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Abstract 

Detta arbete ger en bild av polisens handräckningar av psykiskt sjuka personer enligt lagen 

om psykiatrisk tvångsvård  (LPT ). Arbetet visar även att det idag finns ett antal faktorer inom 

handräckningsförfarandet av psykiskt sjuka som berörda parter inom polis och sjukvård vill 

ändra på. Det problem som lyfts är bland annat bristande kommunikation mellan polis och 

sjukvård, det finns ingen nationell blankett för hur en handräckningsbegäran ska se ut samt 

inte heller någon gemensam arbetsform vid handräckningar av detta slag. Vi har även 

granskat juridiken kring handräckningsförfarandet och bland annat kommit fram till att dessa 

handräckningar sällan följer de lagstöd som finns idag för hur de skall utföras. 

 

Sekretessen i sig är idag också ett problem eftersom det finns en sådan osäkerhet bland både 

polis och sjukvård angående vilken information som får utlämnas om den person som är 

aktuell för en handräckning. Vissa sakkunniga som vi varit i kontakt med hävdar att gällande 

sekretess räcker för ett utförligt informationsutbyte medan andra hävdar motsatsen och därför 

vill ha en mer konkret utformad lagtext. I slutet av detta arbete kommer vi i diskussionen att 

lyfta fram dessa problem och även ge förslag på passande åtgärder. 
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1 Inledning 
 
”Det som hände i Nyköping1 är en påminnelse om att poliser har en utsatt position. Poliser 

måste hantera situationer som de flesta andra människor aldrig behöver utsätta sig för.”2  

 

Citatet ovan kommer från nuvarande rikspolischef Stefan Strömberg och belyser på ett 

konkret sätt polisers utsatta situation kring ett handräckningsförfarande. Dessa 

handräckningar för psykiatrin har idag blivit en av polisens vardagssysslor. Poliser har i en 

färsk undersökning från polisförbundet svarat att de ofta kommer i kontakt med personer som 

lider av psykisk sjukdom. 47 % av poliserna kommer, inom sitt arbete, regelbundet i kontakt 
med personer som lider av psykisk ohälsa, 36 % gör det då och då.3  
 

Handräckningar är rutinjobb inom polisen men det är också just när själva förfarandet sker på 

rutin som problem kan uppstå. Som blivande poliser tycker vi därför att det är av största vikt 

att känna till hur sådana här arbetsuppgifter utförs och vad som då är viktigt att tänka på för 

att alla inblandade parters säkerhet ska sättas främst.  

 

Vi vill försöka uppnå en bredare bild av hur handräckningar av psykiskt sjuka ser ut och 

fungerar i Sverige idag. Vidare hoppas vi också kunna utröna vad som kan behöva 

förändras/förbättras av det nu gällande förfarandet för att ytterligare stärka upp säkerheten för 

de inblandade personerna i en sådan aktion också i framtiden.  

   
 
1.1 Bakgrund  
 
Tillkomsten av detta arbete har sin grund i den tragiska händelsen under sommaren 2007 då 

en polisman sköts ihjäl under ett handräckningsförfarande av en psykiskt sjuk person i 

Nyköping. Sådana handräckningar utförs dagligen och med hög frekvens av den svenska 

polisen och efter händelsen i Nyköping aktualiserades debatten upp huruvida dagens 

handräckningsförfaranden är tillräckliga, främst med tanke på säkerheten för de inblandade 

parterna, eller om det måste till förändringar någonstans. Handräckningsärenden är en av 

polisens farligaste arbetsuppgifter beroende på att hälsotillståndet på de personer som man 

ingriper emot inte alltid är kända av polisen. De sker ofta i spända situationer och okända 

                                                
1 Polisman sköts ihjäl under ett handräckningsförfarande av en psykiskt sjuk person i Nyköping sommaren 2007 
2 071016 http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9456257 071016 
3 071119 http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2747  s. 4.  
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miljöer där poliser kan känna osäkerhet och otrygghet vid själva mötet med en psykiskt sjuk 

person.4 De diskussioner som nu förs kring handräckningsförfarandena av psykiskt sjuka är 

om det bör utformas en ny utbildning kring det hela och/eller om en handbok bör tas fram för 

att underlätta polisens arbete.5 

 

Eftersom att handräckningar av psykiskt sjuka personer idag är ett rutinarbete för polisen 

känner vi att det är av stor vikt som blivande poliser att få en inblick i en sådan både mycket 

vanlig och ibland även farlig arbetsåtgärd. Förhoppningsvis kan vi även sprida den nyvunna 

kunskapen vidare till våra blivande kolleger för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att dels 

utföra dessa högfrekventa rutinjobb, dels göra det på ett sätt som tillvaratar samtliga 

inblandade parters säkerhet.   

 

Sådana här omhändertaganden av personer med någon form av psykisk ohälsa kan vara 

tämligen problematiska beroende på vilken syn personen ifråga har sedan tidigare på till 

exempel myndighetspersoner. De kan även ha skräckliknande ångestsymtom för i princip vad 

som helst vilket gör att deras upplevda jobbiga situation än mer trissas upp i och med ett 

ingripande från polisen. Med detta som bakgrund inser man också hur viktigt det är att vi som 

poliser utför dessa omhändertaganden på ett så pass bra sätt som möjligt med hänsyn till vad 

just denna person har med sig sedan tidigare. Det är också viktigt med rätt bemötande för att 

underlätta eventuella nästkommande omhändertaganden av samma person i framtiden. Hos 

den ingripande polisen krävs det därför en stor portion mänsklighet och tålamod för att kunna 

utföra sådana insatser som detta arbete behandlar på ett positivt sätt för samtliga inblandade 

parter.6 

 
1.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att få en klarar bild av hur handräckningsjobben ser ut idag med fokus på själva 

förfarandet, juridiken kring det hela och hur säkerhetsaspekten för de inblandade ter sig. 

