och denne 
skulle återuppfostras och skiljas från sin omgivning. Samtidigt behandlades 
sinnessjuka allt mildrare och straffriförklaringar blev vanligare, vilket oftast 
förenades med vård.4

 
  

1864 års strafflag byggde på den klassiska straffrätten, som influerats av de 
ideologier som återfanns i Europa under 1800-talet. Från upplysningstiden 
kom synsättet lika straff för liknande brott och vidare belystes vikten av 
                                                 
1 Grönwall Lars och Holgersson Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen, en lagkommentar i 
historisk belysning. Nordstedts Juridik, Stockholm 2009, s 14.  
2 Grönwall och Holgersson, s 15f. 
3 Grönwall och Holgersson, s 22. 
4 Grönwall och Holgersson, s 17ff. 
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proportionalitet mellan brottets svårighetsgrad och det efterföljande straffet. 
En central del av den klassiska straffrätten är att den som begått gärning och 
varit utan förstånd ska vara fri från straff.5

 
   

Under början av 1900-talet ansågs sinnessjukdom ha en biologisk grund och 
patienterna skulle behandlas på samma vis som de kroppsligt sjuka, med 
fokus på lugn och sängbehandling. Cellerna ändrades till förmån för stora 
salar och det skedde en snabb tillväxt av sinnessjukhus.6 Sinnessjukvården 
karakteriserades av förvaring och samhällskontroll och 
behandlingsmöjligheterna var få.7  I jämförelse med exempelvis Norge och 
Danmark tvångsvårdades en mycket stor del av de psykiskt sjuka i Sverige 
under denna tid. Frivillig vård blev möjligt först år 1959.8

 
  

Straffriförklaringarna försvann i och med brottsbalkens tillkomst år 1965 
vilket medförde att även en psykiskt störd person kunde dömas till påföljd, 
dock inte i form av fängelse. Om domstolen ansåg att det fanns ett 
vårdbehov kunde en psykiskt störd lagöverträdare överlämnas till sluten 
psykiatrisk vård enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk 
vård i vissa fall.9 Mot slutet av 1900-talet inspirerades många europeiska 
länder till att öka satsningarna på öppenvården och minska tvånget inom 
psykiatrin. I Sverige skedde under denna tid den så kallade 
avinstitutionaliseringen.10 Sedan 1970-talet bygger den psykiatriska vården 
på tron att biologiska, sociala och psykologiska faktorer ofta samverkar då 
psykisk störning uppstår.11

 
 

År 1992 reformerades tvångsvården i Sverige och regleringen gäller än idag. 
Reformen ansågs påkallad då det skett väsentliga förändringar inom vården. 
Dels hade kunskaperna gällande möjligheterna att förebygga, bota och 
lindra psykiska sjukdomar förbättrats. Det hade även skett en förstärkning 
av kvalificerad personal inom psykiatrin. Den nya regleringen som infördes 
år 1992 skulle utgöra ett komplement till den grundläggande regleringen i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763). Den sistnämnda lagen föreskriver att 
vården ska vara ett fritt, demokratiskt, öppet, tryggt och rättssäkert system. 
Som grundregel gäller att den enskilde själv bestämmer om denne vill ha 
sjukvård eller inte.12

                                                 
5 Grönwall och Holgersson, s 30f. 

 Vårdlagstiftningen avseende individer med psykisk 
sjukdom delades upp i två olika lagar; dels lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT, och dels lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV. 
LPT utgör den allmänna regleringen av den psykiatriska tvångsvården och 
LRV reglerar tvångsvården specifikt för lagöverträdare. Denna reform 
genomfördes då det fanns en önskan att begränsa användningen av 

6 Grönwall och Holgersson, s 24. 
7 Grönwall och Holgersson, s 27f. 
8 Lidberg Lars och Wiklund Nils, Svensk rättspsykiatri: psykisk störning, brott och påföljd. 
Studentlitteratur, Lund 2004, s 103. 
9 Berg Ulf, Berggren Nils-Olof, Bäcklund Agneta, Munck Johan, Wersäll Fredrik, Victor 
Dag, Brottsbalken - en kommentar. Kap 25-28, Nordstedts blå bibliotek, 31:61. 
10 Grönwall och Holgersson, s 40. 
11 Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m. s 69f. 
12 Prop. 1990/91:58, s 63. 

http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=342262&fname=Berg,%20Ulf�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=8485&fname=Berggren,%20Nils-Olof�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=342263&fname=Bäcklund,%20Agneta�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=8481&fname=Munck,%20Johan�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=342265&fname=Wersäll,%20Fredrik�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=342266&fname=Victor,%20Dag�
http://www.prisjakt.nu/bok_kategori.php?fid=342266&fname=Victor,%20Dag�
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tvångsvård. Patientens vårdbehov ska vara utgångspunkten för frågan om 
tvångsvård ska tillämpas eller inte.13

 
 

Tvångsvårdslagstiftningen från år 1992 har tillämpats i Sverige i snart 20 år. 
Den har varit mycket omstridd och kritiserad. Det har ifrågasatts huruvida 
den rättspsykiatriska vården är rättssäker och förutsebar för den enskilde. 
Den rättspsykiatriska vården har till uppgift att vårda patienter och samtidigt 
skydda samhället från potentiellt farliga medborgare. Den särskilda 
utskrivningsprövningen tillgodoser denna samhällsskyddsaspekt. Vid 
särskilt allvarlig brottslighet och då det finns en betydande återfallsrisk 
tillämpas särskild utskrivningsprövning och det är då förvaltningsrätten som 
avgör om utskrivning från vården kan ske eller inte. En patient kan sakna 
vårdbehov, men om det bedöms finnas en återfallsrisk kan personen komma 
att kvarhållas inom vården ändå. Att vårda utan vårdbehov leder till etiska 
konflikter inom läkarkåren och tillvägagångssättet strider även mot 
Madriddeklarationen och internationell rätt. Huruvida rättssäkerhet och 
humanitet tillgodoses inom den rättspsykiatriska vården har ifrågasatts. Det 
har ansetts finnas ett behov av en reform och Psykansvarskommittén lade 
fram ett betänkande med förslag om förändring vilket presenterades i SOU 
2002:3.  
 

1.2 Syfte, frågeställningar och 
avgränsning 

Det övergripande syftet med förevarande uppsats är att undersöka under 
vilka förutsättningar en domstol kan överlämna en psykiskt störd 
lagöverträdare till påföljden rättspsykiatrisk vård. Vidare ska det utredas 
huruvida den rättspsykiatriska vården, i synnerhet den särskilda 
utskrivningsprövningen, är rättssäker och human för den enskilde. Även ett 
framtidsperspektiv på den rättspsykiatriska vården beskrivs. Problemen 
kommer att belysas utifrån följande frågeställningar. 
 

• Under vilka förutsättningar kan domstolen överlämna en psykiskt 
störd lagöverträdare till rättspsykiatrisk vård? 

• Är tvångsvården och förfarandereglerna vid den särskilda 
utskrivningsprövningen rättssäkra, förutsebara och humana för den 
enskilde? 

• Hur kan ett framtida vårdsystem gällande denna grupp av 
lagöverträdare komma att se ut?  
 

All reglering gällande psykiskt störda lagöverträdare kommer inte att 
belysas. Det centrala är den rättspsykiatriska vården som påföljd. 
Problematiken kring straffansvar och hur uppsåt hos en psykiskt störd 
lagöverträdare ska bedömas analyseras inte närmare. I beskrivningen av ett 
framtida vård- och påföljdssystem system behandlas främst införandet av 

                                                 
13 Prop. 1990/91:58, s 3f. 
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den så kallade samhällsskyddsåtgärden. Införandet av en tillräknelighetslära 
och således psykiskt stördas ansvarsförmåga berörs endast i korthet. Den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, EKMR tas delvis upp i kap 4. Syftet med 
denna uppsats är dock inte att åstadkomma en djupare analys av 
internationell rätt utan enbart att kort beröra den internationella aspekten.    
 

1.3 Metod och material 
Jag har använt rättsdogmatisk metod och studerat lagtext, förarbeten, praxis 
och doktrin. Ämnet för detta arbete är tvärvetenskapligt. Förutom juridiken 
berör den rättspsykiatriska vården frågor inom psykiatri och medicin. Därför 
har det varit lämpligt att se utanför de rent juridiska källorna och 
rättspsykologin har därmed varit ett centralt område. Rättspsykologi handlar 
om psykologi inom rättsväsendet. Ämnet rättspsykologi har flera 
underområden, där bland annat psykiska sjukdomar i samband med 
kriminalitet problematiseras. För att åstadkomma ett rättsväsende som är 
rättssäkert och effektivt ställs höga krav på aktörerna inom systemet. Det 
krävs ofta psykologisk kompetens för att nå upp till nämnda krav varför den 
kunskap som finns inom rättspsykologin är av central betydelse. Ett nära 
angränsande område till rättspsykologin är rättspsykiatrin. Rättspsykiatrin 
studerar psykiskt störda lagöverträdare och är en medicinskt inriktad 
disciplin. En av huvuduppgifterna inom rättspsykiatrin är att utföra 
riskbedömningar samt att behandla dömda brottslingar. Det kan uttryckas på 
så vis att rättpsykologin och rättspsykiatrin inom vissa områden överlappar 
och är beroende av varandra. Således influerar båda dessa områden 
förevarande uppsats.14

 

 Artiklar från Läkartidningen har därmed varit 
passande för att belysa den debatt som förts angående den rättspsykiatriska 
vårdens brister och styrkor.  

Ett par relevanta rättsfall har använts för att exemplifiera tillämpningen av 
lagreglerna samt dithörande problematik. Vid diskussionen av de 
riskbedömningar som genomförs inom den rättspsykiatriska vården har ett 
antal myndighetspublikationer varit behjälpliga. Dessa har utgivits av 
Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, SBU. Det framtida vårdsystemet har beskrivits utifrån SOU 
2002:3, vilket är ett förslag till ett reformerat system.   
 

1.4 Disposition 
Inledningsvis beskrivs i kapitel 2 gällande rätt och de förutsättningar som 
måste vara uppfyllda för att domstolen ska kunna överlämna en person till 
rättspsykiatrisk vård.  

                                                 
14 Granhag Pär Anders, Christianson Sven Å, Handbok i rättspsykologi. Liber, Stockholm 
2008, s 16ff. 
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I kapitel 3 behandlas de omdiskuterade områdena inom den rättspsykiatriska 
vården. Till att börja med ges en beskrivning av rättspsykiatrins patienter 
avseende sjukdomstillstånd och annan problematik. Vidare görs en 
framställning av de riskbedömningar som genomförs inom rättspsykiatrin. 
Syftet med riskbedömningar behandlas och även de olika metoder som 
används. Vidare klargörs huruvida det finns ett samband mellan psykisk 
störning och våld och om det är möjligt att förutse våld. Efter det belyses 
utskrivningen från den rättspsykiatriska vården där praxis exemplifierar hur 
bedömningen av om en person kan skrivas ut går till. Det sista avsnittet i 
kapitlet berör frågan huruvida den särskilda utskrivningsprövningen är 
förenligt med läkaretik. Genomgående i detta kapitel berörs frågan huruvida 
den rättspsykiatriska vården är rättssäker, förutsebar och human för den 
enskilde. 
 
I kapitel 4 ges ett framtidsperspektiv på den rättspsykiatriska vården. 
Förslag på ett reformerat vård- och påföljdssystem lämnades av 
Psykansvarskommittén år 2002. En utredning överser i skrivande stund den 
rättspsykiatriska vården, baserat på betänkandet från år 2002.15

 

 Förslag 
beräknas kunna lämnas i slutet av detta år. I kapitlet beskrivs först hur ett 
nytt påföljdssystem för de psykiskt störda lagöverträdarna kan komma att se 
ut. De psykiskt stördas straffansvar redovisas kort, då detta får betydelse för 
vilken påföljd som aktualiseras. Vidare presenteras den föreslagna 
samhällsskyddsåtgärden, som varit tämligen kontroversiell och 
omdiskuterad.  

I kapitel 5 följer avslutningsvis analys och slutsatser.    
 
 
 
 

                                                 
15 Kommittédirektiv 2008:93 Översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 
2008:09). 
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2 Tillämplig reglering 

2.1 Tvångsvård 
Målsättningen inom sjukvården är att vård i så stor utsträckning som möjligt 
ska ges i frivilliga former. Tvångsvård ska således fungera som en sista 
utväg för att hjälpa en människa.16 I proposition 1990/91:58 poängteras att 
människor i ett samhälle inte bara har ansvar för sig själva utan även för 
varandra. En individs förmåga att ta ansvar kan påverkas av ett visst 
hälsotillstånd. Om en person direkt saknar förmåga att se till sitt eget bästa 
eller utsätter andra personer för allvarliga risker, ses det som motiverat att 
hjälpa denna person trots att han eller hon motsätter sig det. Att inte hjälpa 
personen i fråga skulle strida mot basal humanitet och medmänsklighet. 
Tvångsvårdens syfte är att lindra det mest akuta vårdbehovet så att individen 
sedan frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och stöd. Påtvingade 
undersökningar och behandlingar måste vara motiverade av starka skäl och 
det hela måste ske på ett rättssäkert sätt så att inte patientens eller 
allmänhetens förtroende förloras. Det är av synnerlig vikt att tiden som en 
person tvångsvårdas används på ett effektivt sätt så att vården så snart som 
möjligt kan övergå i frivilliga former.17

 
  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, som även är tillämplig 
gällande den psykiatriska vården18

 

 uppställer vårdens olika mål. Bland annat 
ska vården ges med respekt för människors lika värde samt med respekt för 
den enskildes värdighet, enligt 2 §. Vidare ska vården bygga på respekt för 
patientens integritet och självbestämmande, 2a §. Enligt Regeringsformen 
(1974:152), RF, 2 kap. 6 och 8 § § är alla medborgare skyddade mot 
påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande från det allmänna. Vid 
tvångsvård sker avvikelser från dessa fri och rättigheter, exempelvis genom 
fastspänning. Enligt RF 20 § är avvikelser möjliga om det finns stöd i lag. 
Föreskrifter om hur tvångsvården ska bedrivas finns i LPT. LPT utgör den 
allmänna regleringen av den psykiatriska tvångsvården.   

Lag om rättspsykiatrisk vård är även den en tvångsvårdslagstiftning som 
tillämpas på psykiskt störda lagöverträdare, 1 § LRV. Vid utformandet av 
LRV eftersträvades en nära anslutning till reglerna som finns i lagen om 
psykiatrisk tvångsvård.19

                                                 
16 Prop. 1990/91:58, s 233. 

 Regleringen gällande förutsättningarna för vård, 
hur vården ska utformas, var den ska bedrivas samt vem som fattar olika 
beslut är utformat på ungefär samma sätt i de båda tvångslagarna. 
Exempelvis framgår av 8 § LRV att de tvångsåtgärder som anges i 18-24 § 
§ LTP är tillämpliga även på de rättspsykiatriska patienterna. Dessa 
bestämmelser rör bland annat i vilka fall en patient får hållas fastspänd eller 

17 Prop. 1990/91:58, s 65. 
18 Se 1 § LPT.  
19 Prop. 1990/91:58, s 5. 
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avskild från andra patienter. Vissa regler är således desamma gällande 
allmänpsykiatrins patienter och rättspsykiatrins patienter.  
 
Motivet till att det finns två olika lagar som delvis överlappar varandra är 
främst samhällsskyddsaspekten. Samhället måste ha en möjlighet att skydda 
sig från psykiskt störda lagöverträdare, i synnerhet i de fall där brott har 
begåtts mot liv eller hälsa. Gällande psykiskt störda lagöverträdare ställs 
höga krav på tillvägagångssättet vid prövningen av huruvida vården ska 
fortsätta eller inte, utskrivningen, samt vid vistelse utanför 
sjukvårdsinrättningen. Det krävs särreglering avseende detta och sådana 
föreskrifter finns i LRV. Denna typ av reglering ansågs inte höra hemma i 
den allmänna psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, LPT och därför 
utformades två snarlika lagar.20

 
  

Lagen om rättspsykiatrisk vård är tillämplig då en domstol fattat beslut om 
att en psykiskt störd lagöverträdare ska överlämnas till påföljden 
rättspsykiatrisk vård. Lagen är även tillämplig på dem som är häktade, 
anhållna eller intagna på enhet för rättspsykiatrisk undersökning, enligt 1 § 
LRV. Likaså då en person är intagen eller ska förpassas till 
kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem. I sistnämnda fall tillämpas 
LRV efter en dom om sluten ungdomsvård enligt BrB 32:5. För att 
tvångsvård ska aktualiseras för denna grupp av individer, krävs att personen 
lider av en allvarlig psykisk störning. Det krävs vidare att personen har ett 
behov av tvångsvård. Tvångsvård kan endast aktualiseras i de fall då 
personen motsätter sig denna typ av vård eller då det finns anledning att anta 
att vården inte kommer att kunna ges med dennes samtycke till följd av det 
psykiska tillståndet, 4 § LRV. Vid all tvångsvård ska en 
proportionalitetsbedömning göras enligt 2a § LRV. En tvångsåtgärd måste 
stå i rimlig proportion till själva syftet med åtgärden. Om det bedöms 
tillräckligt ska en mindre ingripande åtgärd användas. En tvångsåtgärd får 
endast användas om patienten inte på frivillig väg medverkar till vården, 2b 
§ LRV.      
 
Rättspsykiatrisk vård kan ges i två olika former. Antingen som sluten 
rättspsykiatrisk vård, vilket innebär att patienten vistas på en 
sjukvårdsinrättning. All annan typ av vård kallas öppen rättspsykiatrisk 
vård. Rättspsykiatrisk vård inleds alltid på sjukvårdsinrättning i sluten form 
och kan sedan övergå till öppen rättspsykiatrisk vård, 3 § LRV, se avsnitt 
2.1.1. 
 
Den rättspsykiatriska vården utan särskild utskrivningsprövning är 
tidsbegränsad till fyra månader enligt 12 § LRV. Chefsöverläkaren kan 
ansöka till förvaltningsrätten att vården ska övergå i öppen eller sluten form, 
eller för att förlänga vården utöver de fyra månaderna, 12a § LRV.  
Vårdtiden kan förlängas med högst sex månader åt gången räknat från den 
dag förvaltningsrätten meddelar beslut i frågan. Den rättspsykiatriska vården 
ska enligt 13 § LRV upphöra om förutsättningarna för vård, sluten eller 

                                                 
20 Prop. 1990:91/58, s 78. 
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öppen, inte längre föreligger. Det är chefsöverläkaren som kontinuerligt tar 
ställning till detta och som även beslutar om vården ska upphöra eller inte. 
Gällande de patienter som tillskrivits särskild utskrivningsprövning, finns 
det särskilda förfaranderegler för vårdens upphörande, se avsnitt 3.3. 
 

2.1.1 Öppen rättspsykiatrisk vård 
År 2008 infördes de nya vårdformerna öppen psykiatrisk tvångsvård i LTP 
samt öppen rättspsykiatrisk vård i LRV. Öppen vård innebär att vård kan 
ges utanför sjukvårdsinrättningen under förutsättning att patienten iakttar 
särskilda villkor. Tvångsvården inleds på sjukhus. Chefsöverläkaren kan 
sedan när denne finner det lämpligt ansöka om öppen rättspsykiatrisk vård. 
Förvaltningsdomstolen fattar sedan beslut i saken. Chefsläkaren ska bifoga 
en vårdplan där patientens behov beskrivs. Behoven ska sedan tillgodoses 
genom insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänst.21

 
 

Långa permissioner har i stor utsträckning använts inom den psykiatriska 
vården, antalet tvångsvårdade patienter på permission har ökat avsevärt de 
senaste tio åren.22 Att en patient vistas ute på detta sätt står i strid med en av 
grundförutsättningarna för tvångsvård; nämligen att det måste finnas ett 
behov hos patienten att vistas dygnet runt på sjukvårdsinrättning. Den öppna 
vårdens syfte var att ersätta dessa långa permissioner. En permission ska ges 
för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Den öppna 
psykiatriska vården möjliggör för sjukvården att kontrollera patienten även 
om denne är utanför en sjukvårdsinrättning genom att särskilda villkor 
uppställs. Enligt 16a § LRV är det antingen förvaltningsrätten eller 
chefsöverläkaren som beslutar vilka villkor som ska gälla. Dessa villkor 
utgörs enligt 26 § LPT av medicinering eller annan vård, förbud att använda 
berusningsmedel eller skyldighet att hålla kontakt med en viss person. Målet 
är att åstadkomma minimal integritetskränkning och att kunna erbjuda en 
individanpassad utslussning och förberedelse till ett liv ute i samhället igen. 
Förhoppningen är att den öppna vården ska bidra till framgångsrikare 
rehabilitering och att färre patienter återintas för tvångsvård. Den totala 
vårdtiden för en patient kan komma att förlängas. Dock innebär den öppna 
vården att mindre ingripande vårdformer kan användas. Kommunerna måste 
aktivt medverka och socialt stöd ges efter individens behov. Patienter kan ha 
behov av meningsfull sysselsättning, psykoterapi, bostad samt stöd för att 
klara det egna boendet. Centralt är att sjukvård och socialtjänst måste enas 
om vem som har ansvar för vad gällande patienten och dennes vård. Vidare 
är det viktigt att denna vårdform inte används för att vanemässigt 
långtidsmedicinera en patient utanför sjukvårdsinrättningen.23

 
  

En person som överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt 31:3 BrB, utan 
föreskrift om särskild utskrivningsprövning, får ges öppen rättspsykiatrisk 
vård under vissa förutsättningar, 3a § LRV. Dels ska personen lida av en 
                                                 
21 Prop. 2007/08:70 Ny vårform inom den psykiatriska tvångsvården, s 1f. 
22 Prop. 2007/08:70, s 66. 
23 Prop. 2007/08:70, s 71 ff. 
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allvarlig psykisk störning. Vidare ska det på grund av patientens psykiska 
tillstånd eller personliga förhållanden i övrigt vara nödvändigt att denne 
iakttar särskilda villkor. Om patientens tillstånd ändras på så vis att öppen 
rättspsykiatrisk vård inte längre framstår som ett lämpligt alternativ, kan 
patienten åter komma att tillskrivas sluten rättspsykiatrisk vård.   
 