Detta eftersom en sådan arbetsuppgift är rutin för polisen idag och även är den form där 

många anser att den största säkerhetsrisken också finns. Vårt arbete syftar alltså till att studera 

polisens handräckningsärenden åt psykiatrin ur främst ett polisiärt perspektiv med fokus på 

ovanställda tre aspekter inom handräckningsförfarandet. 

                                                
4 Agevall, Jenner; Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav. Göteborg 2006. s.51. 
5 071016 http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1501493 
6 Agevall, Jenner; 2006. s. 59 
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1.3 Frågeställningar 
 

- Hur ser samverkan mellan polis och sjukvård ut idag baserat på vad juridiken säger 

och vad kan där behöva förändras/förbättras? 

- Vad kan förbättras/behövas förbättras för att ytterligare stärka upp säkerheten för de 

inblandade personerna? 

 
 
1.4 Avgränsningar 

Detta arbete om handräckningar avgränsar sig till polisens handräckning av psykiskt sjuka 

personer enligt 47 § i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det behandlar alltså inte 

handräckning av personer till olika former av huvudförhandlingar och dylikt.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi kommer i detta arbeta att främst använda oss av kvalitativa intervjuer med berörda 

personer inom området för att få en bild av hur handräckningsförfarandet ser ut idag och vad 

som kan komma att ändras på i framtiden. De personer som kommer att intervjuas är Torbjörn 

Brander, chef för handräckningsenheten vid Stockholmspolisen samt Lars Sjöberg som 

arbetar vid Rikspolisstyrelsens polisrättssektion. Han arbetar just nu med att se över vad som 

kan förändras inom nuvarande förfarande och juridiken kring handräckningar. Vidare kommer 

vi att prata med poliser vid ordningsavdelningen i Umeå för att få en bild av hur 

handräckningarna går till rent praktiskt och vad de har för tankar och funderingar kring dessa 

arbetsuppgifter. Vi kommer även att kontakta psykiatrin vid norrlands universitetssjukhus för 

att få sjukvårdens bild av handräckningsförfarandet. Kerstin Asplund, lärare vid juridiska 

institutionen vid Umeå universitet, kommer också att intervjuas för att få en sakkunnig syn på 

juridiken som styr ett handräckningsförfarande. Studier av lagar, förarbeten och annan 

relevant litteratur kommer också att ligga till grund för detta arbete och även egna 

erfarenheter från sådana tillfällen under vår utbildningstid hittills.  
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2 Juridiska utgångspunkter 

I detta arbete kommer vi använda termen ”handräckning” i olika former och därför förklarar 

vi här handräckning lite mer ingående. Med handräckning i detta arbete avses sådan som 

utförs enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 47 § 2 stycket (LPT). Nedan kommer detta 

lagrum att presenteras samt även övriga lagtexter som vi sedan kommer att hänvisa till i det 

fortsatta arbetet. Vi kommer då att diskutera kring innebörden av dessa och hänvisa tillbaka 

till denna rubrik. I slutet finns även två diagram som statistiskt visar på dels hur ofta polis 

kommer i kontakt med psykiskt sjuka, dels hur synen är på vidareutbildning inom området. 

 

2.1 Lag (1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
47§  Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för 

annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten tillfälligt 

omhänderta honom i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honom sådan hjälp. Den 

omhändertagne får föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling. 

Polismyndigheten skall lämna biträde på begäran av 

1. 1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han skall kunna genomföra en 

undersökning för vårdintyg, 

2. 2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av chefsöverläkaren för att föra 

patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats, 

3. 3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd, eller 

4. 4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit 

sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har 

återkallats.7 

2.2 Polislagen (1984:387) 

11§ Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon skall omhändertas, får en 

polisman omhänderta denne i avvaktan på polismyndighetens beslut, om polismannen finner 

1. 1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och 

2. 2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara8. 

 

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas får en polisman bereda sig tillträde till 

den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma 

                                                
7 Lag (1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård 
8 Polislagen (1984:387) 
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gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte 

eljest uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en 

polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med 

stöd av lag eller annan författning skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid 

föremålets ägare eller innehavare. 

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år 

och som har avvikit får en polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en 

allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den 

avvikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som 

genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en 

sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör 

en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet. 

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan 

föregående beslut av polismyndigheten. Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas 

mellan kl. 21.00 och 6.00.9 

2.3 Sekretesslagen (1980:100)  

15:3 Myndighet skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över i den mån hinder 

inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.10 

 

1:5 Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den utlämnande 

myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. 11 

2.4 Lag (1998:621) om misstankeregister  

2 § Misstankeregistret skall föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott 
som behövs i verksamhet hos 

1. 1. polis-, skatte- och tullmyndigheter för att samordna förundersökningar mot en person och för att 
förebygga, upptäcka och utreda brott,  

2. 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och  

3. 3. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller 
annan prövning som anges i författning.  

5 § Uppgifter ur misstankeregistret skall lämnas ut om det begärs av 

1. 1. polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § 
första stycket 1-3,  

2. 2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett 
särskilt fall ger tillstånd till det. 12 

                                                
9 Polislagen (1984:387) 
10 Sekretesslagen (1980:100) 
11 Ibid. 
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Tabellen ovan visar hur frekvent poliser möter människor med psykisk problematik .13 

Hela 53 % av dessa poliser anser dock att de behöver mer utbildning för att på ett tillfredsställande sätt 

hantera personer som lider av psykisk ohälsa. Se tabell nedan. 14 

                                                                                                                                                   
12 Lag (1998:621) om misstankeregister  
13 071119 http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2747  s.8 
14 Ibid. s.12 
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3 Resultat 

Poliser i Sverige kommer ofta i kontakt med psykiskt sjuka personer i sitt arbete. De 

vanligaste formerna när dessa kontakter tas är under handräckningar av sådana personer, 

under år 2006 uppgick dessa till cirka 8500 handräckningar i Sverige. Vårt resultat i detta 

arbete bygger främst på intervjuer från berörda personer inom mestadels polisen och 

sjukvården. Nedan kommer vi redovisa resultatet från vardera instans under de namngivna 

rubrikerna för att sedan föra en vidare diskussion om resultaten längre fram i arbetet. Det 

avsnitt som behandlar var polisen anser problemen finns inom dagerns 

handräckningsförfarande samt vad de anser behöver förbättras/förändras besvaras av Lars 

Sjöberg. Han jobbar idag på Rikspolisstyrelsens polisrättsektion och just nu ser över dessa 

problem på ett mer nationellt plan. De aspekter som beskriver hur dessa 

handräckningsärenden ser ut idag grundas på intervjuer med ordningspoliser i Umeå samt 

chefen för handräckningsenheten i Stockholm, Torbjörn Brander. Denna handräckningsenhet 

är den enda i sitt slag i Sverige med poliser avsatta för att endast bedriva sådana 

handräckningar. 

 

När motsvarande aspekter och avsnitt behandlas ur sjukvårdens synvinkel grundar sig det 

resultaten på de svar vi fått från sjukvårdspersonalen på psykiatrin vid Norrlands 

Universitetssjukhus i Umeå. Vi kommer även att redogöra för hur en handräckning av en 

person med psykisk ohälsa är tänkt att gå till och hur det regleras juridiskt. Detta blir således 

en beskrivning av ett handräckningsförfarande. 

 
3.1 Handräckningsförfarandet och juridiken som styr 
 
Ovan under teoridelen anges det lagrum som är högst aktuellt de gånger en psykiskt sjuk 

person ska handräckas med polisens hjälp. Den lag som avses är lagen om psykiatrisk 

tvångsvård och dess 47 § paragraf (LPT). I det första stycket regleras när polisman på eget 

initiativ får ingripa och omhänderta en person. Det gäller då det kan antas att personen lider 

av en allvarlig psykisk störning och är farlig annans personliga säkerhet eller liv eller att 

personen i övrigt behöver omedelbar hjälp. Vid dessa ingripanden ska personen föras till 

sjukvårdsenhet för stöd och behandling. Fall där detta kan tillämpas är till exempel de gånger 

en person påträffas i fas med att begå självmord eller för att avvärja att någon annan person i 

dess omgivning kan riskera att skadas. En persons beteende i sig kan också ligga som grund 

för omedelbar fara för personens egen hälsa och att behovet av hjälp då framstår som 
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oundgängligt. När en person omhändertas enligt denna paragraf faller det samtidigt tillbaka på 

polislagens 11 § (PL) .15 

 

Ett omhändertagande enligt PL 11 får alltså göras av polisman om denne finner stöd i att en 

person uppfyller de förutsättningar som nämns i föreskrifterna som finns i LPT 47 första 

stycket och att detta omhändertagande inte kan avvaktas med annat än att det för den 

omhändertagne innebär fara för liv eller hälsa eller annan fara. Ett ingripande enligt dessa 

lagrum ska så snart som möjligt också anmälas av polismannen till sin förman som 

omedelbart ska pröva om beslutet ska bestå enligt PL 11 §. Detta är reglerat så eftersom en 

polismans individuella initiala bedömning om en persons psykiska hälsotillstånd kan antas bli 

aningen summarisk vid tillfället och därför bör det krävas en noggrannare prövning av förman 

eller polismyndighet om beslutet ska bestå.16 

 

När en person handräcks med polisens försorg och det inte är på polismannens eget initiativ 

hittar man istället regleringen om detta i LPT 47 § andra stycket och de fyra punkterna där. 

Dessa handräckningar ska begäras av en legitimerad läkare enligt LPT 4 § och enligt LPT 47 

§ första punkten ska polismyndigheten bistå för att möjliggöra en undersökning för ett 

vårdintyg, vilket är samma sak som ett läkarintyg, om det är begärt av den legitimerade 

läkaren. Lagrummets främsta anledning är att göra det möjligt för läkaren att komma in i 

personens bostad eller annat ställe där det kan antas att denne befinner sig eftersom det är 

menat att personen ifråga, så långt det är möjligt, undersöks i det egna hemmet.17 

 

Den andra punkten blir aktuell i de fall en person ska tas med till en vårdinrättning efter att ett 

vårdintyg har utfärdats. Det poängteras i förarbetena till lagen att det är den läkare som 

bedömt personen som bäst borde kunna bedöma behovet av polishandräckning enligt detta 

lagrum. Självklart bör en sådan handräckning först bli aktuell efter att personen ifråga 

kontaktats och uppmanats att inställa sig till vårdinrättningen frivilligt. 