Av 3b § LRV framgår att då vården kombinerats med särskild 
utskrivningsprövning får öppen rättspsykiatrisk vård ges om personen 
fortfarande lider av störningen men det inte längre är nödvändigt med 
dygnetruntvård på sjukvårdsinrättning. På grund av det psykiska tillståndet, 
personliga förhållanden i övrigt eller för att inte återfalla i brottslighet av 
allvarligt slag, behöver patienten följa särskilda villkor så att nödvändig 
vård kan ges. Den öppna vården kan omvandlas till sluten, om personens 
tillstånd förändras på så vis att sjukhusvistelse blir nödvändig.  
 

2.2 Förutsättningarna för överlämnande 
till rättspsykiatrisk vård enligt 31:3 
BrB 

Av 31:3 Brottsbalken (1962:700), BrB, framgår att ett antal förutsättningar 
måste vara uppfyllda för att en psykiskt störd lagöverträdare ska kunna 
överlämnas till påföljden rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård innebär 
intagning på sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård förenat med 
frihetsberövande och annat tvång.  
 
Det krävs till att börja med att ett brott är begånget som är så pass allvarligt 
att påföljden inte kan stanna vid böter. Det skulle nämligen framstå som 
oproportionerligt ifall mindre allvarlig brottslighet skulle kunna leda till den 
tämligen ingripande påföljden rättspsykiatrisk vård.24

 

 Vidare krävs enligt 
31:3 BrB att lagöverträdaren bedöms lida av en allvarligt psykisk störning. 
Det måste även finnas ett behov av rättspsykiatrisk vård, grundat på 
personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt. För att 
domstolen ska kunna besluta huruvida dessa omständigheter föreligger eller 
inte krävs ett medicinskt underlag. Detta består bland annat av en 
rättspsykiatrisk undersökning. Har ett brott begåtts under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning och det bedöms föreligga risk för återfall i 
brottslighet av allvarligt slag kan vården förenas med särskild 
utskrivningsprövning. Den rättspsykiatriska vården kan även kombineras 
med andra påföljder. Dessa förutsättningar för överlämnande till vård 
behandlas i det följande.   

                                                 
24 Prop. 1990/91:58, s 461. 
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2.2.1 Allvarlig psykisk störning 
En av grundförutsättningarna för överlämnande till vård är att personen 
bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Termen, som är ett 
samlingsbegrepp för en rad olika tillstånd, infördes år 1991 vid tillkomsten 
av LRV och LPT. Begreppet ersatte därmed den tidigare terminologin som 
använts; sinnesslöhet och sinnessjukdom.25 Denna tidigare terminologi 
byggde på ett biologiskt sjukdomsbegrepp. Detta bedömdes inte vara 
lämpligt och i den nya lagstiftningen skulle i stället en helhetsbedömning 
göras. Psykisk tvångsvård skulle förutom biologiska faktorer även grundas 
på sociala och psykologiska faktorer. Dessa samspelar vanligtvis och 
förstärker varandra.26 Genom införandet skedde en begränsning av den 
grupp lagöverträdare som skulle kunna överlämnas till tvångsvård.27 I 
förarbetet till LRV framgår att det är omöjligt att precisera vilka psykiska 
tillstånd som ska omfattas av begreppet och således leda till tvångsvård. 
Dock fastslås att det främst handlar om tillstånd av psykotisk karaktär. 
Patienten lider då av en störd realitetsvärdering och har symtom som 
förvirring, vanföreställning och hallucinationer. Till begreppet hör även 
psykiska funktionsnedsättningar av allvarlig art, exempelvis demens till 
följd av en hjärnskada. En person i detta tillstånd kan lida av en störd 
realitetsvärdering och ha svårigheter att orientera sig. Även en individ som 
lider av allvarliga depressioner, en svår personlighetsstörning eller som har 
självmordstankar kan bedömas allvarligt psykiskt störd. Till allvarlig 
psykisk störning hör även alkoholpsykoser och psykoser som kan drabba 
narkotikamissbrukare.28

 
  

Både störningens art och grad ska beaktas vid bedömningen. En 
sammanvägning av dessa två komponenter ska göras i varje enskilt fall. Det 
ska utredas vilken typ av störning det rör sig om samt vilka symtom eller 
andra yttringar som är för handen, dvs. graden av störning. Schizofreni är 
exempelvis alltid att anse som allvarlig till sin art. Sjukdomen kan däremot 
yttra sig tämligen lindrigt och därmed är störningen inte allvarlig till sin 
grad. En psykisk störning är alltid allvarlig till sin art, om det finns en 
uppenbar risk att symtomen kommer tillbaka vid avbruten behandling. Detta 
kan i enstaka fall leda till mycket långa vårdtider.29

 
 

2.2.2 Det psykiska tillståndet samt personliga 
förhållanden i övrigt  

Lagöverträdarens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt ska 
beaktas vid ett eventuellt överlämnande till rättspsykiatrisk vård. 

                                                 
25 Prop. 1990/91:58, s 6. 
26 Prop. 1990/91:58, s 85. 
27 Prop. 1990/91:58, s 6. 
28 Prop. 1990/91:58, s 85f. 
29 Prop. 1990/91:58, s 87. 
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Av proposition 1990/91:58 framgår att en helhetsbedömning ska göras av 
individens situation. Förutom vårdbehov ska skyddsaspekten vägas in och 
risken för att lagöverträdaren kommer att begå nya brott ska beaktas. 
Förutom det psykiska tillståndet har även personliga förhållanden relevans 
för om rättspsykiatrisk vård är påkallad. Exempelvis ska hänsyn tas till 
lagöverträdarens sysselsättning, bostadssituation samt om personen har 
missbruksproblem. Det är inte möjligt att i detalj ange vilka faktorer som i 
det enskilda fallet ger skäl för rättspsykiatrisk vård. Utgångspunkten är att 
om det finns ett vårdbehov så ska en person få vård. Det finns inget krav på 
samband mellan gärningen och den psykiska störningen för att 
rättspsykiatrisk vård ska aktualiseras.30 Det krävs således inte att störningen 
existerade vid gärningstillfället. Anledningen till detta är att domstolen fritt 
ska kunna besluta om den lämpligaste påföljden med beaktande av alla 
omständigheter. Det är lagöverträdarens tillstånd vid domstillfället som bör 
vara av avgörande betydelse.31

 
 

2.2.3 Vid återfallsrisk i allvarlig brottslighet: 
särskild utskrivningsprövning 

När domstolen fattar beslut att överlämna en lagöverträdare till 
rättspsykiatrisk vård ska den även ta ställning till om vården bör kombineras 
med så kallad särskild utskrivningsprövning. Särskild utskrivningsprövning 
innebär att det är förvaltningsrätten och inte läkaren som tar ställning till om 
en person kan skrivas ut från vården eller inte.32 Särskild 
utskrivningsprövning tillämpas då det bedöms finnas en återfallsrisk i 
allvarlig brottslighet. Syftet med förfarandet är att tillgodose 
samhällsskyddsintresset; samhällets rätt att skydda sig ifrån potentiellt 
farliga gärningsmän.33

 
  

För att utreda huruvida det föreligger en återfallsrisk i allvarlig brottslighet 
eller inte och om särskild utskrivning därmed ska kombineras med vården, 
krävs ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget består bland annat en 
riskbedömning som görs i samband med den rättspsykiatriska 
undersökningen, se avsnitt 2.3.1.1. För att en särskild utskrivningsprövning 
och tillhörande riskbedömning ska kunna aktualiseras krävs det att 
lagöverträdaren led av allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, vilket 
den rättspsykiatriska undersökningen ska svara på. Vidare måste det, till 
skillnad från vad som är fallet för rättspsykiatrisk vård utan särskild 
utskrivningsprövning, finnas ett samband mellan störningen och gärningen. 
Om den psykiska störningen inte har någon betydelse för återfallsrisken, bör 
inte särskild utskrivningsprövning aktualiseras.34

                                                 
30 Prop. 1990/91:58, s 533f. 

 

31 Gylling Lindkvist Cecilia, Rosenberg Göran, Rundqvist Karl-Ingvar, Lagen och 
psykiatrin. Publica, Stockholm 1992, s 199. 
32 I övriga fall, då det inte bedöms finnas en återfallsrisk i allvarlig brottslighet, är det 
chefsöverläkaren som fattar beslut om när vården kan upphöra. Se 13 § LRV. 
33 Prop. 1990/91:58, s 465. 
34 Prop. 1990/91:58, s 466. 
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I förarbetena framgår vidare att det främst är vid brott som riktar sig mot 
eller innebär fara för en annan persons liv, hälsa eller personliga säkerhet 
som vården ska kunna förenas med särskild utskrivningsprövning. 
Misshandel under vissa förhållanden, grova egendomsbrott, grov 
skadegörelse (exempelvis anläggande av brand), narkotikabrott samt 
spioneri kan motivera särskild utskrivningsprövning. För att avgöra om det 
rör sig om brottslighet av allvarligt slag ska en samlad bedömning göras 
med hänsyn till den totala omfattningen av begångna brott och sambanden 
mellan dem.  Vid en riskbedömning gällande framtida brott så finns det 
inget krav på att den nya brottsligheten ska vara av samma slag som den 
tidigare. Det finns inget krav på att tidigare brottslighet ska vara av allvarligt 
slag. Med beaktande av kravet på samband mellan den psykiska störningen 
och det brott som begåtts, torde det i praktiken vara mest rimligt för att 
kunna genomföra en riskbedömning, att det handlar om ett allvarligare brott 
liknande det som personen dömts för i målet.35

 
  

I rättsfallet NJA 2007 s 266 aktualiserades frågan huruvida rättpsykiatrisk 
vård skulle förenas med föreskrift om särskild utskrivningsprövning. Den 
tilltalade hade gjort sig skyldig till misshandel, stöld, rån och missbruk av 
larmanordning och dömdes till rättspsykiatrisk vård av tingsätt och 
hovrätt.36 Den tilltalade hade begått gärningarna under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning och det fanns ett orsakssamband mellan brotten 
och den psykiska störningen. HD angav att det för särskild 
utskrivningsprövning krävs att det finns en beaktansvärd risk för återfall i 
nya brott vilka ska vara av allvarligt slag. Dels ska en bedömning av 
medicinsk karaktär företagas och dels en prognos från mer allmänna 
utgångspunkter. I detta fall bedömdes sannolikheten för att den misstänkte 
kommer att hamna i en liknande situation som den, då brottet begicks vara 
av central betydelse. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen var den 
tilltalade psykiskt stabil när han tog sin medicin och avstod från alkohol. 
Han ansågs därmed också vara tillgänglig för behandling. Den utlösande 
faktorn vid tidigare brottslighet bestod av att den tilltalade avslutat sin 
förebyggande antipsykotiska medicinering samt återfallit i alkoholmissbruk. 
Den tilltalade hade således vid all tidigare brottslighet varit påverkad av 
alkohol. Det befanns således föreligga en klar risk för att han skulle återfalla 
i brottslighet om han avbröt sin medicinering eller drack alkohol. Det fanns 
därmed övervägande risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag och 
särskild utskrivningsprövning föreskrevs därför.37

 
   

Under tidsperioden 2005-2009 förenades den rättspsykiatriska vården med 
särskild utskrivningsprövning i ca 75 % av fallen.38

 
 

 
 

                                                 
35 Prop. 1990/91:58, s 534f. 
36 NJA 2007 s 266 s 1ff. 
37 NJA 2007 s 266 s 4. 
38 BILAGA A. 
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2.2.4 Annan påföljd som kan kombineras med 
vård 

Ett överlämnande till rättspsykiatrisk vård kan förenas med annan påföljd, 
förutom fängelse eller överlämnande till annan särskild vård. Att kombinera 
vården med annan påföljd ska motiveras av individens tidigare brottslighet 
eller andra särskilda skäl. Med annan påföljd åsyftas skyddstillsyn, 
villkorlig dom eller böter. Att kombinera rättspsykiatrisk vård med 
skyddstillsyn aktualiseras särskilt om vårdbehovet hos lagöverträdaren antas 
bli kortvarigt. Vidare kan skyddstillsyn vara lämpligt, om påföljden kan 
tänkas bidra till att individen inte återfaller i brottslighet.39

 
  

2.3 Det medicinska beslutsunderlaget 
Det framgår av 31:3 BrB att det är domstolen som avgör om en 
lagöverträdare är i behov av rättspsykiatrisk vård eller inte. För att 
domstolen ska kunna ta beslut i frågan krävs ett medicinskt underlag, en 
medicinsk utredning. Underlaget kan antingen utgöras av en rättspsykiatrisk 
undersökning, vilken regleras i lag om rättspsykiatrisk undersökning 
(1991:1137), LRPU. Om domstolen överväger att förena vården med 
särskild utskrivningsprövning, krävs enligt 3 § LRPU att en sådan tämligen 
omfattade rättspsykiatrisk undersökning genomförs. Om en person däremot 
ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning, 
kan det enligt 4 § LRPU räcka att en läkare gör en mindre omfattande 
undersökning som redovisas i ett så kallat§ 7- intyg. Regleringen avseende 
detta finns i lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
se avsnitt 2.3.2. Om en person redan vårdas enligt LPT eller LRV så räcker 
det att rätten inhämtar ett utlåtande om de medicinska förutsättningarna från 
den ansvarige chefsöverläkaren, enligt 4 § 2 st. LRPU.40 Domstolen måste 
nämligen i dessa fall utgå ifrån att den tidigare intagningen har skett efter en 
korrekt bedömning.41

 
 

2.3.1 Den rättspsykiatriska undersökningen 
En rättspsykiatrisk undersökning är en del av brottmålsprocessen och 
således inte frivillig. Den kan genomföras vid inrättning inom hälso- och 
sjukvården eller vid särskilda undersökningsenheter, 5 § LRPU. Den 
rättpsykiatriska undersökningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt 
och om personen är häktad får den högst pågå under fyra veckor. Är den 
misstänkte inte häktad får undersökningen ta högst sex veckor, 6 § LRV. 
Gällande icke häktade personer ska undersökningen ske på den plats läkaren 
bestämmer, 9 § LRPU. Undersökningsverksamheten ska i dessa fall 
bedrivas utan olägenhet för personen som undersöks, denne ska bland annat 
                                                 
39 Prop. 1990/91:58, s 535f. 
40 Berg m.fl. s 31:61ff. 
41 Berg m.fl. s 31:71f. 
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kunna förvärvsarbeta som vanligt. Om personen inte inställer sig för 
undersökning, kan det däremot beslutas att denne ska tas in på 
undersökningsenheten, 10 § LRPU.  
 
Syftet med en rättspsykiatrisk undersökning är att leverera en tillräckligt 
detaljerad utredning av en lagöverträdares psykiska tillstånd att domstolen 
kan fatta ett så korrekt beslut som möjligt i påföljdsfrågan. Undersökningen 
ska endast genomföras om det bedöms som nödvändigt, eftersom 
förfarandet innebär ett intrång i den personliga integriteten.42 Därmed är en 
förutsättning för ett beslut om rättspsykiatrisk undersökning att den 
misstänkte erkänt gärningen eller att det finns övertygande bevisning om att 
denne har begått den aktuella gärningen, 2 § LRPU. Det ska således vara 
klarlagt att personen i fråga verkligen utfört gärningen. Anledningen till 
detta är främst att en oskyldig inte ska behöva genomgå den omfattande och 
ansträngande rättspsykiatriska undersökningen. Att skuldfrågan är utredd är 
även viktigt vid utförandet av undersökningen, samt att uppgifterna från 
förundersökningen finns tillgängliga.43 Domstolen har dock i detta skede 
inte dragit några slutsatser huruvida gärningsmannen haft uppsåt till brottet 
eller inte. Den rättspsykiatriska undersökningen kan dock utgöra ett av 
beslutsunderlagen i denna fråga.44

 
  

2.3.1.1 Utredningsförfarandet  
Det är den statliga myndigheten Rättsmedicinalverket som ansvarar för 
rättspsykiatriska undersökningar.45 Dessa består av olika utredningar; en 
socialutredning, en psykologutredning, en medicinsk/ psykiatrisk utredning 
samt en omvårdnadsutredning. Utredningarna bildar tillsammans med ett 
huvudutlåtande underlaget för domstolens beslut om eventuell 
rättspsykiatrisk vård. Ett team sammansätts som ska genomföra de olika 
utredningarna, bestående av psykolog, kurator, vårdpersonal samt en läkare. 
Läkaren, som är ytterst ansvarig för den rättspsykiatriska undersökningen, 
ska ha specialistkompetens i rättspsykiatri samt kännedom om 
brottmålsprocessen och påföljdssystemet.46

 
 

En av de undersökningar som görs är en socialutredning vilken leds av en 
kurator. Här behandlas bland annat barndoms- och uppväxtförhållanden, 
beteendeproblem i barndomen, utbildning, alkohol- eller narkotikamissbruk 
samt om personen har arbete eller ett socialt nätverk. Psykologutredningen i 
sin tur ska svara på om personen lider av en allvarlig psykisk störning. 
Utredningen bör omfatta huruvida personen saknar verklighetsuppfattning, 
har bristande impulskontroll, hjärnskada samt en analys av 
återfallsaspekten.47

                                                 
42 Gylling m.fl. s 143. 

 

43 Berg m.fl. s 31:68. 
44 SOSFS 1996:14 Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om rättspsykiatrisk 
undersökning. 
45 www.rmv.se. 
46 SOSFS 1996:14. 
47 SOSFS 1996:14. 
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I den medicinsk/psykiatriska utredningen ska läkaren analysera såväl 
tidigare som aktuella psykiska störningar. Det psykiska tillståndet vid 
gärningen ska redovisas samt tillståndet vid undersökningstillfället. 
Tillståndet kan skilja sig markant mellan dessa två tillfällen. Om domstolen 
överväger särskild utskrivningsprövning är det viktigt att kausaliteten 
mellan den psykiska störningen och gärningen analyseras. Vidare görs en 
bedömning av den undersöktes inställning till en eventuell behandling och 
vård. Även olika behandlingsmöjligheter övervägs, såväl medicinska som 
psykiatriska. De olika behandlingarna kan minska riskerna för återfall i 
brottslighet av allvarligt slag.48

 
 

I omvårdnadsutredningen ska den undersöktes kontaktperson sammanfatta 
observationer som denne gjort. Det kan gälla relationer till medpatienter och 
personal, huruvida personen är aggressiv, förekomst av vanföreställningar 
samt uppvisade självmordshandlingar eller våld.49

 
 

I huvudutlåtandet, vilket kan ses som en sammanställning av ovan gjorda 
utredningar, ska domstolens frågor besvaras samt andra relevanta aspekter 
tas upp. Bland annat görs här en samlad bedömning av risken för återfall i 
brottslighet och våldsamt beteende. Förutsättningen för att kunna bedöma 
risken för återfall är att det har gjorts en grundlig rättspsykiatrisk 
undersökning. Om personen begått gärningen under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning och fortfarande lider av denna, kan det inte uteslutas att 
patienten kommer att återfalla i brottslighet, om inte störningen behandlas.50 
Vid en bedömning av återfallsrisken ska följande beaktas. Dels om personen 
lider av vanföreställningar, antisociala eller gränspsykotiska 
personlighetsstörningar. Vidare om lagöverträdaren har en störning som 
präglas av tvångsmässighet och impulsivitet, exempelvis sexuella 
perversioner eller pyromani.51 Extrema former av empatistörningar samt 
psykopati måste uppmärksammas.52 Det är inte endast den psykiska 
störningen som kan utgöra riskfaktor för återfall i brottslighet utan 
återfallsrisken är nära förbuden med individens sociala situation samt vilken 
typ av vård som samhället kan erbjuda.53 Även positiva aspekter ska 
beaktas. Hit hör huruvida tillståndet kan förbättras genom medicinering och 
även individens motivation att förändra sin kriminella livsstil. Det är även 
positivt om personen har sjukdomsinsikt och vet vad som triggar dennes 
aggression och våldshandlingar. Ett stödjande socialt nätverk kan också 
hjälpa individen i rätt riktning.54