 

När en patient har avvikit från en vårdinrättning för psykisk vård en chefsläkare begära 

polishandräckning enligt tredje punkten för att återföra personen och samma läkare kan också 

med hjälp av den fjärde punkten begära att polisen ska återföra en person till en vårdinrättning 

                                                
15 Se lagtexten under rubriken Teori. 
16 Prop. 1990/91:58 s.285. 
17Grönwall, Holgersson; Psykiatrin, tvånget och lagen. Stockholm 2006 
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som personen, med tillstånd, vistats ifrån men som inte återkommer självmant när tillståndet 

gått ut eller återkallats. 

 

3.2 Så går en handräckning till 

Här följer ett exempel på förfarande vid en handräckningsbegäran. Begäran kommer in via 

fax till polismyndigheten enligt LPT 47 § punkt 1-4. På myndigheten bedöms om läkaren är 

behörig att begära handräckning samt vilken status personen som skall handräckas har. Är det 

oklart hur situationen är hos den som skall handräckas skall läkare kontaktas för mer 

information. Efter detta dokumenteras begäran i A-diariet, ett register för bland annat polisens 

handräckningar, och därefter kontrollerar man om personen tidigare varit aktuell. Tidigare 

minnesanteckningar bör även kontrolleras. Efter detta godkänns handräckningen och 

vidarebefordras till patrull.  

 

Patrullen förbereder sig mentalt, väl på plats meddelas kommunikationscentralen och beslut 

begärs enligt polislagen 20 §18 för att få gå in till personen som skall omhändertas. Patrullen 

kontrollerar den utvändiga miljön och undersöker lämpliga reträttvägar, man lyssnar även av 

utanför dörren samt kontrollerar om den är låst. Om det är möjligt kan patrullen ringa in till 

lägenheten för att prata med den som skall handräckas. Om läkare eller sjukvårdspersonal 

finns med på platsen är det viktigt att komma överens om hur de taktiska säkerhetsrutinerna 

inför öppnandet av dörren till lägenheten ska gå till. Nu höjer patrullen sin mentala 

förberedelse till exempel med att ha pepparspray eller batong lättillgängligt. När de kommer 

in i exempelvis en lägenhet är det bra med tidig kommunikation med den som skall 

omhändertas medan kollegan ser över situationen och säkrar lägenheten. Det är viktigt att 

behandla den som skall omhändertas med värdighet, ödmjukhet samt prestigelöshet. 

Ytterligare en faktor som kan minska användandet av tvång och våld är att ge den som skall 

omhändertas tid. Sedan avslutas handräckningen med transport till anvisat sjukhus. 19  

                                                                                                                                                                                                                          

3.3 Polisens agerande vid en handräckning 

När polisen handräcker personer enligt ovan angivna lagrum finns det vissa riktlinjer som det 

är sagt att de utförande poliserna ska rätta sig efter. En av dessa aspekter att polismännen ska 

uppträda hänsynsfullt och att det helst ska vara poliser med lång erfarenhet som utför dessa 

handräckningar. Poliserna ska så långt det är möjligt använda sig av civila kläder och det bör 

                                                
18 Se lagtexten under rubriken Teori 
19 Intervju med Torbjörn Brander, 071106 
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även ske på ett sådant diskret sätt att grannarnas uppseende inte väcks, till exempel genom att 

använda sig av civila bilar. Vid handräckningsförfaranden är det också önskvärt att personal 

från psykiatrin eller socialtjänsten medverkar för att försöka övertyga patienten att frivilligt 

följa med till den berörda vårdinrättningen. Ytterligare en faktor som nämns i förarbetena är 

att undersökningen för vårdintyget skall om det är möjligt ske i patientens hem.20 Detta är 

dock något som stämmer dåligt med verkligheten. Enligt socialstyrelsens statistik från 2007 

visar det att endast 9 % av alla undersökningar för vårdintyg skedde i patientens hem. Den 

största delen av dessa undersökningar sker på en psykiatrisk akutmottagning, 47,3 %.21  

 
3.4 Polisens syn på dagens handräckningsförfarande 
 
Vid varje handräckning är det av största vikt att en så noggrann bakgrundsbild som möjligt 

presenteras för de polismän som skall utföra handräckningen. Detta sker också idag vid de 

tillfällen som handräckningen faxas direkt ifrån sjukvården till polismyndigheten. Därefter 

görs de slagningar som är relevanta och tillåtna samt kontakter som anses nödvändiga tas 

direkt med sjukvården  Inte helt sällan kommer dock handräckningsbegäran direkt ifrån 

sjukvården eller annat polisdistrikt till ledningscentralen (LKC) som ger uppdraget till 

patrullen via radio/telefon. Vid dessa tillfällen har inte alltid ovan beskrivna information 

inhämtats vilket medför en osäkerhetskänsla hos patrullen avseende status och 

bakgrundinformation om den person som skall hämtas.   

 

Vid kontakt med poliser från Umeå uppgav en polis att själva handräckningsförfarandet som 

helhet fick en tvåa på en femgradig skala.  
 