 
  

Återfallsrisken ska graderas såsom mycket låg, låg, ganska hög, hög och 
mycket hög, eftersom det alltid torde finnas en liten risk för återfall. Det är 
av central betydelse att såväl omständigheter som talar för som emot risken 
                                                 
48 SOSFS 1996:14. 
49 SOSFS 1996:14. 
50 RMV rapport 2000:1, Rättsmedicinalverket, Riskbedömning vid rättspsykiatrisk 
undersökning - Riktlinjer och reflexioner. Nordstedts Tryckeri AB, Stockholm, 2000, s 9ff. 
51 SOSFS 1996:14.  
52 RMV rapport 2000:1, s 9. 
53 SOSFS 1996:14.  
54 RMV rapport 2000:1, s 9. 
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för återfall presenteras, för att tillgodose rättssäkerheten i förfarandet. Om 
någon i teamet varit skiljaktig ska även det framgå. En riskbedömning är en 
färskvara. Därför ska undersökningsteamet koncentrera sig på att uttala sig 
om risken i ett kort perspektiv, exempelvis vad som kan tänkas hända om 
personen inte får adekvat vård. Vidare ska skälen till varför vården bör eller 
inte bör förenas med särskild utskrivningsprövning anges.55 Utlåtandets 
syfte är således att svara på de frågor domstolen ställt, vilka rör personens 
psykiska tillstånd samt om det finns ett behov av psykiatrisk vård förenat 
med frihetsberövande eller andra tvångsåtgärder.56

 
 

I huvudutlåtandet ska även lagöverträdarens diagnos fastställas.57 Det är 
mycket centralt att fastställa vilken psykisk störning eller sjukdom personen 
lider av för att kunna ge en så bra behandling som möjligt.58 I Sverige 
används två olika system vid fastställandet av en diagnos. De har till uppgift 
att beskriva och klassificera psykiatriska diagnoser utifrån olika symtom. 
När vissa symtom uppträder tillsammans utgör de ett syndrom. Dessa två 
olika verktyg används alltså för att en psykiatrisk utredning ska kunna 
resultera i rätt diagnos. 59

 
  

Det mest använda systemet inom den psykiatriska vården är det så kallade 
DSM- IV(Diagnostic and Statistical Manual). DSM-IV har fem olika axlar 
där varje axel står för en relevant del av patientens liv.60 Den första axeln 
omfattar kliniska syndrom, exempelvis sömnstörning. De kliniska 
syndromen inverkar på individens sociala förmåga och kan skapa oro. Den 
andra axeln handlar om personlighetsstörningar; kroniska tillstånd som 
påverkar både individen och dennes relation till andra. Exempel på detta är 
antisocial personlighetsstörning. Den tredje axeln berör kroppslig sjukdom 
eller skada, vilken kan vara orsak till psykisk sjukdom. Den fjärde axeln 
mäter psykosociala eller andra problem som är relaterade till personens liv 
som exempelvis arbetslöshet. Dessa problem kan påverka behandlingen 
eller prognosen av den psykiska störningen.61 Den femte axeln har till 
uppgift att uppskatta individens funktionsförmåga under det senaste året. 
Den så kallade GAF- skalan används. Skalan är indelad från 1-100 där 1 står 
för en mycket låg funktionsnivå och ohälsa.62 Dessa fem kategorier sätter 
tillsammans in symtomen i ett biologiskt och socialt sammanhang.63

                                                 
55 RMV rapport 2000:1, s 12. 

 Det 
andra systemet utgörs av det så kallade ICD-10 (International Classification 
of Diseases). I detta system talas det om störningar eller tillstånd, aldrig 
sjukdomar. Om en person exempelvis uppvisar symtom som 

56 SOSFS 1996:14. 
57 SOSFS 1996:14. 
58 Strand Susanne, Holmberg Gunnar och Söderberg Erik, Den  
Rättspsykiatriska vården. Studentlitteratur, Lund 2009, s 82. 
59 Granhag och Christianson, s 137. 
60 Strand m.fl, s 82. 
61 Granhag och Christianson, s 137f. 
62Strand m.fl, s 83, se fotnot 2.  
63 Granhag och Christianson, s 137f. 
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vanföreställningar eller hallucinationer med oorganiserat tal, kan denne 
bedömas som psykotisk.64

 
 

Den rättspsykiatriska diagnosen och bedömningen bygger således på en 
sammanställning av allt som undersökningslaget kommit fram till; såväl 
medicinska, sociala som psykologiska faktorer. Till huvudutlåtandet bifogas 
sammanfattningar av alla de utredningar som beskrivits ovan.65

 
  

När undersökningsarbetet är klart ska domstolen få ta del av utlåtandet, 6 § 
LRPU. Utlåtandet ska sedan prövas av domstolen men den är inte skyldig 
att följa utlåtandet. Enligt 12 § LRPU kan domstolen begära att 
Socialstyrelsen, vilken är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet för 
bland annat hälso- och sjukvård, prövar de slutsatser som dragits i 
utlåtandet. Prövningen görs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga och 
sociala frågor. 66 Detta råd kallas vanligtvis det rättsliga rådet.67 Domstolen 
ska fästa stor vikt vid undersökningsläkarens utlåtande över den 
rättspsykiatriska undersökningen. Utlåtandet är dock ett sakkunnigutlåtande 
och domstolen är således inte bunden av resultatet. Det har i praxis uttryckts 
att om ett yttrande inhämtats från Socialstyrelsen angående utlåtandet från 
den rättspsykiatriska undersökningen och Socialstyrelsen har en annan 
mening än läkaren, ska Socialstyrelsens utlåtande i allmänhet anses mer 
tillförlitligt. Dock måste domstolen alltid bedöma och jämföra de båda 
utlåtandena.68

 
   

Även om den rättspsykiatriska utredningen visar att de medicinska 
förutsättningarna att överlämna till vård är uppfyllda, är det inte självklart 
att ett överlämnande ska ske. Är inte brottsrekvisiten uppfyllda, t.ex. om 
personen handlat utan uppsåt, kan domstolen frikänna personen. Domstolen 
prövar alltid vårdbehovet självständigt, oavsett resultat från den medicinska 
utredningen. Exempelvis kan domstolen finna att vårdbehovet kan 
tillgodoses genom skyddstillsyn. Skulle däremot det rättspsykiatriska 
utlåtandet peka på ett mycket uttalat vårdbehov, torde det bli svårt för 
domstolen att välja en annan påföljd än vård.69

 
  

2.3.1.2 Oenighet bland expertisen vid bedömning av 
allvarlig psykisk störning, NJA 2004 s 702 

Av NJA 2004 s 702 framgår att M.M. år 2003 berövade Sveriges dåvarande 
utrikesminister livet. Frågan i målet var om det förelåg tillräcklig utredning 
för att M.M. skulle anses lida av en allvarlig psykisk störning. Detta skulle 
få betydelse för påföljden, där valet stod mellan fängelse eller 
rättspsykiatrisk vård. Av den rättspsykiatriska undersökningen framgick att 
M.M. vid domstillfället inte led av en allvarlig psykisk störning. Gärningen 

                                                 
64 Strand m.fl, s 82. 
65 SOSFS 1996:14. 
66 SOSFS 1996:14. 
67 http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/rattsligaradet. 
68 NJA 1998:162. 
69 Berg m.fl, s 31:71f. 
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hade inte heller begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och 
därmed fanns inga medicinska förutsättningar att överlämna honom till vård 
enligt 31:3 BrB. M.M. bedömdes ha huvuddiagnosen borderline, dvs. en 
personlighetsstörning, med narcissistiska drag. Ett andrahandsutlåtande 
inhämtades av ett annat undersökningsteam, vilka kunde ge eventuella 
synpunkter gällande undersökningen. Inga avvikande uppfattningar 
framkom och i övrigt saknades anledning att ifrågasätta den 
rättspsykiatriska bedömningen.70

 
  

Tingsrätten dömde M.M. till livstids fängelse för mord. Domen 
överklagades och hovrätten inhämtade ett yttrande från Socialstyrelsens 
rättsliga råd, vilken i sin tur inhämtade yttrande från Anders Forsman, 
professor i rättspsykiatri. Forsman gjorde en samlad rättspsykiatrisk 
bedömning av M.M. och kom fram till att M.M. led av en allvarlig psykisk 
störning, av slaget UNS, vilket står för ”utan närmare specifikation”.  
Symtomet utgör ett psykotiskt syndrom, allvarlig psykisk störning i lagens 
mening. Forsman menade att M.M. begick handlingen under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning och att han fortfarande led av denna.71

 
  

Det rättsliga rådet anslöt sig till Forsmans bedömning, men var skiljaktig 
ifråga om diagnosen. Det rättsliga rådets ledamöter ställde sig i stället 
bakom diagnosen borderline personlighetsstörning och de var oeniga om 
den psykiska störningen var att betrakta som allvarlig eller inte. Majoriteten 
ansåg dock att den var allvarlig. Det rättsliga rådet var således av den 
uppfattningen att M.M. lidit av en allvarlig psykisk störning vid såväl 
gärningstillfället som domstillfället, och att han var i behov av 
rättspsykiatrisk vård samt att det fanns en återfallsrisk i allvarlig 
brottslighet. Särskild utskrivningsprövning skulle således tillskrivas 
vården.72

 
   

I HD hölls sakkunnigförhör med psykologen Thomas Nilsson vilken biträtt 
Anders Forsman och Käthe Elmgren, föredragande i Socialstyrelsens 
rättsliga råd samt överläkaren Göran Fransson som avgett ett yttrande. 
Göran Fransson hävdar att M.M. uppfyller kraven på diagnosen psykopati 
och han misstänkte att M.M. simulerade symtom för att få rättpsykiatrisk 
vård. Patienten led inte av en allvarlig psykisk störning och Fransson gjorde 
bedömningen att det inte fanns något akut vårdbehov.73

 
   

HD anförde att vid beslut om en psykisk störning är allvarlig eller inte, ska 
en överviktsprincip tillämpas av den utredning som framkommit. HD menar 
att det kan vara en vansklig uppgift att göra en bedömning av den utredning 
som gjorts och ta beslut utefter det. Detta i synnerhet då det finns 
meningsskiljaktigheter hos de medicinskt sakkunniga. Det är även svårt att 
bedöma huruvida en viss störning fanns vid gärningstillfället eller inte. 

                                                 
70 NJA 2004 s 703 s 8. 
71 NJA 2004 s 703 s 10. 
72 NJA 2004 s 703 s 10f. 
73 NJA 2004 s 703 s 17. 
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Vidare måste domstolen vara försiktig att döma till fängelse vid misstanke 
om allvarlig psykisk störning.74

 
 HD kom slutligen fram till att: 

Vid en samlad bedömning kan utredningen inte anses ge tillräckligt stöd för 
slutsatsen att övervägande skäl talar för att M.M:s psykiska störning vid 
brottstillfället var eller nu är av psykotisk karaktär. Att han lider av en 
personlighetsstörning får däremot anses belagt, men inte att denna är så 
svårartad att den utgör eller vid brottstillfället utgjorde en allvarlig psykisk 
störning.      
 
HD gjorde således bedömningen att det inte fanns några förutsättningar att 
överlämna M.M. till rättspsykiatrisk vård och han dömdes till livstids 
fängelse.75

  
 

Ottosson och Åsgård ställde sig i en artikel i Läkartidningen kritiska till 
detta beslut. De påpekar att M.M. haft kontakt med psykiatrin under flera 
års tid, behandlats med neuroleptika samt vistats på behandlingshem för 
psykotiskt insjuknade unga personer under ett års tid. I målet framkom att 
det fanns starka misstankar om allvarlig psykisk störning, men HD valde 
ändå att döma till fängelse. Författarna menar att domen var i enlighet med 
det allmänna rättsmedvetandet och därför skapades inte någon debatt. De 
menar att samhällsskyddet borde vara likvärdigt vare sig domstolen dömer 
till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Skillnaden är att vårdbehovet bättre 
tillgodoses inom den rättpsykiatriska vården. Det ifrågasätts i artikeln om 
det inte fanns ett vedergällningsmotiv bakom domen; mordet av en omtyckt 
utrikesminister ska leda till lagens strängaste straff. Det skulle enligt 
författarna kunna vara så att domstolen påverkas mer av folkets mening än 
av majoriteten av experter.76

 
 

2.3.2 §7-undersökning 
Som nämnts ovan ska en rättspsykiatrisk undersökning, den så kallade 
”stora sinnesundersökningen”, genomföras om domstolen överväger vård 
med särskild utskrivningsprövning. Av 4 § LRPU framgår att vid vård utan 
utskrivningsprövning kan en rättspsykiatrisk undersökning göras, men det är 
fullt tillräckligt att det inhämtas ett så kallat § 7-intyg. Det är således 
nödvändigt med en psykiatrisk utredning, men det räcker med en mindre 
omfattande sådan, en så kallad ”liten sinnesundersökning”. 
 
Enligt 7 § i lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
framgår att domstolen kan inhämta ett intyg från en läkare angående en 
misstänkt person, ett § 7- intyg. En förutsättning för att domstolen ska 
kunna begära en undersökning och därmed intyg är antingen att åtal väckts, 
att den misstänkte erkänt eller att det är sannolikt att personen i fråga begått 
                                                 
74 NJA 2004 s 703 s 14. 
75 NJA 2004 s 703 s 18. 
76 Ottosson Jan- Otto och Åsgård Ulf, Om bruk och missbruk av psykiatrin, Läkartidningen, 
Nr 23, 2006, volym 103, s 1844-1847.   
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brottet.77 Lagen är neutral på så vis att syftet med undersökningen kan vara 
av olika slag. Det kan handla om att utreda om någon har ett kroppsligt 
handikapp eller missbrukarproblem. Vanligtvis är det dock den misstänktes 
psykiska tillstånd som domstolen vill ha belyst.78

 
  

Innan domstolen tar beslut att den mer omfattade rättspsykiatriska 
undersökningen ska genomföras, är det ofta lämpligt att den inhämtar ett § 
7- intyg. Undersökningen kan nämligen vanligtvis indikera om det är 
behövligt att genomföra den mer omfattade rättspsykiatriska 
undersökningen eller inte. Om en rättspsykiatrisk undersökning sedan ändå 
skulle genomföras, kan detta intyg utgöra ett underlag.79

 
  

 
 

                                                 
77 Strand m.fl. s 51. 
78 Gylling m.fl. s 181. 
79 Berg m.fl. s 31:67. 
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3 Tvångsvård och 
rättssäkerhet 

3.1 Rättspsykiatrins patienter  
Den rättspsykiatriska vården är komplicerad på en rad olika vis. Patienterna 
ska vårdas samtidigt som sjukvården har till uppgift att tillgodose samhällets 
behov av skydd, det så kallade samhällsskyddsintresset. Vidare bedrivs 
vården under tvångslagar och patienterna lider av en allvarlig psykisk 
störning. Individerna har även gjort sig skyldiga till brott och är 
överlämnade till vård istället för att avtjäna fängelsestraff. Vårdmiljön är 
sluten och präglas av hög säkerhet. Patienterna är i beroendeställning då de 
är frihetsberövade och därmed utlämnade till vårdpersonal som har makt 
över patienten genom att de med lagstöd kan styra, begränsa samt hindra 
denne. Personalen vid sjukvårdsinrättningarna ska ge patienterna god vård, 
vakta, förvara och samtidigt skydda omgivningen från patienten.80

 
  

Det är chefsöverläkaren i lagöverträdarens hemlandsting som bestämmer var 
den rättspsykiatriska vården ska äga rum. Om en patient har begått ett 
allvarligt brott, bedöms vara svårbehandlad eller kräver hög säkerhet så 
hänvisas patienten troligtvis till någon av de fem större rättspsykiatriska 
regionklinikerna. De ligger i Säter, Katrineholm, Sundsvall, Vadstena och 
Växjö. För att klinikerna ska kunna möta de mest komplicerade patienterna 
finns där avdelningar med ett höjt skalskydd, i syfte att tillgodose 
säkerhetsaspekten. De patienter som inte överlämnas hit kan komma att 
vårdas på länssjukhus på en rättspsykiatrisk avdelning eller på en 
psykiatrisk klinik. Slutligen kan en patient överlämnas till 
allmänpsykiatriska avdelningarna och där finns det lägsta skalskyddet och 
således säkerheten. Säkerhetsnivån är där samma för de rättspsykiatriska 
patienterna som för patienterna inom allmänpsykiatrin. Rättspsykiatrins 
patienter har vanligtvis en annan sorts problematik än övriga patienter; de 
har begått brott, kan lida av en personlighetsstörning samt ha ett alkohol- 
eller drogmissbruk. Personal och övriga patienter kan känna rädsla för de 
rättspsykiatriska patienterna. Därför eftersträvas att så långt som möjligt 
särskilja de rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska patienterna åt. 
Lagöverträdare som överlämnats till vård kan dels behöva förhöjd säkerhet 
och dels vara i behov av kompetent personal som förstår deras specifika 
problematik för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. För att 
tillgodose dessa behov kan patienten komma att vårdas långt ifrån sin 
hemort. Det kan vara viktigt att personen får komma till en inrättning nära 
sitt hem i slutet av vårdtiden, så att utslussningen kan bli så framgångsrik 
som möjligt. Dock finns vissa undantag, exempelvis vid sexualbrott. Då kan 

                                                 
80 Sjögren Reet, Rättspsykiatriskt vårdande- vårdande av lagöverträdare med psykisk 
ohälsa. Studentlitteratur, Lund 2008, s 178f. 
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det i stället vara motiverat att patienten vårdas långt bort från hemorten, med 
hänsyn till bland annat brottsoffret.81

 
 

Majoriteten av patienterna inom den rättspsykiatriska vården behandlas för 
psykossjukdomar av olika slag. Några av de vanligaste psykiska 
störningarna och sjukdomstillstånden är schizofreni, ospecificerad 
psykossjukdom, vanföreställningssyndrom, Aspergers syndrom, pedofili 
och antisocial personlighetsstörning.82

 
   

Då en psykotisk person är inne i en sjukdomsperiod har denne en förvrängd 
verklighetsuppfattning och det är vanligtvis då som våldshandlingar begås. 
Exempelvis kan personen uppleva sig förföljd eller höra röster som 
uppmanar till viss handling.83 Individens förmåga att tolka och ta in 
information är helt satt ur spel vid en psykos och personen kan uppleva stora 
svårigheter att tyda verkligheten. Även om symtomen vid en psykos kan 
variera från person till person så har alla psykotiska patienter det gemensamt 
att de olika upplevelserna känns verkliga. Psykosen upplevs vanligtvis som 
obehaglig och skrämmande. Patienten kan därför känna aggressivitet, rädsla 
och misstänksamhet. Detta kan leda till att individen börjar använda droger, 
alkohol eller narkotika, något som är mycket olyckligt då dessa preparat 
enbart förvärrar psykosen.84

 
  

En personlighetsstörning, exempelvis att vara fobisk, tvångsmässig, 
paranoid eller antisocial, omfattas i sig inte av begreppet allvarlig psykisk 
störning. Därför döms dessa personer vanligtvis till fängelse och inte 
rättspsykiatrisk vård.85Antisocial personlighetsstörning är ett exempel på en 
störning som är tämligen vanligt förekommande inom kriminalvården. 
Dessa individer är ofta redan som barn hyperaktiva och i konflikt med 
exempelvis skolan och föräldrarna. Tidiga beteendestörningar kan utgöras 
av skolk, misshandel och missbruk. De uppvisar ofta ett aggressivt beteende 
och har svårigheter att följa samhällets normer. Dessa individer är 
oförmögna att känna skuld varför bestraffningar vanligtvis är utan effekt.86

 
  

Flertalet av de rättspsykiatriska patienterna är män i åldern 25-45 år vilka 
har gjort sig skyldiga till våldsbrott av något slag. Patienterna inom 
rättspsykiatrin har ofta svårbehandlade tillstånd. En stor del av patienterna 
har förutom en psykisk sjukdom även missbruksproblematik och 
personlighetsstörningar av varierande slag. Flera har sedan tidigare varit i 
kontakt med vården eller de rättsvårdande myndigheterna. Många gånger 
finns en dålig eller ingen behandlingsmotivation hos patienten. Ofta saknas 
arbete och försörjningsmöjligheter, sociala nätverk, bostad och familj. En 
problematisk uppväxtmiljö är vanligt förekommande och denna grupp av 
patienter är mer riskutsatta än andra. Till följd av missbruk, 