Det fungerar inte bra men heller inte dåligt. Det finns dock flera saker som bör och kan förbättras för att 

underlätta en handräckning.22 

 

Det som är det största problemet enligt denna polis är det faktum att informationen 

inledningsvis är tämligen bristfällig. Det som avses är information om personens 

välbefinnande, information om vem som är ansvarig läkare och har begärt handräckningen 

samt vilken läkare som sedan ska möta upp på psykiatrin och ta över handräckningen. I cirka 

hälften av gångerna uppger polismannen att det ej har varit förberett på psykiatrin och att det 

                                                
20 Prop. 1990/91:58 s. 286 
21 071129 http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A20D29EB-22D4-49AC-97DB-
50C214D80C4D/7186/20071074.pdf 
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ibland har varit en väntan på över en timme för att utreda detta vilket inte alls är 

tillfredsställande. Ovanstående informationsbrister uppstår oftast när handräckningen 

inkommer till polismyndigheten via fax och därför efterfrågas bättre utformade blanketter för 

att dessa viktiga informationsområden bättre ska täckas upp. På så sätt får polisen tydligare 

riktlinjer att arbete efter och kan då också utföra handräckningarna säkrare och smidigare, det 

sistnämnda avser själva överlämnandet från polis till läkare vid psykiatrin. Idag slår polisen i 

det tillgängliga register som finns när de fått namnet på en person som ska handräckas. Detta 

görs för att ge poliserna själva en bättre helhetsbild av den person som ska handräckas med 

tanke på eventuell farlighetsgrad. Detta ser inte polismannen som något hinder utan det 

motiveras enligt poliserna själva som ett led i den säkrare arbetsmiljö som också kan hittas 

stöd för i arbetsmiljölagstiftningen.  

 

Vid själva handräckningsförfarandet uppger den intervjuade polisen att det inte sker på det 

sätt som riktlinjerna är sagda. Eftersom det oftast är ordningspolisen som utför dessa 

handräckningar är det lika ofta också utförda i uniform och kriteriet att det ska vara poliser i 

äldre tjänst som gör ingripandena faller också enligt samma motivering. På ordningen är det 

oftast yngre poliser som arbetar och därmed frångås de riktlinjer som är satta och det är också 

mycket sällan som personal från sjukvård följer med ut på handräckningen (Se avsnittet 

Polisens agerande vid en handräckning ovan)23 

  

3.5 Så arbetar handräckningsgruppen vid handräckningsenheten i Stockholm 

Historiskt sett tillhörde gruppen spaningsroteln under benämningen personspaningsgruppen. 

Namnet antyder vad gruppen arbetade med. För cirka sju år sedan bröts gruppen ut från 

spaningsroteln och organiserades under jourroteln i City polismästardistrikt i Stockholm. 

Gruppens arbetsuppgifter blev då betydligt mer omfattande än tidigare. Som exempel kan 

nämnas handräckningar rörande lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om vård av 

unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM) och familjebalkens 21 kapitel. 

Hämtningar till förhör, husrannsakningar såväl personella som reella, meddelande av dödsfall, 

söka efter anhållna och häktade i sin utevaro, domstolsinställelser, söka efter personer som 

skall inställas för verkställighet av ådömt straff är några av de arbetsuppgifter som gruppen 

har. Även skydd till socialtjänsten och kronofogdemyndigheter vid olika förrättningar, civil 

                                                                                                                                                   
22 Intervju med polis från Umeå, 071107 
23 Intervju med polis från Umeå, 071107 
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bevakning vid demonstrationer, sportevenemang och politiska möten är åtgärder som 

handräckningsenheten utför. 

 

Arbetet fungerar mycket bra inte minst beroende på att gruppen består av polismän med lång 

polisiär erfarenhet och livserfarenhet. Gruppen delger varandra genom stor öppenhet av både 

positiv och negativ feedback från olika uppdrag. Målet är att alltid genomföra kvalitetssäkra 

uppdrag. 

 

3.6 Kravprofil för att arbeta inom handräckningsgruppen 

Nedan angivna är de kriterier som handräckningsgruppen i Stockholm anser är värdefulla 

egenskaper hos en polis när denne bemöter personer med psykisk ohälsa. 

 

Arbetsuppgifternas karaktär (meddelande av dödsfall, omhändertagande av psykiskt sjuka 

personer, omhändertagande av barn etcetera) gör att vi söker dig som har stor livserfarenhet, 

är trygg i dig själv med inre mognad som präglas av balans mellan yrkesliv och privatliv. 

 

Vi ser dessutom gärna att du har en bred polisiär erfarenhet 

Är en god lyssnare 

Har stort tålamod 

Har empatisk förmåga 

Är prestigelös 

Många av uppdragen kräver ett mycket väl utvecklat säkerhetstänkande 
 
3.7 Polisens syn på problemen vid handräckningar och vad som bör förändras 

Det som föranleder att det nu görs en översyn på handräckningsförfarandet av psykiskt sjuka 

personer i Sverige är det faktum att en polisman sköts till döds och en annan skottskadades 

under sommaren 2007 i Nyköping under just en sådan form av handräckning. 

Rikspolisstyrelsen har därför tillsatt en grupp som med hjälp av kontaktpersoner ute bland 

samtliga 21 polismyndigheter har beskrivit hur de utför sina handräckningar idag samt fått 

redogöra för deras tankar och funderingar kring hur det borde vara. Socialstyrelsen har också 

kontaktats för att få en bild av hur de utformat de föreskrifter som gäller för sjukvården när 

deras vårdpersonal kommer i kontakt med de psykiskt sjuka personer som handräckts samt 

vad de har för riktlinjer att gå efter när det gäller kontakt med polis inför en handräckning. 

Även ansvariga personer som planlägger polisutbildningens delar som behandlar 
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handräckningsförfarandet på något sätt har kontaktats och fått redogöra för vad de anser om 

utbildningens kvalité inom det nämnda området.  