                                                 
81 Strand m.fl. s 44ff. 
82 Strand m.fl. s 84. 
83 Granhag och Christianson, s 153. 
84 Strand m.fl. s 84f. 
85 Strand m.fl. s 93. 
86 Granhag och Christianson, s 150f. 
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självmordsbenägenhet och olyckor syns en överrepresentation av skador och 
dödsfall i förtid.87

 
  

Kvinnor utgör en minoritet inom rättspsykiatrin även om en ökning har skett 
de senaste åren. Kvinnorna har ofta en tyngre belastning än männen. Ofta 
sker en tidigare drogdebut, de har missbrukat längre och använt tyngre 
droger än de manliga patienterna. Därmed är den fysiska och psykisk hälsan 
sämre. Inte sällan har de utsatts för sexuella övergrepp och i jämförelse med 
männen är kvinnorna mer deprimerade och har i högre grad försökt ta sitt 
liv. Kvinnornas rehabiliteringsmöjligheter försvåras av att de oftare än 
männen lever med en partner som missbrukar eller har andra sociala 
problem.88

 
  

Det är vanligtvis brott mot liv och hälsa som genererar rättspsykiatrisk vård 
som påföljd, omkring 75 % av de inskrivna 2008 hade gjort sig skyldiga till 
någon form av våldsbrott. En allvarligt psykiskt störd lagöverträdare som 
begår mindre allvarlig brottslighet, som ekonomiska brott och tillgreppsbrott 
döms vanligtvis till rättspsykiatrisk vård utan särskild 
utskrivningsprövning.89

 
 

Av en studie genomförd på en rättspsykiatrisk klinik där regionalvård 
bedrivits framkom att vården ur ett patientperspektiv kan upplevas som 
opålitlig, oviss och otrygg. I studien intervjuades elva patienter. Vården 
uppfattas som ett straff eller förvaring och på grund av detta finns en önskan 
att komma därifrån. Dock är det svårt för patienten att veta hur, när eller vad 
som krävs för att detta ska ske. Patienterna försöker att foga sig efter de som 
bestämmer och bete sig på det vis som förväntas av dem. Det är dock oklart 
vilka regler som gäller och det finns en rädsla att bli straffad. Studien 
indikerade en tillfällig och ytlig samhörighet mellan patienterna och det 
fanns spänningar dem emellan och även i relation till vårdarna. Det fanns en 
längtan efter verkliga och betydelsefulla nära relationer. Livet utanför 
vården upplevdes åtråvärd men samtidigt oviss och svår.90

 
  

Även elva stycken vårdare vid samma enhet intervjuades. Det framkom att 
det fanns en strävan att patienterna ska underkasta sig vården och bli 
hanterbara; gott beteende belönas och av icke önskvärt beteende följer 
konsekvenser. Det är dock inte alltid detta fungerar och vårdarna kan då 
uppleva maktlöshet. Vårdarna kan känna hopplöshet och likgiltighet då 
patienten inte förändrar sig eller utvecklas i rätt riktning.91

 
  

Av ovan beskrivna studie visas att det finns en maktrelation mellan vårdare 
och patient. Utmärkande för den rättspsykiatriska vården är disciplinering 
genom straff eller belöning. Målet är att patienten ska förändra sitt beteende. 
Beslutsfattaren har makt att bestämma när vården ska upphöra och detta 

                                                 
87 Strand m.fl. s 75. 
88 Strand m.fl. s 75 f. 
89 Strand m.fl. s 79 f. 
90 Sjögren, s 180. 
91 Sjögren, s 181f. 
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beslut influeras av vårdpersonalens uttalanden. Patienterna är i 
beroendeställning. Somliga patienter har under vårdens gång blivit 
strategiska, de lär sig hur de ska agera för att få förmåner. Vidare finns det 
patienter som istället avstannat, som motsätter sig vårdens villkor och de 
anpassar sig inte. Vården blir då en slags skenvård; i bästa fall märks ett 
förändrat beteende hos patienten, i värsta fall upplevs bara hopplöshet och 
maktlöshet hos både patient och vårdaren.92 Det är centralt att vården har ett 
patientperspektiv och att patienten är delaktig i sin egen vård. Vårdarens roll 
bör utgöras av att stödja patienten och förmå denne att reflektera över sig 
själv samt det egna handlandet i förhållande till möjligheten att leva ett 
självständigt liv.93

 
  

3.2 Riskbedömningar 

3.2.1 Syftet med riskbedömning 
Riskbedömningar används inom rättspsykiatrin vid två olika tillfällen. Dels 
görs en riskbedömning vid den rättspsykiatriska undersökningen. Denna 
bedömning används som beslutsunderlag då domstolen ska bestämma 
huruvida vården ska förenas med särskild utskrivningsprövning eller inte, 
enligt 31:3 BrB, vilket beskrivits i avsnitt 2.3.1.1. Dels används 
riskbedömningar vid förhandlingarna i förvaltningsrätten, då frågan om en 
person kan skrivas ut eller inte aktualiseras. Riskbedömningar används även 
vid frågan om en patient ska beviljas permission. De rättspsykiatriska 
klinikerna har en skyldighet att genomföra dessa riskbedömningar och 
bedömningar av olika slag görs dagligen på en rättspsykiatrisk klinik. 
Exempelvis kan en bedömning genomföras i syfte att kartlägga risken för 
våld inom en avdelning eller innan beslut tas huruvida en patient bör delta i 
en aktivitet eller inte.94

 
 

Syftet med de samhällsskyddsåtgärder som vidtas, exempelvis att förena 
vården med särskild utskrivningsprövning, är att nya brott ska förebyggas 
och förhindras. En åtgärd som vidtas för att tillgodose samhällsskyddet 
måste grundas på en riskbedömning. Tidigare användes ordet 
farlighetsbedömning, vilket beskriver ett slags karaktärsdrag, antingen är en 
person farlig eller ofarlig. Idag talas i stället om risk, vilket inte är en 
egenskap en person har. En risk är i stället föränderlig över tid och beroende 
av ett sammanhang. Det utgörs av ett sannolikhetsresonemang och av 
värderingar. Även om det är omöjligt att veta vad som kommer att ske i 
framtiden försöker människan ändå att påverka framtiden genom att göra en 
riskbedömning. Vid bedömningen beaktas bland annat socialt nätverk och 
även faktorer på individnivå som personlighetsstörningar. En 

                                                 
92 Sjögren, s 182ff. 
93 Sjögren, s 204. 
94 Strand m.fl. s 197f. 
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riskbedömning kan komma i konflikt med den enskildes rättigheter samt 
straffrättsliga principer om förutsebarhet och proportionalitet.95

 
  

Det främsta syftet med riskbedömningar är att förhindra framtida 
våldshandlingar, inte att korrekt kunna förutbestämma vilka som kommer 
att begå våldshandlingar och vilka som inte kommer att göra det.96 
Målsättningen med en riskbedömning är att blottlägga de riskfaktorer som 
finns för att kunna bemöta dessa faktorer på bästa sätt. Vid 
riskbedömningen används ett antal instrument, vilka beskrivs i det följande 
och dessa instrument bygger på vetenskaplig forskning. Instrumentet ska 
dock endast leverera ett beslutsunderlag åt bedömaren. Hur många 
riskfaktorer instrumenten än påvisar, är det upp till bedömaren och till sist 
domstolen, att fatta det slutgiltiga beslutet. Kvalitén på de riskbedömningar 
som genomförts har tack vare instrumenten förbättrats under senare år.97

 
  

En felbedömd risk kan leda till stora konsekvenser för den enskilde. 
Bedömningen kan leda till att en person på felaktiga grunder kvarhålls inom 
vården, vilket kan ifrågasättas ur en etisk synvinkel. Press från media, 
politiker och allmänhet kan leda till att patienter bedöms som mer farliga än 
vad de egentligen är.98 Det är centralt ur rättssäkerhetssynpunkt att det 
tydligt framgår av journaldokumentationen vilket underlag som ligger till 
grund för riskbedömningen.99

 
 

3.2.2 Metoder för riskbedömning 
Det finns i huvudsak tre metoder att göra en riskbedömning på: 
ostrukturerade kliniska riskbedömningar, aktuariska riskbedömningar samt 
strukturerade kliniska riskbedömningar.  
 
Den ostrukturerade kliniska metoden innebär att det är expertens erfarenhet 
och träning som ligger till grund för själva bedömningarna. Det finns inga 
klara regler för hur bedömningen ska gå till utan bedömarens känsla får 
istället avgöra om en risk för återfall är stor eller liten. Fördelen med denna 
metod är att experten inte är bunden av någon riskpoäng från ett 
riskinstrument och det blir därför en person- och situationsspecifik 
bedömning.100 Det har dock riktats mycket kritik mot denna metod. Dels är 
det svårt att få en redogörelse varför bedömaren kommit fram till en viss 
slutsats, dels kan bedömningarna bli olika beroende på vem som utför dem 
och träffsäkerheten är inte mycket bättre än slumpen.101

 
 

                                                 
95 SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar, s 268ff. 
96 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Riskbedömningar inom psykiatrin – 
kan våld i samhället förutsägas? Elanders AB, Stockholm 2005, s 53. 
97 Belfrage, se Bilaga 6 i SOU 2002:3, s 482f. 
98 Socialstyrelsen, Riskbedömningar inom den specialiserade psykiatriska vården – en 
kartläggning, 2004, s 31. 
99 Socialstyrelsen 2004, s 35. 
100 Granhag och Christianson, s 468. 
101 Belfrage, se Bilaga 6 i SOU 2002:3, s 477. 
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Den aktuariska riskbedömningen är en slags reaktion på den ovan beskrivna 
metoden. Inom denna metod görs riskbedömningarna efter strikta och 
tydliga regler vilka bygger på data som i tidigare forskning visat sig kunna 
förutse våld. Även denna metod har kritiserats. Det har framförts att 
metoden är alltför enformig och mekanisk.102 Bedömarna själva är kritiska 
av flera anledningar. Det tas exempelvis ingen hänsyn till expertens kliniska 
skicklighet. I stället beaktas ett antal generella riskfaktorer och därmed kan 
faktorer som är unika i varje enskilt fall gå förlorade. Att bara använda 
denna metod, genomföra ett test och dra slutsatser enbart på grundval av 
detta kan bli problematiskt. Det finns nämligen en förväntan på praktiker att 
de ska överväga all tillgänglig information samt se problemet ur olika 
perspektiv, vilket kan bli svårt vid användandet av denna metod.103 Vidare 
fokuserar de aktuariska riskbedömningarna främst på det som redan har hänt 
individen. Det läggs mindre vikt vid hur personen mår i dagsläget och 
vilken planering som gjorts för denne eller åtgärder som har vidtagits, något 
som kan ha betydelse för framtida risker.104

 
 

Under senare år har ambitionen funnits att förena de ovan två beskrivna 
tillvägagångssätten. Resultatet är de strukturerade kliniska bedömningarna. 
Metoden är mer strikt än den kliniska men mer flexibel än den aktuariska. 
Det finns inga fasta regler för hur riskfaktorer ska vägas eller kombineras, 
men däremot riktlinjer för vilka riskfaktorer som är relevanta samt 
information om hur dessa ska bedömas. Målet med metoden är att förhindra 
våld. Detta görs genom att identifiera riskfaktorer som har relevans i det 
aktuella fallet och sedan vidta skyddsåtgärder för att förhindra återfall i 
brottslighet. Experten har i denna metod fortfarande en tämligen stor frihet 
vid sin bedömning.105

 
 

Ett riskinstrument kan se mycket olika ut, beroende på vilken metod som 
ligger bakom instrumentet. Ett instrument som grundas på den strukturerade 
kliniska bedömningen och som utgör ett hjälpmedel för de som utför 
riskbedömningar är HCR-20.106 Detta instrument är i synnerhet lämpligt att 
använda i en utskrivningssituation.107

                                                 
102 Belfrage, se Bilaga 6 i SOU 2002:3, s 477. 

 Instrumentet består av 20 riskfaktorer 
som är indelade i tre grupper; dåtid (historiska faktorer ”H”, exempelvis 
tidigare våldshandlingar), nutid (kliniska faktorer ”C”, exempelvis negativ 
attityd) samt framtid (riskhantering ”R”, exempelvis brist på samtycke och 
motivation). HCR- 20 är starkt vetenskapligt förankrad. Vid utformningen 
har den forskning som finns på området grundligt gåtts igenom. Utifrån 
forskningen har de mest betydelsefulla riskfaktorerna för våld valts ut och 
instrumentets uppgift är att se till att bedömaren inte missar någon faktor. 
Det levereras inga poäng eller procenttal som anger återfallsrisken utan det 

103 Granhag och Christianson, s 469. 
104 Belfrage, se Bilaga 6 i SOU 2002:3, s 477. 
105 Granhag och Christianson, s 470. 
106 Granhag och Christianson, s 473. 
107 RMV rapport 2000:1, s 10. 
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är bedömarens uppgift att vikta de olika riskfaktorerna och utifrån dessa dra 
en så korrekt slutsats som möjligt.108

 
   

HCR-20 innehåller riskfaktorer för våld generellt sätt. Vid vissa typer av 
våld, exempelvis sexuellt våld, kan det vara motiverat att använda någon av 
de checklistor som utarbetats och som innehåller riskfaktorer för just denna 
typ av våld, exempelvis SVR-20. SVR står för Sexual Violence Risk. Detta 
instrument tar hänsyn till själva brottssituationen, vilket är viktigt vid 
sexualbrottslighet. Tillvägagångssättet indikerar nämligen starkt vilken art 
och risk det handlar om, då denna typ av gärningsmän tenderar att återfalla i 
brott av liknande slag. SVR-20 har ett starkt inslag av preventionstänkande, 
bedömaren ska förutom att beakta risken även utreda vilka skyddsåtgärder 
som kan vara lämpliga att vidta.109

 
   

3.2.3 Sambandet mellan psykisk störning och 
våld 

Forskning avseende sambandet mellan psykisk störning och våldsbrott har 
bedrivits de senaste 20 åren och genererat ett blandat resultat. Vissa studier 
visar på ett starkt samband mellan psykisk störning och våld. Andra har 
uppvisat att det inte är den psykiska störningen i sig, utan snarare alkohol 
och drogmissbruk som bidrar till en förhöjd våldsrisk. Sambandet psykisk 
störning och framtida våld har inverkan på hur allmänheten uppfattar denna 
grupp av lagöverträdare. Sambandet påverkar även straffrätten samt den 
politik som bedrivs i samband med psykiatrin och ligger även till grund för 
beslut om vilka samhällsskyddsåtgärder som ska införas. Detta sker på 
bekostnad av individens självbestämmanderätt och frihet. Tillförlitlig 
forskning är nödvändig för att allmänheten ska kunna ges tillförlitlig 
information och för att undvika en stigmatisering av gruppen psykiskt 
störda.110

 
    

Risken för att begå våldsbrott är högre bland individer med 
psykossjukdomar. Dock drabbar våldet vanligtvis personen själv i form av 
självskador och självmord. Denna grupp av individer löper även en förhöjd 
risk att drabbas av andras våld, bland annat då deras sociala 
samspelsförmåga är nedsatt. Våld riktat mot andra drabbar vanligtvis 
anhöriga. Grovt våld mot helt okända människor är ovanliga men skapar 
stor massmedial uppmärksamhet, hela gruppen psykiatriska patienter dras 
över en kam vilket bidrar till stigmatisering.111

 
 

                                                 
108 Granhag och Christianson, s 473. 
109 Granhag och Christianson, s 473. 
110 Elbogen Eric B and Johnson Sally C. The Intricate Link Between Violence and Mental 
Disorder –Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 
Conditions, ARCH GEN PSYCHIATRY/ VOL 66 (No. 2), p.152- 161 FEB 2009, s 152f. 
111 Tuninger Eva och Levander Sven, Ny psykiatrisk tvångslagstiftning: En lag eller två? 
Läkartidningen, Nr 26-27, 2009 volym 106, s 1704-1705. 
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En studie från år 2009 hade till syfte att bland annat utröna vilka faktorer 
som kan förutsäga framtida våld samt huruvida psykisk störning förutspår 
våld. Studien visade att en allvarlig psykisk störning i sig inte på ett 
betydande sätt förutspådde framtida våldshandling. Dock är den psykiska 
störningen förbunden med vissa andra riskfaktorer. Studien visade att en 
person som missbrukar eller har ett beroende i kombination med psykiska 
störningar löper högre risk att begå våldshandlingar än en person som enbart 
missbrukar eller har ett beroende. Psykiskt störda individer är även mer 
sårbara för händelser som skett tidigare i livet, exempelvis övergrepp. 
Denna grupp har lättare att exempelvis hamna i arbetslöshet och de har i 
större utsträckning agerat våldsamt tidigare i livet än en person som inte är 
psykiskt sjuk. Därmed är den psykiska sjukdomen relevant i förhållande till 
våldsrisken. Dock kan en allvarlig psykisk störning i sig inte på ett 
signifikant sätt förutse framtida våld och i studien var den psykiska 
störningen inte ens med bland de starkaste riskfaktorerna för framtida våld. 
Resultaten visade att en allvarligt psykiskt sjuk person, som inte agerat 
våldsamt tidigare och som inte har ett missbruk, löper samma risk att begå 
våldshandlingar inom de följande tre åren, som vilken annan person som 
helst. Vid riskbedömningar är det centralt att kliniker ser bortom enbart 
diagnosen och beaktar en patients nuvarande livssituation samt vad som 
hänt tidigare i livet, för att göra en bättre riskbedömning. Riskfaktorerna kan 
variera över tid, och de kan reduceras. Detta kan ske genom åtgärder som 
sätts in, exempelvis att finna en sysselsättning åt den psykiskt sjuke.112

 
   

I rapporten Riskbedömningar inom psykiatrin - kan våld i samhället 
förutsägas, har SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) granskat 
den vetenskapliga litteraturen som finns gällande riskbedömningar inom 
psykiatrin. Slutsatsen var att riskbedömningar kan, bättre än slumpen, 
identifiera vilka manliga patienter som skulle begå våldshandlingar i 
framtiden. Inga generaliseringar kan göras direkt till kvinnor då en stor del 
av studierna enbart inkluderade män. Våldshandlingar kunde med säkerhet 
endast förutsägas i 70-75% av fallen. Detta innebär att det finns en 
osäkerhet i minst omkring 25 % av fallen. Således felbedöms vart tredje 
eller fjärde fall. Den sammanställning av forskning som presenterades i 
SBU-rapporten visade att psykisk sjukdom utgör en riskfaktor för 
våldsbrott, men att den ökade risken är måttlig. Ca 1 % av befolkningen har 
en psykossjukdom. Ungefär 5 % av alla våldsbrott utförs av personer som 
vårdas för psykos, vilket innebär att de löper fem gånger så hög risk att begå 
våldsbrott jämfört med den övriga befolkningen.113

 
  

Frågan kan ställas om de riskbedömningar som görs är etiskt försvarbara. 
Martin Grahn, psykolog och Tore Nilstun, docent vid institutionen för 
medicinsk etik menar att de är det. Det är dock mycket problematiskt hur 
den enskildes rättssäkerhet ska vägas mot kravet på samhällsskydd. Hur 
många ofarliga personer är det etiskt försvarbart att tvångsvårda i syfte att 
förhindra att en farlig person begår våldsbrott? Om rättssäkerheten ges 
företräde så ska ingen som är ofarlig utsättas för tvång. Dras denna 
                                                 
112 Elbogen och Johnson, s 152ff. 
113 SBU- rapport 2005, s 11f. 
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ståndpunkt till det yttersta så får ingen berövas friheten på grund av en 
riskbedömning om framtida våld, eftersom riskbedömningarna är tämligen 
osäkra. Kravet på samhällsskydd är dock så pass starkt, att denna ståndpunkt 
aldrig skulle få något stöd. Om samhällsskyddsaspekten istället för den 
enskildes rättssäkerhet skulle betonas, skulle alla potentiellt farliga 
frihetsberövas. Konsekvensen av detta skulle bli en stor del av de som nekas 
utskrivning och kvarhålls inom vården faktiskt skulle vara ofarliga. Givetvis 
finns det lösningar som ligger mellan dessa två extremer, som är att föredra. 
Möjligen måste ändå ett bättre samhällsskydd betalas med sämre 
rättssäkerhet och vise versa.114

 
     

3.3 Utskrivning från rättspsykiatrisk vård 
enligt 16 § LRV 

I de fall en lagöverträdare överlämnats till rättspsykiatrisk vård utan särskild 
utskrivningsprövning ska vården upphöra då det inte längre finns något 
vårdbehov, 13 § LRV. Däremot gäller andra förutsättningarna för vårdens 
upphörande om särskild utskrivningsprövning tillskrivits, vilka formuleras i 
två punkter i 16 § LRV.   
 