 

Målsättningen är att säkerställa hur nuläget ser ut där tonvikten är på hur dagens poliser 

utbildas inom handräckningsproblematiken samt hur de yrkesverksamma poliserna ute på 

fältet genomför dessa handräckningar i praktiken. Med detta som utgångspunkt hoppas man 

kunna utforma nya förslag på förbättringar för att ytterligare stärka upp säkerheten kring 

handräckningsförfarandet med hänsyn till samtliga involverade personer. De problem som 

redan nu har upptäckts och som sedermera kommer att ses över är i princip uppdelade inom 

tre områden; 

 

• Brister i informationsöverföring från sjukvård till polis. 

• Bristande stöd i lag för informationssökning i misstankeregistret (MR) och brottsregistret 

(BR)  

• Bristande enhetlighet vid utförandena och de riskanalyser som görs före en handräckning. 

 

Den första punkten handlar om hur sekretessen styr och reglerar vilken information som får 

överlämnas från sjukvården till polisen. Det som främst avses är den information som berör 

själva statusen på den person som avses handräckas. Hur mår personen ifråga, hur pass farlig 

är denne och vad är tidigare kända åsikter/tankar etcetera som personen har/haft/yttrat om 

poliser i stort? Vad triggar upp patienten? Blir han lugn eller aggressiv när han/hon möter 

polis i uniform? Dessa är några av de frågor med tillhörande svar som polis kan vara stort 

hjälpta av om sjukvården kan förmedla dessa i tid till polisen. 

 

I stort är det sekretesslagens 15 kapitel 5 paragraf (SekrL) som styr vilken information som 

får utlämnas mellan myndigheterna.24 Denna paragraf är tänkt att verka som en 

informationsskyldighet mellan myndigheter som tillexempel polis och hälso- och sjukvården. 

Paragrafen ensam kan inte utgöra underlag för att sekretessen mellan myndigheterna får 

brytas utan istället får stöd för detta sökas i annat lagrum, nämligen i SekrL 1 kapitel 5 §.25 

 

Om detta appliceras på ett handräckningsförfarande innebär det att sådana uppgifter som är 

nödvändiga för att personen i fråga ska kunna bli handräck, ska få lämnas av i detta fall 

                                                
24 Se lagtexten under rubriken Teori. 
25 Se lagtexten under rubriken Teori. 
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sjukvården till polisen. Enligt lagrummet är det en befogenhet som sjukvården ska ha men 

däremot ska det inte ses som en skyldighet, det måste alltid till en bedömning av 

nödvändigheten att lämna ut den aktuella informationen. Enligt denna paragraf ska polisen av 

sjukvården kunna få så pass mycket information att de kan utföra den planerade 

handräckningen på ett tryggt och säkert sätt, inte minst med hänsyn tagen till den person som 

ska handräckas. Sådan information som omfattas av denna paragraf bör vara kännedom om 

personens farlighet och/eller annat som kan vara av vikt för att utföra en säker handräckning. 

Denna information från sjukvård till polis behöver inte vara skriftlig utan kan även ges 

muntligt som ett komplement till den skriftliga handräckningsbegäran och informationen kan 

också komma från sjukvårdens eget initiativ utan att polisen efterfrågat det.26 Enligt 

Rikspolisstyrelsens polisrättssektion bör dock detta lagrum tillämpas restriktivt och deras 

förhoppning är också att få till en mer konkret sekretessbrytande regel som ska gälla vid 

handräckningsförfarandena.27  

 

Inom den andra punkten handlar det om att polisen bör få slå i registrena tidigare för att leta 

information om personen. Som det är nu måste personen vara skäligen misstänkt för att kunna 

registreras i misstankeregistret28 (MR) 1 §. Polisen har sedan enligt 5 § rätt att få ut uppgifter 

om personer från MR för verksamhet som avses i 2 §. Där framgår att ändamålet med registret 

är att polisen ska ha uppgifter om skälig misstanke om brott för att samordna 

förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott, 2 § 1 

punkten. Eftersom att handräckningar utgör polisens serviceverksamhet kan man således inte 

använda sig av slagningar i MR i förebyggande syfte eftersom det inte är ett brott i sig att 

handräckas. Här är förhoppningen från utredarna på Rikspolisstyrelsens polisrättssektion att 

en lagförändring ska till för sådana personkontroller i förväg på det sätt som slagningar i MR 

vid handräckningar idag redan görs ute på myndigheterna. Samma lagtekniska resonemang 

som ovan hittar man också för slagningar i belastningsregistret (BR)29  

 

Frågor man skulle kunna få svar på genom slagningar i dessa register är bland annat; Har 

personen ifråga tidigare uppvisat våld? Vilka fordon och/eller vapen omger sig personen 

med? Vilka ytterligare personer kan man räkna med att finna i bostaden? Svar på sådana 

                                                
26 Intervju med Kerstin Asplund 071108 
27 Intervju med Lars Sjöberg, 071109 
28 Se lagtexten under rubriken Teori. 
29 Intervju med Lars Sjöberg, 071109 
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frågor skulle markant öka säkerhetsgraden om polisen i god tid fick denna information och på 

så sätt kunnat genomföra en mer ingående risk- och hotbedömning av den berörda personen.  