I första punkten formuleras den första förutsättningen: vården upphör då det 
inte längre, till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet om 
särskild utskrivningsprövning, finns någon risk att patienten återfaller i 
brottslighet som är av allvarligt slag. I propositionen framgår att den 
psykiska störningen normalt måste vara att anse som allvarlig, om det finns 
en återfallsrisk i våld kopplat till störningen.115

 
  

I andra punkten anges ytterligare en förutsättning: det ska inte längre vara 
påkallat att patienten vistas på sjukvårdsinrättning, eller inom den öppna 
rättspsykiatriska vården, med beaktande av det psykiska tillståndet och 
personliga förhållanden i övrigt. Av propositionen framgår att då det inte 
bedöms finnas någon återfallsrisk och patienten inte längre lider av en 
allvarlig psykisk störning, saknas det i allmänhet skäl för att patienten ska 
kvarhållas inom vården.116

 
 

Genom de båda punkterna i 16 § LRV sker en avvägning mellan 
samhällsskyddsintresset (återfallsrisken ska beaktas) och de medicinska 
förutsättningarna för tvångsvård (vårdbehovet). Vid beslut om utskrivning 
är det av synnerlig vikt att det finns ett gediget beslutsunderlag. Förutom 
chefsläkarens bedömning ska yttranden kunna inhämtas. Om det anses 
behövligt, från annan sakkunnig och om det finns skäl till det från 
Socialstyrelsen. Åklagaren, vars roll är att företräda samhällets 
skyddsintressen, ska ha en möjlighet att yttra sig vid särskild 
                                                 
114 Grann Martin och Nilstun Tore, Rättspsykiatriska riskbedömningar är etiskt 
försvarbara, Läkartidningen, Nr 6, 2000, volym 97, s 581-583. 
115 Prop. 1990/91:58, s 316. 
116 Prop. 1990/91:58, s 316. 
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utskrivningsprövning samt att överklaga ett beslut gällande vårdens 
upphörande. I förarbetena diskuterades om även överläkaren skulle ha 
möjlighet att överklaga en dom om fortsatt vård, i syfte att vård inte ska 
kunna ges till någon som inte har något vårdbehov. Detta förslag 
förkastades, med motiveringen att domstolen kan inhämta ett 
sakkunnighetsutlåtande, för att få en ytterligare bedömning av 
vårdförutsättningarna, jämte chefsöverläkarens bedömning. Därmed skulle 
det enbart i extrema undantagsfall aktualiseras att domstolen går emot 
entydiga medicinska bedömningar.117

 
 

Den särskilda utskrivningsprövningen beslutas av förvaltningsrätten, ett 
organ som ligger utanför vårdorganisationen. Det finns ingen möjlighet för 
förvaltningsrätten att kontinuerligt pröva vårdförutsättningarna.118

 

 Därför 
ska chefsöverläkaren alltid enligt 16a § LRV senast fyra månader efter att 
den rättspsykiatriska vården inletts göra en anmälan till förvaltningsrätten 
om särskild utskrivningsprövning. Efter det görs en anmälan var sjätte 
månad. En anmälan ska vidare alltid göras så snart chefsöverläkaren anser 
att vården ska upphöra eller om vården ska övergå i öppen eller sluten vård. 
Patienten har en möjlighet att överklaga beslut fattade av chefsöverläkaren 
till förvaltningsrätten enligt 18 § LRV. 

3.3.1 Relationen mellan p. 1 och p. 2 i 16 § LRV, 
RÅ 2001 ref 59 

I RÅ 2001 ref 59 problematiserades tolkningen av 16 § LRV. Frågan i målet 
gällde relationen mellan p. 1 (en person kan kvarhållas inom vården om den 
allvarliga psykiska störningen fortfarande är för handen och är kopplad till 
en återfallsrisk) och p. 2 (Patienten kan kvarhållas i vården om det psykiska 
tillståndet och personliga förhållanden i övrigt kräver det.)  
 
Utredningen i målet visade att patienten inte längre led av den allvarliga 
psykiska störningen som lett till att domstolen tog beslut om rättspsykiatrisk 
vård enligt BrB31:3. Därmed var rekvisiten för utskrivning enligt p.1 
uppfyllda; det fanns inte längre någon allvarlig psykisk störning och därmed 
ingen återfallsrisk kopplat till störningen. Det var avgörande i målet på 
vilket sätt p. 2 skulle tolkas.  
 
Riksåklagaren menade att punkterna i 16 § LRV utgör två villkor och att 
båda dessa måste vara uppfyllda innan en utskrivning kan ske. Det är bara 
p.1 som uppställer krav på att den allvarliga psykiska störningen fortfarande 
ska vara för handen. Riksåklagaren menade att en utskrivning inte kunde ske 
eftersom p. 2 utgjorde ett hinder; patientens sociala och personliga 
förhållanden i övrigt var instabila samt att det inte vidtagits förberedande 
åtgärder för utskrivning.119

                                                 
117 Prop. 1990/91:58, s 208ff.  

   

118 Prop. 1990/91:58, s 210. 
119 RÅ 2001 ref 59, s 8. 
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Patienten motsatte sig denna tolkning av p. 2. Denna punkt menade han 
måste läsas tillsammans med p. 1. Finns inte längre den allvarliga psykiska 
störningen som föranlett beslut om vård, var inte heller förutsättningarna i 
LRV uppfyllda och vården skulle därmed upphöra. Han menade att han 
hade för avsikt att fortsätta med sin medicinering även då vården upphört, 
vilket skulle innebära att den allvarligt psykiska störningen inte är för 
handen. Därmed fanns ingen risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. 
Han menade vidare att fortsatt tvångsvård grundat enbart på 
brottspreventiva skäl och inte medicinska, skulle strida mot EKMR samt 
Madriddeklarationen. 120

 
   

Patientens chefsöverläkare anförde att patienten led av en antisocial 
personlighetsstörning vilken medförde hög risk för fortsatt brottslighet. Han 
menade att det var omöjligt att säga hur lång tid patienten behövde vårdas. 
Denne hade inte kunnat vistas på permissioner då det inte kunnat uteslutas 
att patienten då skulle begå brott eller rymma.121

 
 

Ett utlåtande från sakkunnig inhämtades i målet. Denne angav att patienten 
inte längre led av en allvarlig psykisk störning, men av en konstant 
personlighetsstörning. Medicinsk behandling medför att den psykiska 
störningen inte längre är allvarlig. Det finns en risk att patienten återfaller i 
brottslighet, en risk som även återfinns bland ett stort antal fängelsedömda. 
Sluten vård är inte påkallat då medicineringen kan skötas inom 
öppenvården. Personlighetsstörningen i sig motiverar inte sluten vård. Det 
är oklart om patientens situation någonsin kommer bli bättre. Det är inte 
rimligt att patienten ska tvångsvårdas på grund av återfallsrisk i brottslighet, 
när risken i hans fall inte är större än hos många fängelsedömda. 122

 
 

Regeringsrätten fastställde att rekvisiten för vårdens upphörande i p.1 var 
uppfyllda. Frågan är då om även rekvisiten i p. 2 måste vara uppfyllda för 
att utskrivning ska kunna ske. Eftersom bestämmelsen består av två punkter 
som förbinder dem med ordet och, indikerar detta att såväl punkten ett som 
två ska vara uppfyllda för att utskrivning ska ske.123

 
 

P. 2 innehåller till skillnad från p.1 inget krav på att patienten fortfarande 
ska lida av den allvarliga psykiska störningen för att vården ska få fortsätta.  
I stället ställs här krav på att det ska vara påkallat på grund av det psykiska 
tillståndet. Det måste med andra ord finnas ett vårdbehov. Vidare ska 
personliga förhållanden i övrigt beaktas. För att svara på detta ska en 
helhetsbedömning av patientens situation göras. Om individen riskerar att 
skada sig själv eller andra om denna typ av vård uteblir, anses det föreligga 
ett behov. Regeringsrätten menade därmed att det vid prövningen är 
nödvändigt att beakta patientens benägenhet att begå brott. Detta måste 
anses förenligt med Europakonventionen.124

                                                 
120 RÅ 2001 ref 59, s 8. 

 

121 RÅ 2001 ref 59, s 8f. 
122 RÅ 2001 ref 59, s 9. 
123 RÅ 2001 ref 59, s 9. 
124 RÅ 2001 ref 59, s 9. 
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Regeringsrätten anförde att patienten var i behov av fortsatt psykiatrisk vård 
på grund av sin personlighetsstörning, bland annat genom medicinering. 
Personlighetsstörningen medförde risk för fortsatt brottslig verksamhet. 
Innan en eventuell utskrivning sker måste återfallsrisken minimeras genom 
åtgärder. Den sociala situationen och det medicinska tillståndet hade 
förvisso förbättrats, men inte i tillräcklig utsträckning. Innan utskrivning kan 
ske måste denna förberedas genom frigång, permissioner m.m. Så hade inte 
skett i detta fall och utskrivning var därför inte aktuell.125

 
  

3.4 LRV i förhållande till läkaretik 
Vid tvångsvård sker ingrepp i den enskildes personliga frihet och integritet. 
Därför är kravet på rättssäkerhet mycket centralt. Begreppet rättssäkerhet 
avser förhållandet mellan det allmänna och den enskilde. Detta förhållande 
ska vara förutsebart och kontrollerbart. Tillåts exempelvis maktutövare att 
göra skönmässiga bedömningar finns risk att detta görs på bekostnad av 
förutsebarheten. Godtyckliga bedömningar är således inte önskvärda och 
rättsreglerna ska tillämpas på ett för den enskilde förutsägbart vis. I såväl 
Regeringsformen som Europakonventionen finns därför krav på legalitet i 
den offentliga makutövningen. Sjukvården har en stor makt över sina 
patienter och det är därför viktigt att det finns tillsynsmyndigheter som 
tillgodoser kraven på rättssäkerhet.126

 
  

År 1977 antogs Hawaiideklarationen av världskongressen i psykiatri. Syftet 
med deklarationen var att ställa upp etiska riktlinjer för psykiatrin. Det 
skedde en stor utveckling inom disciplinen de följande åren, gällande såväl 
ändrade attityder som medicinsk utveckling. Därför genomfördes en 
revision av deklarationen år 1996, vilket resulterade i 
Madriddeklarationen.127 Av Hawaiideklarationen framgår att psykisk 
sjukdom är ett krav för att tvångsåtgärder ska vara etiskt försvarbara.128 
Madriddeklarationen innehåller inte denna bestämmelse, men World 
Psychiatric Association har hävdat att kravet fortfarande gäller, eftersom de 
båda deklarationerna ska komplettera varandra.129

 
 

Den rättspsykiatriska vården har varit mycket omdebatterad i Sverige. En 
anledning till detta är att LRV i vissa fall hamnar i konflikt med den etik 
som finns inom psykiatrin. Det har även diskuterats huruvida LRV strider 
mot de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter. Redan vid 

                                                 
125 RÅ 2001 ref 59, s 9f. 
126 Gustavsson Ewa, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet. Studentlitteratur, Lund 2010, 
s 93f. 
127 www.wpanet.org World Psychiatric Association, Madrid Declaration on Ethical 
Standards for Psychiatric Practice.  
128 The Declaration of Hawaii, art 6 and 7. 
129 Ottosson och Åsgård, s 1844-1847. 
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införandet av den särskilda utskrivningsprövningen ställdes frågan huruvida 
brottet och inte vårdbehovet skulle komma att sättas i centrum.130

 
  

Överläkare Lennart Brimstedt kritiserar den rättspsykiatriska vården som 
sådan. Han menar att det är överväganden om hur psykiskt störda 
lagöverträdare rättsligt sätt ska tas om hand som har skapat rättspsykiatrin. 
Det finns inga psykiatriska skäl bakom ordningen utan det är jurister som 
skapat denna säregna gren. LRV är en juridisk konstruktion där begreppen 
psykisk störning och allvarlig psykisk störning används. Det sistnämnda 
begreppet är även det en juridisk konstruktion. Brimstedt menar på att 
nästan alla människor har någon form av psykisk störning (från nagelbitning 
till schizofreni) och därmed är detta många gånger ett tämligen tomt 
begrepp som kan fyllas med en rad olika företeelser. Författaren menar 
därmed att det är problematiskt att bedriva tvångsvård utifrån dessa 
nyckelbegrepp i LRV. Vidare är det tveksamt att det ska vara jurister och 
inte läkare som ska besluta om en person är i behov av psykiatrisk vård. Att 
den rättspsykiatriska vården är en blandning av fängelse och vård är inte 
heller det optimalt.131

 
 

Albert J Boerman, som varit överläkare vid Karsuddens sjukhus menar 
däremot att det är positivt att domstolen fattar beslut om utskrivningen. Det 
faktum att läkaren och patienten utvecklar en terapeutisk relation medför att 
det kan vara svårt för läkaren att bedöma farligheten, vilket utgör ett 
argument varför domstolen ska vara den som fattar beslut om utskrivning. 
Domstolen ska inhämta yttrande från sakkunnig och sätter sig därmed in i 
patientens situation och fattar beslut därefter. Boerman framhåller dock att 
utskrivningen från vården kan skapa en problematisk situation för läkaren. 
Läkaren kan vara av uppfattningen att en patient ska skrivas ut eftersom 
inget vårdbehov föreligger. Domstolen kan då avvisa denna begäran, om det 
finns risk för återfall i brottslighet. Att vårda utan vårdbehov strider mot 
Hawaiideklarationen. Boerman menar att rättspsykiatrisk vård behövs, med 
såväl vårdande som bedömande uppgifter.  132

 
  

Författarna Ottosson och Åsgård framhåller att den rättspsykiatriska vården 
dels har i uppgift att främja patienternas hälsa och samtidigt utöva social 
kontroll. Då särskild utskrivningsprövning tillskrivits en patient, kan dessa 
två syften komma i konflikt med varandra. Att utöva social kontroll utan 
vårdbehov utgör ett politiskt missbruk av psykiatrin, vilket i sin tur urholkar 
psykiatrins legitimitet.133

                                                 
130 Villius Anders och Belfrage Henrik, Fortsatt tvångsvård utan medicinska skäl, 
Läkartidningen, Nr 46, 1996, volym 93, s 4165-4166. 

 

131 Brimstedt Lennart, Avskaffa rättspsykiatrin – omotiverad särbehandling för stötande 
följder, Läkartidningen, Nr 4, 1996, volym 93, s 227-228. 
132 Boerman Albert J, Rättspsykiatri och särskild vård behövs, Läkartidningen, Nr 22, 1996, 
volym 93, s 2123-2124. 
133 Ottosson och Åsgård, s 1844-1847. 
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4 Ett framtidsperspektiv på den 
rättspsykiatriska vården  

4.1 SOU 2002:3 - Förslag till ett reformerat 
vård- och påföljdssystem  

I SOU 2002:3 föreslogs ett reformerat system gällande de psykiskt störda 
lagöverträdarna. Reformförslaget berör det straffrättsliga ansvaret, 
vårdfrågor samt samhällets möjlighet och behov att kunna skydda sig från 
vissa lagöverträdare; det så kallade samhällsskyddet.  
 
Ett förslag bestod av införandet av tillräknelighet som förutsättning för 
straffansvar. En lagöverträdare som bedöms ha ansvarsförmåga, som är 
tillräknelig, ska kunna dömas till ett straff som står i proportion till det 
begångna brottet. Däremot en person som vid gärningstillfället saknat 
verklighetsförankring, som bedömas vara otillräknelig, ska inte hållas 
straffrättsligt ansvarig. Andra reaktioner kan dock aktualiseras avseende de 
otillräkneliga lagöverträdarna, men då grundat på vårdbehov eller 
samhällsskydd.134 De förslag som presenteras i SOU 2002:3 har sin grund i 
Straffansvarsutredningens betänkande från år 1996.135 I detta betänkande 
betonades att ett mer renodlat och tydligare reaktionssystem gällande de 
psykiskt störda lagöverträdarna vore önskvärt. De olika aspekterna; de 
straffrättsliga, vårdaspekten och samhällsskyddet bör skiljas åt i ett framtida 
system. Det är nämligen olika intressen som gör sig gällande i de olika 
situationerna.136

 
  

Ett steg mot denna framtida reform togs år 2008, då en begränsad reform 
avseende de psykiskt störda lagöverträdarna genomfördes. Utgångspunkten 
var att det inom en snar framtid skulle genomföras en större reform grundat 
på SOU 2002:3. Regeringen ansåg att vissa situationer skapade 
otillfredsställande resultat. Det handlade om de fall då en allvarligt psykiskt 
sjuk person begick ett allvarligt brott, men då störningen avklingade vid 
domstillfället. Vårdbehovet var således begränsat och personen kunde inte 
dömas till någon påföljd. Regeringen menade att detta, i somliga fall, inte 
var optimalt.137

 
   

Syftet med reformen var att skapa ett flexiblare påföljdssystem med större 
möjligheter att göra proportionalitetsbedömningar i vissa fall. Det tidigare 
förbudet att placera en psykiskt sjuk person i fängelse i BrB 30:6 ändrades 
till en presumtion att annan påföljd än fängelse skulle väljas. Presumtionen 

                                                 
134 SOU 2002:3, s 15f. 
135 SOU 2002:3, s 209. 
136 SOU 1996:185 Straffansvarets gränser, s 537. 
137 Prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, s 15f. 
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kunde brytas och fängelse dömas ut, om det fanns synnerliga skäl.138 Ett 
högt straffvärde utgör ett synnerligt skäl, och ett riktvärde på fyra år angavs. 
Vidare ska en fängelsepåföljd endast vara möjlig då lagöverträdaren saknar 
eller endast har ett begränsat behov av psykiatrisk vård.139

 
  

Däremot ska fängelse aldrig aktualiseras för de mest psykiskt sjuka 
lagöverträdarna, de som i SOU 2002:3 benämns otillräkneliga. Det är de 
lagöverträdare som saknat verklighetsuppfattning vid gärningstillfället, till 
följd av den allvarliga psykiska störningen. De har saknat förmåga att inse 
gärningens innerbörd och varit oförmögna att anpassa sitt handlande efter en 
sådan insikt.140

 
  

4.1.1 De otillräkneliga utan ansvarsförmåga 
Den grupp som bedöms otillräknelig i SOU 2002:3 saknar straffrättsligt 
ansvar och kommer därmed, om krav på tillräknelighet införs, aldrig att 
dömas till någon påföljd. Flertalet av dessa personer kommer sannolikt att 
ha ett psykiatriskt vårdbehov, vilket givetvis ska tillgodoses. I ett reformerat 
system ska det finnas en tydlig skillnad mellan straffrättsligt ansvar och 
vårdbehov. Därmed är det rimligt att beslutet, om det föreligger vårdbehov, 
vilket är en medicinsk bedömning och inte straffrättslig, fattas av en läkare 
och inte av allmän domstol som i dagens system. Tillämpliga 
vårdbestämmelser blir då HSL rörande den frivilliga vården och vid 
tvångsvård tillämpas LPT. Personen ska endast vårdas så länge det finns ett 
vårdbehov. Bedöms tvångsvård vara nödvändigt längre än fyra veckor så 
krävs ett medgivande från förvaltningsdomstolen innan detta kan ske.141

 
  

4.1.2 De tillräkneliga med ansvarsförmåga 
I ett reformerat system ska de som bedöms tillräkneliga, de som har 
ansvarsförmåga, i princip kunna dömas till samma påföljder som andra 
lagöverträdare. De allmänna reglerna om påföljdsval och straffmätning ska 
således tillämpas i högre grad än tidigare; påföljdsvalet ska styras av brottets 
art eller straffvärde eller om det är fråga om återfall i brott. En utgångspunkt 
i ett reformerat system är att vårdbehovet måste kunna tillgodoses oavsett 
utdömd påföljd. Psykiatrisk vård ska således alltid kunna tillskrivas en 
person. En medicinsk bedömning avgör när vården ska inledas och när den 
ska upphöra. Vårdbehovet ska således påverka verkställigheten men inte 
valet av påföljd. Eftersom psykiatrisk vård ska kunna ges oavsett påföljd så 
kan den självständiga påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård 
avskaffas. Termen ska dock finnas kvar som benämning på psykiatrisk 
tvångsvård som ges vid verkställighet av frihetsberövande påföljder, under 
anhållnings- och häktningstid samt under rättspsykiatrisk utredning. 
                                                 
138 Prop. 2007/08:97, s 1. 
139 Prop. 2007/08:97, s 22ff. 
140 Prop. 2007/08:97, s 26. 
141 SOU 2002:3, s 252. 
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Reglerna i LTP skulle kunna tillämpas i dessa fall, dock finns skäl att ha 
kvar särskild reglering om rättspsykiatrisk vård gällande patientgruppen 
lagöverträdare. Det faktum att dessa personer är misstänkta eller dömda för 
brott får betydelse för den psykiatriska vården. Eftersom individerna är 
frihetsberövade kan förutsättningarna för tvångsvård skilja sig från övriga 
patienter som behandlas enligt LPT.142

 
 