 

Den tredje punkten belyser vikten av att ha samkordinerade utföranden och riskanalyser vid 

samtliga polismyndigheter i Sverige. Oavsett var i Sverige man jobbar ska alla poliser arbeta 

efter samma grundmall när de handräcker en psykiskt sjuk person och det bör även finnas en 

enhetlighet vid de riskanalyser som görs före en handräckning.30  

 

Ur polisens perspektiv bör också själva blanketten förbättras. Uppgifter som saknas i för 

polisen tillgängliga register men som finns hos exempelvis hos sjukvård eller socialtjänst bör 

finnas med. Tidigare våld och lite historik kring detta är vad polisen också önskar, i 

blanketten skulle detta kunna räcka med en kryssruta. Direkttelefon till läkaren för möjlighet 

till kompletterande uppgifter borde också finnas med.31 Sjukhussekretessen får inte utgöra ett 

hinder för information som kan ligga till grund för säkrare och mindre våldsutsatta 

ingripanden vid omhändertagande av psykiskt sjuka personer.  

 
”Vad gäller sekretess finns det en förhoppning att RPS:s inledda kontakter med Socialstyrelsen leder till att den 

sekretess som existerar idag inte kommer att överleva morgondagen.”32 

 

För att kunna göra ett säkert och professionellt ingripande när det gäller handräckningar av 

psykiskt sjuka är det viktigt att polisen har får så mycket bakrundsfakta som möjligt. Polis bör 

alltså få relevant information av sjukvården men kanske också om det krävs av människor 

som finns i den sjukes omgivning. Möjligheten att skaffa sig bakrundsinformation varierar 

beroende på var i Sverige man jobbar. I en liten stad kan det vara lättare att ta kontakt med 

psykiatrin men i större städer finns inte den möjligheten då det ofta finns flera sjukhus och 

flera psykmottagningar. Det senare är ett problem för polisen och detta skulle behöva åtgärdas 

på en hög organisatorisk nivå för att underlätta informationsinhämtningen.  

 

Ofta kan inte poliser i storstäderna göra ett lika bra jobb, detta eftersom de i dagsläget inte har 

möjlighet att skaffa sig viktig bakgrundsinformation.  

 

                                                
30 Intervju med Lars Sjöberg 071031 
31 Intervju med Torbjörn Brander 071106 
32 Intervju med Torbjörn Brander 071106 
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”Om poliserna var mer välinformerade, skulle de kunna utgöra en värdefull resurs i 

psykiatriska sammanhang.”33 

 

 

 

3.8 Sjukvårdens syn på handräckningsförfarandet 

För att få en bred bild av handräckningarna har vi även intervjuat personal vid psykiatrin på 

Norrlands universitetssjukhus i Umeå. I stort tyckte det att handräckningarna fungerade 

ganska bra. Något som upplevdes som ett orosmoment var när poliser som utfört en 

handräckning inte hade möjlighet att stanna kvar för att transportera patienten till 

vårdavdelningen. Detta kunde ibland ge att patienten avvek och att en ny handräckning måste 

begäras. Här upplevdes ett glapp i lag och praktik. Ofta utförs vårdintygsbedömningen på en 

mottagning. När bedömningen är gjord är också juridiskt sett handräckningen slutförd. Om 

polisen sen inte är kvar när patienten ska flyttas till en sluten avdelning  får sjukhuspersonal 

inte föra med sig patienten med tvång till avdelningen. Dock uppgav de att om polisen 

tillfrågades om att stanna kvar så fick de oftast hjälp med transport till avdelning.  

 

Målet med detta var att göra det så enkelt som möjligt för polis att fullgöra handräckningen. 

Detta genom att läkare som skall utföra vårdintyget skall vara anträffbar direkt när polis 

kommer till sjukhuset. Från sjukhusets sida uppgavs också att det fanns mycket som kunde bli 

bättre till exempel information om vart patienten skall lämnas samt att just läkare finns på 

plats när polis anländer. En ytterligare åtgärd skulle kunna vara att polis hade möjlighet till 

direktkontakt med ansvarig läkare, vilket inte alltid är fallet idag. En ökad kommunikation var 

alltså något som man efterlyste även från sjukvårdens sida.34 

 

Personal menade också att informationen från polisen kunde bli bättre, till exempel kunde 

polis kräva att personal från sjukvården skall medverka. Men väl på plats vid platsen där 

handräckningen ska genomföras lämnas sjukvårdspersonalen trots allt utanför och tillåts 

ibland inte ens komma in i lägenheten. 

 

                                                
33 Agevall, Jenner; 2006. s 64. 
34 Intervju med specialist vid psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus 071109 
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Mobila teamet35 på psykmottagningen uppgav även att det skett en förändring på senare år. 

De menade att det idag var mer vanligt att polisen krävde att läkare följde med på 

handräckningen. De menade även att det från psykiatrins sida ofta var någon som följde med 

när polisen skulle handräcka en person. Däremot kunde de dock inte redogöra för hur det 

fungerade när distriktsläkare från exempelvis en vårdcentral begärde handräckning. Sen är 

även resursbrist en faktor som gör att det inte alltid finns möjlighet för psykiatrin att skicka 

med personal.36 

 

4 Kritisk granskning av resultatet 

För att nå fram till det resultat som redovisas ovan har vi intervjuat yrkesverksamma poliser, 

personal från sjukvården, juridiskt sakkunniga samt personer som på annat sätt har stor 

kunskap inom detta område. Sammanlagt har vi gjort sex stycken intervjuer och vi inser att 

detta underlag inte kan ge någon allmän syn på hur dessa yrkesområden ser på 

handräckningsförfarandet. Istället belyser dessa intervjuer vilka problem som just dessa 

personer upplever men som vi också insett överensstämmer med det stora flertalets syn i och 

med arbetets gång. 