Konsekvensen av att den rättspsykiatriska vården som särskild påföljd 
avskaffas är att allt fler psykiskt störda lagöverträdare kommer att dömas till 
fängelse eller till de övriga påföljderna.143 Fängelse som påföljd bör dock så 
långt som möjligt undvikas. Anses inte böter som tillräckligt ingripande är 
villkorlig dom eller skyddstillsyn lämpliga alternativ. Finns ett vårdbehov 
kan skyddstillsyn kombineras med föreskrift om psykiatrisk vård. Vid 
misskötsamhet bör skyddstillsynen kunna undanröjas och ersättas av 
fängelsestraff. Ett brott motsvarande ett fängelsestraff på tre månader eller 
mer ska i regel verkställas på anstalt. Från detta undantas lagöverträdare 
som har behov av rättspsykiatrisk vård samt de med funktionshinder och 
därmed speciella vårdbehov.144

 
 

För att domstolen i ett reformerat system ska kunna ta ställning till om en 
lagöverträdare är tillräknelig eller inte kommer det att krävas en annan typ 
av rättspsykiatrisk utredning än idag. För att någon ska uppfylla kraven för 
otillräknelighet krävs att denne vid gärningstillfället lidit av en allvarlig 
psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning eller 
allvarligt demenstillstånd. Vidare ska personen till följd av detta saknat 
förmåga att inse gärningens innebörd eller saknat förmåga att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt. Denna typ av utredning ska kallas 
ansvarsutredning.145

 
 

4.1.3 De fängelsedömda 
Principen att en psykiskt störd lagöverträdare ska kunna få vård vid behov 
då denne avtjänar ett fängelsestraff gäller i nuvarande system och ska även 
gälla i ett reformerat system. Om lagöverträdaren redan i inledningssketet av 
verkställigheten har ett vårdbehov, ska personen vistas på vårdinrättning 
istället för på anstalt. Vården där varar så länge vårdbehov föreligger, vilket 
chefsöverläkaren kontinuerligt tar ställning till. En patient som åberopar att 
vården ska upphöra men som får avslag av överläkaren, ska kunna 
överklaga detta beslut till förvaltningsrätten. Vård som ges under 
verkställigheten ska begränsas av en maxtid, vilket utgörs av tidpunkten för 
den villkorliga frigivningen. Har personen fortfarande ett vårdbehov vid den 
villkorliga frigivningen kan denne fortsätta att vårdas enligt HSL och om 
förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, enligt LTP. Sker ett 
tillfrisknande innan den villkorliga frigivningen, ska personen föras över till 
                                                 
142 SOU 2002:3, s 253f. 
143 SOU 2002:3, s 255. 
144 SOU 2002:3, s 258. 
145 SOU 2002:3, s 283f. 
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anstalt och avtjäna den tid som återstår där. Om en person i anstalt insjuknar 
innan den villkorliga frigivningen, får denne återvända till sjukvården. Det 
är vårdbehovet hos lagöverträdaren som styr, därmed kan personen komma 
att pendla mellan vård och kriminalvård. En av målsättningarna med 
reformen är att mer vård än idag ska kunna erbjudas de intagna under 
verkställigheten. I betänkandet framgår att orsakerna till att de intagna i 
nuvarande system inte får tillräcklig vård är att det finns brister inom såväl 
den rättspsykiatriska vården som kriminalvården. I ett reformerat system 
måste kriminalvården bli bättre på att observera de intagna som kan vara i 
behov av psykiatrisk vård och ansvara för att de blir läkarundersökta. Vård 
ska sedan ges antingen på anstalten eller inom den allmänna sjukvården.146

 
  

4.2 Införandet av samhällsskyddsåtgärd 
Som nämnt föreslår Psykansvarskommittén att rättspsykiatrisk vård ska 
avskaffas. Således avskaffas även möjligheten att i vissa fall tillskriva 
särskild utskrivningsprövning och därmed kan inte samhällsskyddsaspekten 
längre beaktas. Psykansvarskommittén uttrycker att det är nödvändigt att 
även i framtiden kunna beakta samhällsskyddsaspekten och föreslår ett 
införande av en så kallad samhällsskyddsåtgärd. Det faktum att det finns ett 
behov av att skydda samhället mot personer som på grund av sitt psykiska 
tillstånd riskerar att återfalla i allvarlig brottslighet, är förenad med 
komplicerade etiska och rättsliga överväganden. Det kan diskuteras i vilken 
utsträckning och på vilka grunder en stat har befogenhet att, i delvis 
preventivt syfte, beröva någon frihet eller vidta andra frihetsinskränkande 
åtgärder. En åtgärd grundat på samhällsskyddsintresset måste därmed noga 
övervägas och tillämpas endast i undantagsfall. Återfallsrisken som är 
kopplat till den psykiska störningen kommer att styra vårdtidens längd.147

 
   

4.2.1 I vilka fall samhällsskyddsåtgärden ska 
tillämpas 

Psykansvarskommittén lyfter fram ett antal problem med nuvarande 
reglering och menar att samhällsskyddsåtgärden skulle lösa några av dessa 
problem, vilket beskrivs i avsnitt 4.2.2. Åtgärden ska kunna tillämpas då 
någon begår en gärning av särskilt integritetskränkande slag, exempelvis 
mord eller våldtäkt. Det ska handla om allvarliga gärningar som innebär fara 
för annan persons liv eller hälsa. Vidare måste det finnas en påtaglig risk för 
att lagöverträdaren återfaller i denna typ av brottslighet. Personens psykiska 
tillstånd, tidigare brottslighet och övriga omständigheter ska här tas i 
beaktande. Samhällsskyddet ska alltså i vissa fall kunna beaktas som en 
självständig faktor då påföljden för en lagöverträdare bestäms.148

 
 

                                                 
146 SOU 2002:3, s 259f. 
147 SOU 2002:3, s 265f. 
148 SOU 2002:3, s 275 se fotnot 17 med hänvisning till sid 487. 
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Det bör finnas flera olika former av verkställighet av en 
samhällsskyddsåtgärd. Hänsyn ska tas till bland annat lagöverträdarens ålder 
och vårdbehov. Om det finns ett psykiatriskt vårdbehov är intagning på 
sjukvårdsinrättning för rättspsykiatrisk vård ett alternativ. Vid missbruk kan 
intagning på särskild institution för missbruksvård aktualiseras. Intagning i 
kriminalvårdsanstalt är en annan möjlighet och om lagöverträdaren är under 
18 år kan särskilt ungdomshem vara lämpligt. Gällande de otillräkneliga 
torde åtminstone inledningsvis rättspsykiatrisk vård vara det rimligaste 
alternativet.149

 
   

En ansvarsutredning ska som sagt ta ställning till om en lagöverträdare varit 
tillräknelig eller inte utifrån det rättspsykiatriska underlaget. En 
samhällsskyddsutredning ska i sin tur utreda huruvida det finns behov av att 
vidta en samhällsskyddsåtgärd. Även vid omprövningen av en 
samhällsskyddsåtgärd ska en samhällsskyddsutredning göras. 
Samhällsskyddsutredningen ska besvara frågan om det finns påtaglig risk 
för återfall i liknande brottslighet. Domstolen ska ha möjlighet att besluta att 
både en ansvars- och en samhällsskyddsutredning genomförs samtidigt, om 
både frågan om ansvarsfrihet och samhällsskyddsåtgärd aktualiseras. Båda 
dessa utredningar bör föregås av en så kallad mindre rättspsykiatrisk 
utredning, som motsvarar dagens § 7- undersökning.150 Om denna mindre 
undersökning exempelvis skulle visa att den psykiska störningen vid 
gärningstillfället inte var allvarlig, vilket medför att personen var 
tillräknelig, så behövs igen ansvarsutredning göras. Således räcker det då att 
domstolen beslutar att enbart en samhällsskyddsutredning ska genomförs.151

 
   

Samhällsskyddsåtgärden skulle kunna tillämpas på två olika sätt, genom 
primär eller sekundär modell. Enligt den primära modellen tar domstolen 
beslut om tidsobestämd samhällsskyddsåtgärd i ett tidigt skede. Fördelen 
med det är att den dömde får kännedom redan vid domstillfället vilken 
verkställighet som ska tillämpas. Denna lösning förespråkades av 
Psykansvarskommittén i betänkandet SOU 2002:3.152

 
  

Enligt den sekundära modellen fattas beslutet om samhällsskyddsåtgärd i ett 
senare skede, exempelvis vid frigivning. Åtgärden är då ett fristående 
komplement som enbart grundar sig på samhällsskyddet och har således 
ingen koppling till det övriga påföljdssystemet. Straffansvarsutredningen 
förespråkade denna lösning. Psykansvarskommittén uttryckte däremot att 
denna modell skulle kunna strida mot art. 5 EKMR, vilken föreskriver ett 
principiellt förbud mot frihetsberövanden som är av rent preventiv natur.153

 
 

För att kunna tillskriva en person samhällsskyddsåtgärd krävs det att straff 
eller andra åtgärder bedöms otillräckliga för att tillgodose samhällsskyddet. 
Samhällsskyddsåtgärden ska användas i absolut sista hand. En 

                                                 
149 SOU 2002:3, s 278f. 
150 SOU 2002:3, s 285. 
151 SOU 2002:3, s 393. 
152 SOU 2002:3, s 275f. 
153 SOU 2002:3, s 275f. 
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proportionalitetsbedömning ska göras; den inskränkning som görs av den 
enskildes rättigheter måste kunna motiveras av det intresse som annars 
skulle kränkas. Därmed måste gärningen innebära ett angrepp mot någons 
liv eller hälsa. En samhällsskyddsåtgärd ska kunna tillämpas i två olika 
situationer. Den första situationen är då en otillräknelig individ begår ett 
brott riktat mot eller som medfört fara för annans liv eller hälsa. Här avses 
främst vålds- och sexualbrott. Det ska på grund av det psykiska tillståndet 
(förekomst av psykisk störning eller annat mentalt tillstånd), tidigare 
gärningar samt övriga omständigheter finnas en påtaglig risk för återfall i 
allvarlig brottslighet av integritetskränkande slag. Det krävs här inte att 
personen begått straffbelagda handlingar tidigare, men det utgör en central 
faktor i bedömningen. Omständigheter i övrigt kan utgöras av ett missbruk. 
I många fall borde det föreligga ett uppenbart vårdbehov, eftersom personen 
har bedömts vara otillräknelig och därmed torde vård aktualiseras, i varje 
fall inledningsvis. Samhällsskyddsåtgärden utgör i dessa fall ingen påföljd, 
eftersom otillräkneliga inte bär något straffrättsligt ansvar. Samma 
beviskrav ska dock gälla som för övriga lagöverträdare; det ska vara ställt 
bortom rimligt tvivel att personen begått gärningen. Så snart det inte längre 
föreligger en påtaglig återfallsrisk ska åtgärden upphöra. 
Samhällsskyddsåtgärden är tidsobestämd, men en maxgräns ska uppställas 
på två år. Sedan kan denna tid förlängas efter prövning i allmän domstol, 
med sex månader i taget, efter ansökan av åklagare.154

 
  

Det andra fallet gäller de som bedöms vara tillräkneliga. Psykiskt störda 
lagöverträdare får vanligtvis enligt 29 kap 3 § BrB ett lägre straff, på grund 
av sin psykiska störning. Detta kan, ur straffrättslig synvinkel, bidra till att 
samhällsskyddsaspekten inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. I 
synnerhet i de fallen kan det vara motiverat med en slags ventil som 
möjliggör längre verkställighetstid i vissa fall.155

 
  

I stället för ett tidbestämt fängelsestraff ska en samhällsåtgärd kunna 
tillämpas under vissa förutsättningar. Gärningsmannen måste ha begått ett 
synnerligen allvarligt brott, riktat mot eller medfört fara mot någon annans 
liv eller hälsa. Ett riktvärde ställs upp; gärningen bör generera ett 
fängelsestraff på fyra år eller mer. Vidare ska gärningsmannen tidigare ha 
dömts för allvarlig brottslighet. Gärningen ska ha begåtts under inverkan av 
en psykisk störning, men det krävs inte att den är allvarlig. Olika former av 
personlighetsstörningar, exempelvis psykopati kan ligga till grund för en 
samhällsskyddsåtgärd. Slutligen måste det finnas en påtaglig återfallsrisk. 
Minimitiden för samhällsskyddsåtgärden motsvarar den tid ett fängelsestraff 
skulle ha genererat. Efter två tredjedelar av verkställighetstiden kan åtgärden 
upphöra om det inte längre finns någon påtaglig återfallsrisk. Påföljden är 
liksom vad som gäller för de otillräkneliga tidsobestämd, men en 
omprövning ska göras efter ansökan av åklagare med sex månader åt 
gången. Om livstids fängelsestraff döms ut aktualiseras aldrig en 
samhällsskyddsåtgärd.156

                                                 
154 SOU 2002:3, s 374ff. 
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Det föreslås att ett nytt kapitel införs i BrB, där samhällsskyddsåtgärden 
regleras. Beslutet om samhällsskyddsåtgärd är tidsobestämt och en mycket 
ingripande påföljd för den enskilde. Därför är det nödvändigt att åtgärden 
prövas regelbundet. Beslutet om åtgärden bör fattas av allmän domstol. Vid 
slutet av verkställigheten bör mer öppna former i kombination med villkor 
kunna tillämpas, som ett steg för individen att komma ut i samhället igen.157

 
 

4.2.2 Problem med nuvarande reglering 
Nuvarande reglering är problematisk ur samhällsskyddssynpunkt.  Det krävs 
idag, för att samhällsskyddet enskilt ska kunna beaktas, att lagöverträdaren 
fälls till ansvar samt att denne överlämnas till rättspsykiatrisk vård förenat 
med särskild utskrivningsprövning. Om särskild utskrivningsprövning inte 
aktualiseras, exempelvis då personen bedöms ha saknat uppsåt, kan ingen 
hänsyn tas till samhällsskyddet.158 Det har i tidigare förarbeten lyfts fram att 
även om en lagöverträdares psykiska störning inte bedöms som allvarlig 
eller då det saknas vårdbehov, måste samhällsskyddet kunna beaktas. Det är 
fel att det som idag dras en skarp gräns mellan de som begått en gärning 
under påverkan av allvarlig psykisk störning och de som bara haft en 
psykisk störning. Farlighetsaspekten får bara genomslagskraft gällande de 
som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, i form av den särskilda 
utskrivningsprövningen. Vissa personlighetsstörda lagöverträdare döms 
exempelvis till fängelsestraff idag, fastän det finns en stor risk att de begår 
allvarliga gärningar vilket enligt betänkandet motiverar samhällsskydd.159 
Inte ens genom ett fängelsestraff kan samhällsskyddet tillgodoses, 
undantaget livstids fängelse.160

 
 

I tidigare förarbeten har det uttryckts att det är tveksamt att knyta 
samhällsskyddet så hårt till överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Det 
krävs en skiljelinje mellan vårdbehov och behov av samhällsskydd och det 
ska tydligt framgå vilket motiv som ligger bakom ett frihetsberövande. 
Målsättningen med en samhällsskyddsåtgärd ska vara att stärka den 
enskildes sociala och personliga situation, så att denne kan anpassas till 
samhället. Detta kan ske genom medicinering, arbetsträning, terapi samt 
andra åtgärder med syfte att minska eller helt eliminera återfallsrisken. De 
olika åtgärderna bör kunna prövas av domstol, för att tillgodose 
rättssäkerheten för den enskilde. En vinst med detta system skulle vara att 
vårdbehovet beaktas för sig och samhällsskyddet för sig. Problemen med 
dagens system skulle då kunna lösas.161

 
   

Den särskilda utskrivningsprövningen, då det är förvaltningsdomstolen och 
inte läkaren som fattar beslut om när en person kan skrivas ut från vården 
eller inte, har lyfts fram som ett centralt problem. Personer kan nämligen i 
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nuvarande reglering tvångsvårdas, även om de inte har ett behov av denna 
typ av vård. De hålls kvar i vården på grund av att det bedöms finnas en 
återfallsrisk i allvarlig brottslighet. Vården blir då en form av förvaring, 
vilket strider mot psykiatrins egentliga syfte och som leder till etiska 
konflikter.162 Det har i tidigare förarbeten riktats kritik mot påföljden 
rättspsykiatrisk vård. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård enligt 31:3 
BrB är en straffrättslig påföljd, men domstolen har ingen kontroll över vad 
verkställigheten kommer att innebära för den enskilde, exempelvis hur pass 
ingripande påföljden kommer att bli. Påföljden sätts inte i relation till 
brottets straffvärde eller vad som övrigt beaktas vid 
påföljdsbestämningen.163

 
  

Vårdtidens längd vid rättspsykiatrisk vård utgör ett samhällsskyddsproblem. 
Vid allvarligare brottslighet kan lagöverträdaren komma att friskförklaras 
relativt snabbt efter inskrivning och därmed släppas ut i samhället igen. 
Detta kan upplevas som otillfredsställande ur samhällsskyddssynpunkt. Vid 
mindre allvarlig brottslighet kan det omvända inträffa, vårdtiden kan då 
komma att bli avsevärt längre än vad ett fängelsestraff skulle ha medfört för 
motsvarande brott.164

 
 

4.2.3 Reaktioner på förslaget 
Då remissinstanserna skulle yttra sig över förslaget om 
samhällsskyddsåtgärd följde en rad olika reaktioner. Svea Hovrätt ställde sig 
positiv till förslaget eftersom rättssäkerheten skulle tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt genom den kontinuerliga omprövningen. Att 
samhällsskyddsaspekten, samhällets möjlighet att skydda sig från farliga 
gärningsmän, lyfts ut och prövas särskilt medför att reaktionssystemet 
renodlas och det blir därmed tydligare.165 Barnombudsmannen var positiv 
till att åtgärden skulle kunna leda till en minskning av vålds- och sexualbrott 
mot barn.166 Stockholms tingsrätt ställde sig tveksam till om 
samhällsskyddsåtgärden var lämplig att tillämpa istället för ett 
fängelsestraff. Det torde vara svårt att redan vid domstillfället med säkerhet 
kunna avgöra om samhällsskyddet är tillgodosett i tillräckligt hög grad.167 
Falu tingsrätt ifrågasätter rimligheten i att det i tillräknelighetsfallen ställs 
krav på att personen måste ha dömts för våldsbrott tidigare, för att en 
samhällsåtgärd ska kunna tillämpas. Även en person som döms för första 
gången borde kunna omfattas av åtgärden. Göteborgs tingsrätt påpekar 
olämpligheten att benämningen samhällsskyddsåtgärd används både i 
tillräknelighets- och otillräknelighetsfallen. Ibland står åtgärden för en 
brottspåföljd och ibland inte.168

                                                 
162 SOU 2002:3, s 15. 

 Riksåklagaren menar att det är underligt att 

163 SOU 1996:185, s 540. 
164 SOU 2002:3, s 267. 
165 Ju2002/481/L5, Sammanställning av remissyttranden, Justitiedepartementet, s 162. 
166 Ju2002/481/L5, s 188. 
167 Ju2002/481/L5, s 165. 
168 Ju2002/481/L5, s 168f. 
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en person som inte anses ansvarig för sina handlingar, en otillräknelig, ändå 
ska kunna dömas till en sanktion inom det straffrättsliga systemet.169 
Åklagarmyndigheten i Stockholm menar att åtgärden är onödig gällande de 
otillräkneliga lagöverträdarna. Troligen alla otillräkneliga som begår denna 
typ av allvarlig brottslighet kommer vara i behov av vård. Denna vård skulle 
kunna tillgodoses genom LPT och samhällsskyddsåtgärden är således 
onödig gällande dem.170 Brottsförebyggande rådet påpekar att det är 
underligt att de otillräkneliga ska underkastas samhällsskyddsåtgärden under 
minst två år innan kontinuerlig omprövning sker, om inte förutsättningen för 
åtgärden upphört dessförinnan. I dagens system sker en omprövning inom 
LPT och LRV oftare än så.171

 
   

Lunds tingsrätt menade att en bra lösning skulle vara att det framgick att 
samhällsskyddsåtgärden grundar sig på en bedömning om framtida risker att 
återfalla i allvarlig brottslighet. Syftet med åtgärden ska vara att förhindra 
brottslighet och inte utgöra ytterligare en sanktion, när de vanliga åtgärderna 
ses som otillräckliga.172Även Rikspolisstyrelsen menar vidare att det måste 
klargöras om samhällsskyddsåtgärden är en brottspåföljd eller någon annan 
form av samhällsingripande. Rikspolisstyrelsen förespråkade den senare 
lösningen.173 Länsrätten i Västernorrlands län menar att samhällsskydd 
genom intagning på anstalt under obestämd tid utgör ett återinförande av 
interneringsstraffet. Det kan antas att läkare då kommer att överdriva 
lagöverträdarens vårdbehov, för att undvika internering.174

 
     