 

Den litteratur vi använt oss av anser vi vara relevant för området och även kan ses som 

trovärdig då den bland annat används som kurslitteratur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Öppenvårdsteam vid psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus  
36 Samtal med personal vid mobila teamet psykiatrin Norrlands universitetssjukhus 071109 
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5 Diskussion med tillhörande slutsatser och förslag  

Under detta fördjupningsarbete har vi stött på en rad problem inom handräckningsförfarandet 

av psykiskt sjuka som både polis och sjukvård också ansett sig uppleva. Nedan vill vi lista de 

problemområden vi upptäckt och därefter kommer dessa diskuteras kring och de förslag på 

ändringar som vi upplever kommer också redovisas. De aktuella problemområdena är; 

 

• Det finns ingen nationell blankett för hur handräckningsbegäran från sjukvården till polis 

ska se ut. 

• Möjligheten att slå i misstankeregistret (MR) samt belastningsregistret (BR) ska bli 

tydligare. 

• Samverkansträffar mellan polis och sjukvård saknas. 

• Informationsutbytet mellan polis och sjukvård är bristfällig. 

•  Osäkerhet råder kring vad sekretessen reglerar vid handräckningsförfarandet.  

• Nuvarande lagreglering kring hur handräckningar ska utföras stämmer inte överens med 

verkligheten. 

 

Något som har blivit uppenbart under arbetets gång är bristen på ett nationellt 

handräckningsformulär. Det finns enligt lagen inget speciellt krav på hur en 

handräckningsbegäran ska se ut eller om den ska vara muntlig eller skriftlig. Dock kräver ofta 

polisen en skriftlig begäran för att få ett dokument som intygar att en handräckning skall äga 

rum. I dagsläget finns inget nationellt dokument för handräckningarna utan varje enskild 

myndighet har utformat sitt eget formulär. Just detta formulär är egentligen den första 

kontakten mellan sjukvård och polis och är enligt oss en viktig del i att informationsutbytet 

ska bli bättre. Om det fanns ett nationellt utformat handräckningsformulär så skulle det 

underlätta för polisen genom att tydligare riktlinjer om vilken information som kan vara 

relevant. Det skulle även underlätta för sjukvården dels för att visa vilken information polisen 

vill ha men också vilken information som sjukvården sekretessmässigt får lämna ut.       

 
 
När det gäller registerslagningarna råder det som vi tidigare diskuterat delade meningar om 

vilka slagningar man får göra vid en handräckning. Här är det viktigt att man får en klar 

lagstiftning som gör det möjligt för polis att inhämta de uppgifter som är relevanta för att 

utföra en säker och professionell handräckning. Som vi har påvisat i detta arbete ska personen 

nått upp till skälig misstanke för att registreras i register och för att denna information även 
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ska få hämtas ut. Vi anser därför att den idag gällande lagen bör vidareutvecklas för att det 

inte ska råda någon tvekan om att denna information ska få inhämtas, det handlar ju till 

syende och sist om de inblandade parternas säkerhet vilket aldrig får åsidosättas.  

 

För att förbättra samarbetet mellan psykiatri och polis borde det enligt oss också vara relevant 

med samverkansträffar mellan de två parterna. Det är möjligt att det sker på vissa håll i landet, 

dock inte i Umeå. Om representanter från de två organisationerna hade möjlighet att träffas 

ökar det möjligheten till ett bättre samarbete samt en ökad förståelse mellan polis och 

sjukvård.  

 
Tredje och fjärde punkten hänger ihop på så sätt att både polis och sjukvård vill och inser att 

det behövs ett mer utförligt informationsutbyte angående den person som ska handräckas men 

sedan råder osäkerhet kring vad sekretessen egentligen tillåter inom området. Vi delar till viss 

del den åsikt som framkommit i detta arbete att sekretesslagen 1:5 i större utsträckning kan 

användas från sjukvårdens sida för att lämna ut viktig information till polisen angående 

statusen i stort på den som ska handräckas. Men eftersom det trots denna lagtext ändå finns en 

osäkerhet från sjukvårdens sida om vad som får utlämnas anser vi att det i alla fall bör 

utarbetas en konkret sekretessbrytande lagtext. Den regleringen ska på ett mer tydligt sätt ge 

större möjlighet för främst sjukvården att delge polisen i princip all information som berör 

den person som ska handräckas. Denna information ska polisen sedan ha som grund i de 

förberedelser som görs för att kunna utföra handräckningen på ett sådant sätt att ingen av de 

inblandades parters säkerhet ska äventyras.  

 

Den femte och sista punkten som belyser problem vid dagens handräckningsförfarande är det 

faktum att den nuvarande lagregleringen kring hur en handräckning ska utföras sällan också 

utförs på det sättet. Enligt dessa regleringar ska handräckningarna så långt det är möjligt 

utföras av äldre poliser med lång erfarenhet på området, det ska ske i civila bilar med tanke på 

integriteten för den som ska handräckas och sjukvårdspersonal ska medfölja polisen vid 

handräckningarna. Idag är det sällan som det sker enligt ovan eftersom det oftast är den yngre 

ordningspolisen som utför handräckningarna i målade bilar samtidigt som personal från 

sjukvården sällan medföljer. Som tagits upp tidigare utförs inte heller någon större del av 

undersökningarna för vårdintyg i patientens hem. Det är alltså mycket som inte stämmer 

överens med vad förarbetena stadgar. Man kan tycka att dagens lagstiftning angående 

handräckning av psykiskt sjuka kanske borde anpassas efter verkligheten. För att råda bot på 
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dessa problem anser vi att det bör utformas en gemensam nationell handräckningsmall för att 

handräckningarna ska utföras på samma sätt oavsett var i Sverige dessa utförs.  
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