En hel del kritik framfördes gällande hur samhällsskyddsåtgärden ska kunna 
verkställas. Socialstyrelsen menar att förslaget att åtgärden ska kunna 
verkställas på LVM- hem, vilket regleras i lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, är tveksamt. Syftet med tvångsvården som bedrivs 
där är att motivera missbrukaren att så småningom frivilligt medverka till 
fortsatt behandling för att komma ur sitt missbruk. När det skett ska 
tvångsvården upphöra och övergå i frivillig form utanför LVM-hemmet. 
Detta är raka motsatsen till syftet med samhällsskyddsåtgärden, varför det är 
orimligt att åtgärden ska kunna verkställas på LVM-hem.175

 
  

Professor vid psykiatriska kliniken i Umeå, Lars Jacobsson, menar att 
förslaget i SOU 2002:3 om just samhällsskydd är besynnerligt. 
Samhällsskyddsaspekten i betänkandet väger nämligen tyngre gällande 
psykiskt sjuka än för andra kriminella. Övriga kriminella kan i lika stor 
utsträckning återfalla i våldsbrott och därmed skulle liknande reglering 
kunna införas gällande dem med. Alternativt avskaffa det vårdtvång som 
finns specifikt för de psykiskt sjuka. Med lagstiftningens hjälp diskrimineras 
psykiskt sjuka. Vidare menar Jacobsson att institutet rättspsykiatrisk vård 

                                                 
169 Ju2002/481/L5, s 175. 
170 Ju2002/481/L5, s 178. 
171 Ju2002/481/L5, s 182f. 
172 Ju2002/481/L5, s 168f. 
173 Ju2002/481/L5, s 181. 
174 Ju2002/481/L5, s 173. 
175 Ju2002/481/L5, s 186f. 
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bidrar till en stigmatisering av de psykiskt sjuka. Denna grupp 
lagöverträdare står för en tämligen liten del av den totala våldsbrottsligheten 
och ändå pekas dessa individer ut av samhället som en särskilt farlig grupp 
och diskrimineringen fortsätter således. Jacobsson anser att det skulle vara 
positivt i fall även psykiskt sjuka blev dömda för de brott de begått, i likhet 
med övriga individer i samhället. Vidare ska vård erbjudas om det finns ett 
vårdbehov under strafftiden, vilket även föreslagits i betänkandet.176

 
   

Eva Tuninger, överläkare vid psykiatriska kliniken i Lund och Sten 
Levander, professor i Hälsa och samhälle menar att nuvarande utformning, 
med två olika tvångsvårdslagstiftningar, LPT och LRV, leder till 
stigmatisering av de psykiskt störda lagöverträdarna. De psykiskt sjuka 
delas idag in i två fack, de onda (rättspsykiatrisk vård, LRV) och de goda 
(allmänpsykiatrins patienter, LPT). Många av de psykiskt sjuka som begår 
brott är redan kända inom psykiatrin. Samma person med samma sorts 
sjukdom kan därmed först komma att vårdas enligt LPT och efter ett brott 
LRV. Enligt författarna finns inga väsentliga skillnader mellan 
psykospatienter vilket skulle motivera två olika lagar. Att införa ett 
tillräknelighetskriterium skulle delvis råda bot på stigmatiseringsproblemet. 
Vårdgivare, anhöriga och samhället ansvar i ett sådant system för de 
otillräkneliga. De psykotiska personer som bedöms tillräkneliga döms enligt 
det vanliga påföljdssystemet. Där kan deras vårdbehov tillgodoses antingen 
på frivillig väg inom psykiatrin och om patienten saknar insikt i sitt 
vårdbehov, genom tvångsvård. Författarna menar då att det är fullt 
tillräckligt med endast en genomensam tvångslag, då det bara finns en sorts 
psykospatienter.177

 
  

Professor Suzanne Wennberg påpekar att en samhällsskyddsåtgärd är 
förbundet med rättsosäkerhet, då åtgärden är knuten till en framtida 
återfallsrisk och inte till något vårdbehov. Beslutet rätten måste fatta, om det 
finns en framtida risk för återfall i brottslighet eller inte, är förbunden med 
osäkerhet. Därför är det också nästan omöjligt för individen att hävda att det 
gjorts en felaktig bedömning av risken. Wennberg menar att 
samhällsskyddsåtgärden är onödig avseende de tillräkneliga 
lagöverträdarna, eftersom domstolen redan har en möjlighet att utdöma 
stränga straff för allvarliga brott. På så sätt kopplas även straffet till brottet, 
som gärningsmannen ska ta ansvar för. Gällande de otillräkneliga måste det 
vara möjligt att beakta samhällsskyddsintresset, eftersom dessa inte kan 
straffas för sina handlingar. Wennberg menar dock att den etiska konflikten 
som läkarna upplever kommer att bestå även i ett reformerat system, om en 
färdigvårdad otillräknelig hålls kvar i vården på grund av samhällsskyddet. 
Sammantaget är Wennberg kritisk till förlaget om samhällsskyddsåtgärd, 
vilket hon menar utgör ett återupplivande av interneringstanken. Hon menar 
att de argument som talar för en införing av tillräknelighetsläran, nämligen 

                                                 
176 Jacobsson Lars, Psykiatri i samhällets tjänst, Läkartidningen, Nr 23, 2006, volym 203, s 
1822-1823. 
177 Tuninger och Levander, s 1704-1705. 
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rättvisa, förutsebarhet och proportionalitet, kan användas mot förslaget om 
samhällsskyddsåtgärd.178

 
   

4.2.4 Åtgärden i relation till EKMR art. 5 1a och 
1e 

EKMR inkorporerades i svensk rätt den 1 januari år 1995. Därmed gäller 
konventionen och dess tilläggsprotokoll som lag i Sverige.179

 

 Av RF 2:19 
framgår att EKMR har en särställning i svensk rätt. Ingen lag eller föreskrift 
får meddelas i strid mot EKMR. För att besvara frågan huruvida LRV och 
om den föreslagna samhällsskyddsåtgärden i kap 4 strider mot Sveriges 
internationella åtaganden, vilket har antytts i debatten, är bland annat art. 5 
1a och 1e av intresse. Av art. 5 framgår: 

Artikel 5- Rätt till frihet och säkerhet 
 

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får 
berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen 
föreskriver. 
a) När någon är laglighen berövad friheten efter fällande dom av 

behörig domstol 
e) När någon är lagligen berövad friheten för att förhindra 
spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, 
alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare 
 

 
Art. 5 anger att ett frihetsberövande måste ha stöd i lag och det krävs att 
rimliga rättssäkerhetskrav tillgodoses. Av art. 5 1a) framgår att ett tillåtet 
frihetsberövande är för handen om det grundas på en fällande dom av 
behörig domstol. I huvudsak syftas här verkställighet av frihetsstraff. Målet 
Van Droogenbroeck gällde internering av en återfallsförbrytare på obestämd 
tid.180 Sökanden hade dömts till två års fängelse för försök till stöld samt 
stöld. Belgisk domstol tog beslut om att ställa den dömde till regeringens 
förfogande under tio års tid. Med detta menades att justitieministeriet hade 
möjlighet att antingen besluta om internering eller att vidta en mindre 
ingripande åtgärd.181 Åtgärden motiverades av att samhället eller han själv 
skulle fara illa om han släpptes ut.182 Denna åtgärd ansågs inte strida mot 
art. 5 i EKMR.183

                                                 
178 Wennberg Suzanne, Psykisk störning, brott och ansvar- För och emot 
Psykansvarskommitténs betänkande, Svensk Juridisk Tidsskrift, 2002, nr 7 s 577-587.  

 Det har vidare fastslagits att vid internering på obestämd 

179 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
180 Van Droogenbroeck mot Belgien, dom av den 24 juni 1982, Appl.nr. 7906/77.  
181 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, en kommentar till 
europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Nordstedts Juridik, Stockholm 2007, s 
101.  
182 Van Droogenbroeck mot Belgien, dom av den 24 juni 1982, Appl.nr. 7906/77, para. 9. 
183 Van Droogenbroeck mot Belgien, dom av den 24 juni 1982, Appl.nr. 7906/77, para. 18. 
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tid ska personens framtida utveckling, i synnerhet vilken fara de medför för 
andra människor, vara avgörande för hur länge ett frihetsberövande kan 
pågå.184

 
  

Gällande 5 1e) har Europadomstolen anfört att begreppet psykisk sjukdom 
är oprecist och att innebörden av ordet kan variera med tiden. För att kunna 
frihetsberöva en psykisk sjuk person måste det först fastställas att denne 
lider av en psykisk sjukdom. Detta beslut fattas med stöd av objektiv 
medicinsk sakkunskap. Vidare måste frihetsberövandet motiveras av arten 
och omfattningen av sjukdomen. En person får slutligen endast vara 
frihetsberövad så länge störningen består. Dock kan det vara förenligt med 
art. 5:1 att avvakta med en utskrivning till dess att åtgärder vidtagits. Syftet 
med dessa åtgärder ska vara att underlätta individens återanpassning i 
samhället samt undvika ett återfall i sjukdomen. Ett sådant uppskov måste 
dock hållas restriktivt.185

 
    

4.3 Kommittédirektiv 2008:93 
Regeringen tillsatte år 2008 en utredning med uppgift att göra en översyn av 
LRV och LPT samt lämna förslag till ny lagstiftning. Utgångspunkten för 
denna utredning är de förslag som lämnades i SOU 2002:3. Ambitionen är 
att den nya lagstiftningen ska vara så lättillgänglig och pedagogisk som 
möjligt. De ska även vara anpassade till de etiska, medicinska och juridiska 
krav som bör ställas vid tvångsomhändertagande av individer med psykisk 
sjukdom. Utredaren ska särskilt fokusera på hur innehållet i lagstiftningen 
kan förenklas och förtydligas men med ett fortsatt krav på rättssäkerhet.  
Vilka förutsättningar som ska gälla för individer intagna till psykiatrisk 
tvångsvård kommer att behandlas. Även huruvida de tvångsåtgärder som 
används idag är lämpliga eller om de behöver förändras. Det ska utredas om 
omhändertagande inom tvångsvården kan utgöra ett alternativ till förslaget 
om införande av samhällsskyddsåtgärd.186

 
    

Denna utredning beräknas kunna redovisas den 15 december 2011.187

 
 

 
 

                                                 
184 Danelius, s 127. 
185 Danelius, s 111f. 
186 Kommittédirektiv 2008:93, s 1f. 
187 Kommittédirektiv 2010:88 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den 
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. 
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Kriterierna för överlämnande och 
utskrivning från vård  

Redan i inledningsskedet när rättspsykiatrisk vård som påföljd övervägs 
väcks frågan huruvida förfarandet är rättssäkert eller inte. Begreppet 
allvarlig psykisk störning, en av förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård, 
kan nämligen innefatta en rad olika tillstånd och exakt vilka tillstånd som 
omfattas tycks vara tämligen oklart och flytande. Detta synliggörs i de fall 
då den medicinska expertisen inte är överens. Denna expertis och domstolen 
är inte heller alltid överens och det står domstolen fritt att fatta beslut om 
påföljd oberoende av resultatet av en rättspsykiatrisk undersökning eller ett 
utlåtande från det rättsliga rådet.  
 
Denna problematik belystes i NJA 2004 s 702. Av den rättspsykiatriska 
undersökningen framgick då att gärningsmannen inte led av en allvarlig 
psykisk störning och förutsättningen för rättspsykiatrisk vård var därmed 
inte uppfylld. I yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd som inhämtades 
gjordes däremot bedömningen att gärningsmannen led av en allvarlig 
psykisk störning och vård var påkallat. Domstolen valde dock att döma till 
fängelse. Rättsfallet är ett exempel på att olika bedömningar av den psykiska 
störningen kan göras beroende av vilken expertis som tillfrågas. Den 
enskilde kan sannolikt uppleva detta förfarande som tämligen oförutsägbart.  
 
Avgörande för gärningsmannens framtid är således om den psykiska 
störningen bestäms vara allvarlig eller inte, vilket som sagt är ett tämligen 
flytande begrepp. En person som bedöms ha en allvarlig psykisk störning i 
kombination med en betydande återfallsrisk, som därmed tillskrivs särskild 
utskrivningsprövning kan komma att vistas inom vården under en mycket 
lång tid. Under hur lång tid är ovisst för den enskilde, förvaltningsdomstolen 
tar ställning till detta löpande allteftersom utskrivning aktualiseras. En 
annan gärningsman, som begått samma typ av brott med samma risk för 
återfall i brottslighet, men som bedöms vara precis under kravet för allvarlig 
psykisk störning och således bara har en psykisk störning, kan förvisas till 
kriminalvården och frihetsberövas under betydligt kortare tid än förstnämnd 
gärningsman. Även det omvända kan gälla. Ett allvarligt brott vilket skulle 
medföra ett långt fängelsestraff skulle om personen istället överlämnas till 
rättspsykiatrisk vård kunna innebära ett betydligt kortare frihetsberövande. 
Kanhända låg tankar i dessa banor bakom domstolens beslut i NJA 2004 
702. Hade M.M överlämnats till vård i stället och om det skulle ha skett ett 
snabbt tillfrisknande och om det så småningom inte bedömdes finnas någon 
återfallsrisk längre skulle situationen kunna bli den att han släpptes ut redan 
efter några år. Författarna Ottosson och Åström framhöll att det var 
nödvändigt i just detta uppmärksammade fall att påföljden bestämdes till det 
strängaste, livstids fängelse. Någon annan lösning skulle troligen inte 
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godkännas av det allmänna rättsmedvetandet.188

 

 Det kan sålunda ligga i 
farans rikting att domstolen stundtals vänder kappan efter vinden. Frågan 
kan ställas om det är patientens vårdbehov eller det allmänna 
rättsmedvetandets åsikt som ligger bakom ett visst beslut, i synnerhet om 
det är ett medialt uppmärksammat mål. För den enskilde kan likväl den 
rättspsykiatriska vården upplevas som det strängaste straffet, eftersom tiden 
för frihetsberövandet är ovisst.  

Det torde vara problematiskt att utforma ett optimalt system gällande de 
psykiskt störda lagöverträdare där olika aspekter ska tillgodoses samtidigt. 
Lagstiftningen i LRV ser utåt sett tämligen rättssäker ut. Det finns bland 
annat tidsfrister som anger att chefsöverläkaren regelbundet ska ansöka till 
förvaltningsrätten om vårdens upphörande och patienten har rätt att 
överklaga vissa beslut. Rättssäkerheten gällande 16 § LRV däremot, den 
särskilda utskrivningsprövningen, har ifrågasatts. Den särskilda 
utskrivningsprövningens syfte är att tillgodose samhällsskyddet. 
Bestämmelsen ger upphov till ett antal problem. Till att börja med finns det 
ett mycket stort tolkningsutrymme av de båda punkterna i 16 § vilket RÅ 
2001 ref 59 illustrerar. 
 
Patienten menade i målet att eftersom denne inte längre led av en allvarlig 
psykisk störning skulle vården enligt LRV upphöra. Av ett 
sakkunnigutlåtande framgick att patienten var färdigbehandlad, så långt det 
var möjligt och denne saknade därmed behov av tvångsvård. Domstolen 
fastställde dock att patienten inte kunde skrivas ut på grund av den andra 
punkten och båda punkterna måste vara uppfyllda innan vården kan 
upphöra. Enligt den andra punkten kan en person kvarhållas om tvångsvård 
är påkallat på grund av den psykiska störningen eller personliga 
förhållanden i övrigt. Denna bestämmelse anser jag vara den del som skapar 
mest rättsosäkerhet för den enskilde. En helhetsbedömning ska göras vid 
bedömningen av om tvångsvård är påkallat och här tycks många olika 
omständigheter kunna inrymmas, från återfallsrisk i brottslighet till sociala 
förhållanden. Domstolen menade bland annat att personlighetsstörningen 
krävde medicinering. Detta tillsammans med det faktum att 
personlighetsstörningen innebar en risk för fortsatt brottslighet motiverade 
fortsatt tvångsvård. Regeringsrätten uttalade att när helhetsbedömningen 
görs, ska patientens benägenhet att begå brott beaktas. Att risk för återfall är 
skäl för kvarhållande inom vården framgår av 1p. I detta fall var dock inte 
denna punkt tillämplig för att kvarhålla patienten inom vården, eftersom 
denne inte längre led av en allvarlig psykisk störning. Det är intressant att 
domstolen då menar att återfallsrisken även kan beaktas i den andra 
punkten. Om återfallsrisken för brottslighet även kan beaktas i den andra 
punkten sker enligt mig en slags gardering. Domstolen har då så att säga 
alltid en möjlighet att hänvisa till en återfallsrisk och därmed kvarhålla en 
person inom vården, oavsett om personen är allvarligt psykiskt sjuk med ett 
vårdbehov eller inte.  
 

                                                 
188 Ottosson och Åsgård, s 1844-1847. 
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Det är tveksamt om de grunder till fortsatt vård som domstolen anförde; att 
se till att patienten tar sin medicin och att personen hålls instängd på 
sjukvårdsinrättningen till dess att bland annat den sociala situationen blivit 
mer stabil, verkligen är vad psykiatrin ska ägna sig åt. Om nämnt rättsfall 
aktualiserats idag, hade sannolikt den öppna rättspsykiatriska vården 
tillgodosett samhällsskyddet på ett betryggande sätt. Patienten hade kunnat 
slippa den slutna vården på sjukvårdsinrättningen och återgått till samhället 
igen, under förutsättningen att ett antal uppställda villkor beaktades. 
Villkoren skulle kunna utgöras av att patienten var tvungen att ta sin 
medicin, för att hålla den allvarliga psykiska störningen i schack. Det skulle 
vidare kunna uppställas ett villkor att medicineringen skulle ske under 
övervakade former.  
  
Att domstolen kan besluta om fortsatt vård utefter nämnda förutsättningar i 
RÅ 2001 ref 59 kan framstå som godtyckligt och inte särskilt rättssäkert för 
patienten. Det finns säkerligen även många fängelsedömda som lider av en 
personlighetsstörning, vilken innebär en risk för återfall i brottslighet. 
Vidare kan även de fängelsedömda sakna bostad och sysselsättning eller en 
ordnad social situation. Även de kan komma att slarva med eventuell 
medicinering. Trots alla dessa likheter är det endast avseende gruppen 
psykiskt störda lagöverträdare som ett frihetsberövande tillåts förlängas 
genom en särskild utskrivningsprövning. Genom lagstiftningen sker en 
stigmatisering av denna grupp lagöverträdare, de pekas obefogat ut av 
samhället som en särskilt farlig grupp, vilket bland annat Jacobsson 
framhållit.189

 
 

Psykiatrin tycks ofrivilligt ha tilldelats rollen att fungera såväl vårdande som 
förvarande, även då vårdbehov saknas. Detta är uppenbarligen inte särskilt 
lyckat och sannolikt ett av de största problemen med den rättspsykiatriska 
vården. Psykiatrin fungerar som en slags förvaring av farliga brottslingar, 
där någon vidare behandling inte sker eftersom det inte är påkallat utan det 
är återfallsrisken som motiverar fortsatt vård.  Samhällsskyddsaspekten 
snarare än vårdbehovet styr då vårdtiden. Att vårda utan vårdbehov strider 
mot såväl läkaretik som internationell rätt och motiverar en reform av den 
rättspsykiatriska vården. 
 
Inför en utskrivning görs en bedömning av risken för återfall i brottslighet. 
Det krävs för att en riskbedömning ska vara ändamålsenlig att bedömningen 
genererar säkra svar gällande vem som kommer begå brott och inte i 
framtiden. Detta är dock omöjligt, en riskbedömning kan inte ge 
fullständiga svar. Detta framgår av själva ordet, det är en bedömning och 
ingen absolut vetenskap. I ungefär vart fjärde fall görs en felaktig 
bedömning om framtida våldshandlingar. Därmed är rättssäkerheten satt ur 
spel avseende en stor grupp patienter. Troligen anses dock 
samhällsskyddsaspekten så pass viktig att detta accepteras.  
 

                                                 
189 Jacobsson, s 1822-1823. 
 



 54 

Som forskning antytt är det inte den psykiska störningen i sig som utgör en 
riskfaktor för framtida brottslighet utan snarare de faktorer som omger en 
person med psykisk störning. De har kanske på grund av sin störning en 
benägenhet att dra till sig mer problematiska faktorer än en person utan 
psykisk störning. De tenderar att hamna i arbetslöshet i högre grad och den 
psykiska störningen gör att de är mer sårbara för såväl tidigare som framtida 
faktorer. Därmed är det inte helt enkelt att svara på om den psykiska 
störningen kan förutsäga våld. Klart är dock att den psykiska störningen är 
en riskfaktor för andra riskfaktorer, exempelvis missbruk och arbetslöshet, 
som i sin tur kan leda till brottslighet. På ett sätt är därmed en psykisk 
störning, i vart fall indirekt, en riskfaktor för framtida brottslighet. Som 
forskning antytt löper en psykiskt störd lagöverträdare cirka fem gånger så 
hög risk att begå våldsbrott som övriga medborgare. Frågan är om detta 
motiverar den särbehandling som idag sker av denna grupp lagöverträdare. 
 
Överlag kan det framstå som tveksamt att det ens ska vara möjligt att döma 
en person till vård, i synnerhet när inte vårdbehovet är avgörande för 
frihetsberövandets längd. Den enskilde torde uppleva den rättspsykiatriska 
vården som oklar; huruvida det finns någon strafftid inbakad i vårdtiden 
eller inte. Vid utskrivningsprövningen läggs kanske vikt vid brottets 
allvarlighet och detta kommer då påverka vårdens längd. Förutom 
vårdbehov och återfallsrisk beaktar förvaltningsrätten eventuellt hur lång tid 
personen vistats inom tvångsvården. Innan utskrivning är det kanske 
önskvärt att tillräckligt lång tid förflutit, i förhållande till allvarligheten i det 
brott som begåtts. Den enskilde upplever sannolikt att det är ett straff som 
avtjänas inom vården, med beaktande av att det är domstolen och inte 
medicinskt sakkunniga som avgör när utskrivning kan ske. Som Brimstedt 
framförde är såväl den rättspsykiatriska vården som begreppet allvarlig 
psykisk störningen juridiska alster. Att tvångsvården bedrivs efter dessa 
nyckelbegrepp som alltså inte är medicinska kan kanske framstå som 
underligt.190

 
 

Ungefär 75 % av patienterna inom den rättspsykiatriska vården har 
tillskrivits särskild utskrivningsprövning.191

 

 Det är därmed en tämligen stor 
del av det totala antalet patienter som omfattas av det relativt rättsosäkra 
system som den särskilda utskrivningsprövningen utgör. Sammantaget 
framstår det totala förfarandet, från beslutet om en person ska överlämnas 
till vård eller inte, (vilket till stor del grundas på om allvarlig psykisk 
störning anses föreligga eller ej) till beslut om utskrivning från tvångsvården 
som relativt rättsosäker för den enskilde lagöverträdaren. Begreppet 
allvarlig psykisk störning är oklart, nästan vad som helst kan inrymmas i de 
båda punkterna i 16 § LRV som skäl för att kvarhålla en person inom 
vården och den riskbedömning som görs inför en utskrivning är inte heller 
den helt förutsägbar för individen.     

                                                 
190 Brimstedt, s 227-228. 
191 BILAGA A. 
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5.2 En framtida lösning, 
samhällsskyddsåtgärd i stället för 
särskild utskrivningsprövning? 

I uppsatsens bakgrund beskrevs kort hur psykiskt störda har behandlats i 
Sverige och där framträder behandlings- och individualpreventiva 
tankegångar. I och med den reform som infördes år 2008 vilken bygger på 
förslaget som presenterades i SOU 2002:3, syns däremot inslag av den 
klassiska straffrätten och ett ändrat synsätt på de psykiskt störda 
lagöverträdarna. Det är en lagstiftning i skärpande riktning och ett avsteg 
från tidigare behandlingsideologi. Proportionaliteten betonas, påföljden ska 
svara på det brott som begåtts.  
 
I betänkandet från år 2002 framförs en önskan om ett mer renodlat 
påföljdssystem. Vårdbehovet ska skiljas från straffansvaret, till skillnad från 
den särskilda utskrivningsprövningen, där en sammanblandning skett av 
vård och straff. Psykansvarskommittén föreslog att den rättspsykiatriska 
vården skulle avskaffas eftersom detta system medför ett antal problem, 
vilka beskrivits i uppsatsen. Om rättspsykiatrisk vård avskaffas, försvinner 
även möjligheten att tillgodose samhällsskyddet, vilket gjorts genom den 
särskilda utskrivningsprövningen. Det torde vara omöjligt att ta bort denna 
möjlighet att beakta återfallsrisken utan att ersätta den med något annat. 
Därför föreslogs i SOU 2002:3 ett införande av en samhällsskyddsåtgärd.   
 
Samhällsskyddsåtgärden ska vara en absolut sista åtgärd som tillämpas då 
den vanliga påföljdsregleringen bedöms otillräcklig. Åtgärden är 
tidsobestämd och ska kunna tillämpas gällande både tillräkneliga med 
straffansvar och otillräkneliga utan straffansvar. Samhällsskyddsåtgärden är 
lämplig vid allvarlig integritetskränkande gärning och då det finns en 
betydande återfallsrisk. Därefter skiljer sig förfarandet åt, på vilket sätt 
åtgärden ska tillämpas för tillräkneliga och otillräkneliga gärningsmän.  
 
Gällande de tillräkneliga ska samhällsskyddsåtgärden tillämpas endast om 
personen är en återfallsförbrytare och åtgärden ska gälla i stället för 
fängelse. Det uppställs därmed en minimitid för åtgärden, utifrån vad ett 
fängelsestraff skulle genererat. Samhällsskyddsåtgärden är en brottspåföljd 
avseende de tillräkneliga, vilket är i linje med det faktum att tillräkneliga 
faktiskt ska ha straffansvar i ett reformerat system. Den strafflindring som 
29:3 BrB idag ger, anses nämligen i somliga fall leda till otillfredsställande 
resultat; ett alltför lindrigt straff där samhällsskyddet inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt. Samhällsskyddsåtgärden ska fungera som en ventil 
och möjliggöra längre frihetsberövanden i vissa fall och problemet blir 
därmed löst. Betänkandet betonar att ett mer renodlat system är 
målsättningen. Jag anser dock inte att denna lösning gällande de 
tillräkneliga genererar ett tydligare och mer renodlat system. Enligt förslaget 
ska åtgärden kunna verkställas på olika vis, beroende av lagöverträdarens 
förutsättningar. Sjukvården föreslås som ett alternativ och detta talar för att 
gärningsmannen har ett vårdbehov. Därmed är inte motivet med åtgärden 
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tydlig, är motivet vård eller att tillgodose samhällsskyddet? Sjukvårdens roll 
kommer fortsätta att vara oklar och problemet med nuvarande reglering, att 
psykiatrin även ska tillgodose samhällsskyddet, kommer kvarstå. Detta är 
sannolikt inte önskvärt. 
 
Enligt Psykansvarskommitténs förslag ska en samhällsskyddsåtgärd, 
gällande de tillräkneliga, kunna utgöra ett alternativ till en tidsbestämd 
fängelsepåföljd. Domstolen ska då kunna döma en person till 
samhällsskyddsåtgärd (vilket de facto kan liknas med ett slags livstidsstraff 
eftersom åtgärden är tidsobestämd) utan att så att säga behöva döma till 
livstids fängelse. Personen kan därmed komma att förvaras på livstid, utan 
att ett så allvarligt brott som motiverar livstids fängelse har begåtts. Frågan 
kan ställas om det är berättigat att införa en samhällsskyddsåtgärd 
överhuvudtaget, med syfte att enbart se till återfallsrisken, avseende endast 
gruppen psykiskt störda lagöverträdare. De stigmatiseras ytterligare, genom 
att utpekas som synnerligen farliga, farligare och mer benägna att återfalla i 
brottslighet än vanliga lagöverträdare. Slutsatsen är att en 
samhällsskyddsåtgärd gällande de tillräkneliga grundat på betänkandets 
förslag framstår som onödig, vilket även Wennberg framfört.192

 

 Domstolen 
har redan i nuvarande ordning och kommer även i framtiden ha en möjlighet 
att döma en lagöverträdare till långa straff.  

Situationen är dock en helt annan avseende de otillräkneliga. I ett framtida 
system ska denna grupp av lagöverträdare inte kunna straffas för sina 
gärningar, inte tillskrivas någon påföljd och i de fallen måste det givetvis 
ändå finnas en möjlighet att beakta samhällsskyddsintresset. Om 
rättspsykiatrisk vård kombinerat med särskild utskrivningsprövning tas bort 
måste den rimligtvis ersättas med något likvärdigt. Annars kan inte 
samhällsskyddet beaktas. Det är tämligen oklart på vilket sätt utredningen 
föreslår att samhällsskyddsåtgärden avseende de otillräkneliga ska äga rum. 
I betänkandet framgår att en sjukvårdsinrättning i vart fall i inledningsskedet 
är den lämpligaste platsen får åtgärden. 
 
Denna formulering indikerar att Psykansvarskommittén menar att 
verkställigheten i ett senare skede, skulle kunna ske någon annanstans. 
Kriminalvårdsanstalt lyftes fram som lämpligt alternativ gällande de 
tillräkneliga. Att även placera en otillräknelig, med sannolikt vårdbehov 
inom exempelvis kriminalvården torde inte vara en optimal eller önskvärd 
lösning. Ett sådant förfarande strider mot själva grundtanken med 
samhällsskyddsåtgärden avseende de otillräkneliga; åtgärden innebär för 
dem nämligen ingen brottspåföljd eftersom otillräkneliga inte bär något 
straffrättsligt ansvar. Samhällsskyddsåtgärden är gällande dem ingen påföljd 
utan en åtgärd och därför är verkställighet på en anstalt inget rimligt 
alternativ. Vidare är det besynnerligt att begreppet samhällsskyddsåtgärd 
används för såväl tillräkneliga som otillräkneliga, vilket även lyfts fram i 
remissyttrandena. Ibland avser åtgärden en brottspåföljd och ibland inte. Det 

                                                 
192 Wennberg, s 577-587. 
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är problematiskt att åtgärden föreslås placeras i ett nytt kapitel i BrB, vilket 
indikerar att det är en brottspåföljd. 
 
Åklagarmyndigheten i Stockholm menade att samhällsskyddsåtgärden är 
onödig gällande de otillräkneliga, eftersom dessa sannolikt har ett 
vårdbehov, vilket kan tillgodoses genom LPT.193 Detta håller inte jag med 
om eftersom det kommer krävas ett särskilt förfarande för att tillgodose 
samhällsskyddsintresset avseende de otillräkneliga. Detta görs lämpligtvis 
inte inom psykiatrin. Om dessa lagöverträdare enbart vistas inom vården 
enligt LPT kommer enbart vårdaspekten att tillgodoses. När de är friska 
måste de skrivas ut för att inte samma problem som idag ska uppstå, att 
personer kan komma att vårdas utan vårdbehov. Därmed tillgodoses aldrig 
samhällsskyddsaspekten, risken för återfall i brott, om de enbart vårdas 
enligt LPT och sedan återgår till samhället. Den utredning som tillsattes år 
2008 hade bland annat i uppgift att utreda huruvida omhändertagande inom 
tvångsvård skulle kunna utgöra ett alternativ till förslaget om 
samhällsskyddsåtgärd.194

 

 En sådan lösning skulle leda till samma 
problematik som redan finns i nuvarande system. Psykiatrin skulle behöva 
förvara patienter för att tillgodose samhällsskyddet. Det blir då inget 
renodlat system där straffansvaret skiljs från vårdbehovet. Utåt sätt bär 
individerna inget straffansvar. Frågan väcks dock om de otillräkneliga efter 
ett kort tillfrisknande verkligen skulle kunna släppas ut i samhället igen. Det 
allmänna rättsmedvetandet torde ha svårt att acceptera en sådan lösning.  

5.3 En primär eller sekundär modell? 
I betänkandet diskuteras två olika modeller för hur en samhällsskyddsåtgärd 
ska kunna tillämpas. Enligt den primära modellen, vilken 
Psykansvarskommittén förespråkar, ska domstolen fatta beslut om 
samhällsskyddsåtgärd redan från början, vilket ska främja förutsebarhet för 
den enskilde. Det sker då också en koppling till själva brottet, och 
förfarandet anses därmed förenligt med EKMR. Frågan är vilka fördelar 
som följder av att gärningsmannen redan vid domstillfället får reda på om en 
samhällsskyddsåtgärd kommer tillämpas. Det kommer nämligen fortfarande 
vara oklart för den enskilde hur långt frihetsberövandet kommer bli. Vidare 
är det tveksamt hur domstolen redan vid domstillfället ska kunna avgöra om 
en person bör omfattas av en samhällsskyddsåtgärd eller inte. Domstolen 
har nämligen i det skedet sannolikt inte tillräckligt med beslutsunderlag. 
Exempelvis har den inte sett några behandlingsresultat vilka kan eliminera 
risken för återfall i brottslighet och därmed är samhällsskyddsåtgärden inte 
nödvändig att tillämpa. Det framstår därmed tämligen rättsosäkert att fatta 
beslut om samhällsskyddsåtgärd redan vid domstillfället.     
 
Därför vore det enligt mig bättre att tillämpa den sekundära modellen, 
vilken Straffansvarsutredningen förespråkade. Enligt denna modell fattas 

                                                 
193 Ju2002/481/L5, s 178. 
194 Kommittédirektiv 2008:93, s 2. 
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beslut om samhällsskyddsåtgärd vid ett senare skede, efter verkställighet av 
påföljd och åtgärden är således en helt fristående reaktion. De 
lagöverträdare som bedöms tillräkneliga döms till en påföljd och avtjänar 
sitt straff, exempelvis ett tidsbestämt fängelsestraff. Straffrätten har genom 
denna lösning sin gång och först vid frigivning görs en bedömning av 
återfallsrisken och eventuellt fattas då beslut om samhällsskyddsåtgärd.  
 
En otillräknelig som begått ett allvarligt brott och som har ett vårdbehov kan 
inledningsvis vårdas enligt LPT. När vårdbehovet är tillgodosett kan det 
kvarstå problematik som utgör risk för återfall i brottslighet. Det kan som i 
RÅ 2001 ref 59 utgöras av en instabil social situation vilken måste ordnas 
upp innan personen är redo att återgå till samhället igen. I detta skede skulle 
då en samhällsskyddsåtgärd kunna aktualiseras.  
 
Det torde vara centralt att samhällsskyddsåtgärden prövas först efter att 
vårdbehovet tillgodosetts genom LPT. Om en betydande återfallsrisk 
kvarstår efter vård kan personen flyttas till en institution eller liknande och 
omfattas av samhällsskyddsåtgärden. Om åtgärden skulle verkställas genom 
LPT finns en risk att domstolen slentrianmässigt överlämnar otillräkneliga 
till samhällsskyddsåtgärd. Vård och samhällsskydd skulle återigen blandas 
samman. Sammanfattningsvis ska samhällsskyddsåtgärden inte ha 
någonting med påföljd eller vård att göra, motivet är enbart att se till 
återfallsrisken och bemöta denna. Vinsterna i förhållande till nuvarande 
system skulle bestå i att en lagöverträdare enbart vårdas så länge det finns 
ett vårdbehov. Nuvarande reglering, vilken sannolikt strider mot läkaretik 
och internationell rätt, kan bara lösas genom att vårdbehovet och 
samhällsskyddsaspekten skiljs åt. Psykiatrin kommer slippa det ofrivilliga 
ansvaret att förvara en person i väntan på att exempelvis individens 
bostadssituation ordnas. Systemet skulle även bli mer renodlat där skillnad 
görs mellan vårdbehov och påföljd.  
 
Psykansvarskommittén framhöll att den sekundära modellen, att beslutet tas 
i ett senare skede, skulle kunna strida mot art. 5 EKMR. Artikeln föreskriver 
ett principiellt förbud mot preventiva frihetsberövanden. Målet Van 
Droogenbroeck mot Belgien berörde frågan huruvida en återfallsförbrytare 
kunde interneras på obestämd tid. Lagöverträdaren dömdes i Belgien till två 
års fängelse och ställdes sedan till statens förfogande under tio års tid. 
Justitieministeriet hade under denna tid möjlighet att fatta beslut om 
internering eller en mindre ingripande åtgärd, med beaktande av 
samhällsskyddet. Denna åtgärd ansågs inte strida mot art. 5 EKMR. 
Avgörandet indikerar att en stat har rätt att vidta tämligen vidsträckta 
åtgärder för att tillgodose samhällsskyddet. Det har även fastställts att 
personens framtida utveckling och vilken fara personen kan medföra för 
andra människor, ska vara avgörande för hur länge internering på obestämd 
tid kan fortgå. Med beaktande av detta torde inte den sekundära modellen 
strida mot art. 5 EKMR. Så länge kontinuerliga omprövningar sker där 
individens framsteg beaktas och värderas, framstår förfarandet som tämligen 
rättssäkert.    
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I betänkandet föreslogs att samhällsskyddsåtgärden skulle kunna verkställas 
på en rad olika vis, bland annat inom vård, anstalt och på LVM-hem. Det 
sistnämnda är inte optimalt eftersom vården på ett LVM- hem utgår ifrån att 
behandlingen så småningom ska kunna bedrivas under frivilliga former. 
Dessutom skulle det sannolikt behövas en stor utbyggnad av skalskyddet på 
dessa hem och även ett upprättande av särskilt regelverk gällande de som 
omfattas av samhällsskyddsåtgärd. Det hela framstår som mycket 
omständigt. Ett rimligare alternativ är istället att det enbart finns ett slags 
institut där de intagna för samhällsskydd vistas. Inom detta institut, med 
högt skalskydd, kunde det finnas olika avdelningar för olika sorters brott. En 
avdelning för exempelvis sexualbrottslingar, en för missbrukare etc. 
Kompetent personal skulle sättas in på rätt ställe och det behövs endast ett 
regelverk som tillämpas på just denna typ av institution där 
samhällsskyddsaspekten tillgodoses.  
 
Det har framförts kritik att införandet av en samhällsskyddsåtgärd är ett 
återupplivande av interneringstanken. Åtgärden behöver dock inte innebära 
internering och förvaring för alltid. Det ska finnas en förhoppning om att 
personen en dag kan skrivas ut från institutionen och inte återfalla i 
brottslighet. För att möjliggöra detta kan vissa besvärliga omständigheter 
behöva ordnats, exempelvis sysselsättning. Målsättningen ska vara att 
personerna en dag kan skrivas ut. Men i vissa fall kan kanske ett livslångt 
förvarande vara motiverat, exempelvis gällande sexualförbrytare som 
ständigt återfaller i brottslighet. Detta torde vara en tämligen kontroversiell 
tanke i Sverige men kanske inte helt oberättigad.  
  
Sammanfattningsvis finns en rad problem med nuvarande system och en 
reform är behövlig. Nuvarande tvångsvårdslagstiftning är snart 20 år 
gammal. Nya ändringar har tillkommit efter hand och det finns flera 
hänvisningar mellan LRV och LPT. Lagarna är mycket ologiska och 
svåröverskådliga och det finns därmed starka skäl till en förändring. Om 
rättspsykiatrisk vård avskaffas torde enbart regleringen i LPT finnas kvar. 
Det skulle då i denna lag kunna finnas ett kapitel med särskilda 
bestämmelserna avseende de patienter som har begått ett brott, eftersom 
extra hänsyn kan behövas tas till denna patientgrupp i form av 
säkerhetsföreskrifter eller liknande. Vidare vore önskvärt att det upprättades 
en mer lättläst och tydlig lag, som med enkelhet kan förstås av läkare, 
patienter och även anhöriga. 
 
Det torde stå klart att den särskilda utskrivningsprövningen strider mot 
Madriddeklarationen, vilken föreskriver förbud mot vård utan vårdbehov. 
Problemet skulle kunna lösas genom införandet av en samhällsskyddsåtgärd. 
Det är svårt att förutse hur en framtida reform grundat på SOU 2002:3 
kommer att se ut. Vissa avsteg kommer säkerligen att göras från 
Psykansvarskommitténs förslag. Förhoppningsvis införs den sekundära 
modellen i stället för den primära, så att en tydlig skillnad görs mellan 
vårdbehov och samhällets behov att skydda sig från vissa gärningsmän. 
Riskbedömningar kommer behöva göras även i framtiden, trots att de är 
behäftade med tämligen stor osäkerhet. Det kommer troligtvis vara 
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problematiskt att skapa en ordning som ser till samhällsskyddet och 
samtidigt tillgodoser grundläggande rättssäkerhetskrav för den enskilde; 
proportionalitet, likabehandling och förutsebarhet.  
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Bilaga A, Antal beslut om 
rättspsykiatrisk vård  

Statistik hämtad från Brottsförebyggande rådets hemsida avseende beslut 
om rättspsykiatrisk vård med respektive utan särskild utskrivningsprövning. 
Tidsperioden omfattar år 2005-2009.  
 

 
 

26%
74%

År 2009 - Totalt 245 st

Utan särskild utskrivningsprövning 
(64)
Med särskild utskrivningsprövning 
(181)

30%
70%

År 2008 - Totalt 298 st

Utan särskild utskrivningsprövning 
(88)
Med särskild utskrivningsprövning 
(210)
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År 2007 - Totalt 313 st

Utan särskild utskrivningsprövning 
(91)
Med särskild utskrivningsprövning 
(222)
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Utan särskild utskrivningsprövning 
(97)
Med särskild utskrivningsprövning 
(229)

29%
71%

År 2005 - Totalt 303 st

Utan särskild utskrivningsprövning 
(88)
Med särskild utskrivningsprövning 
(215)
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