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Sammanfattning 

 
Polisers vardag består till stor del av att möta och hjälpa människor som är psykiskt sjuka 

eller psykiskt instabila. I många fall nekas dessa personer hjälp av psykvården och 

våldshandlingar mot poliser eller vanliga människor kan då vara ett rop på hjälp. Det är inte 

ovanligt att ingripanden och handräckningar av psykiskt sjuka personer blir turbulenta när 

polisen skall omhänderta dessa individer. Vi intresserar oss av våldet från psykiskt sjuka 

personer mot poliser och vi har frågat oss vad som kan göras för att underlätta ingripanden 

och handräckningar av psykiskt sjuka personer. Vårt syfte är att utreda om arbetet kan 

underlättas genom ökad förståelse mellan psykvård och polis, mer utbildning och ökad 

kunskap kring lagstiftning. Våra frågeställningar sträcker sig från lagstiftningen i 

sekretesslagen, om polisers handräckningsärenden och övriga ingripanden som kan göras 

säkrare med ökad information från läkare och vad som i övrigt kan underlätta polisers möte 

med psykiskt sjuka individer. Informationsinhämtningen har dels skett genom intervjuer med 

poliser som har lång erfarenhet av yttre tjänstgöring, en överläkare på rättspsykiatriska 

utredningsenheten på NUS och dels genom relevant litteratur inom ämnet. Det har visat sig i 

våra intervjuer att poliserna ofta är missnöjda med informationen som läkarna lämnar ut i 

samband med handräckningsärenden medan läkaren säger att informationsutlämningen styrs 

direkt av sekretesslagen och läkarna är tvungna att följa denna strikta lagstiftning. Poliserna 

som intervjuades säger sig själv ha bristande kunskap om både lagstiftningen och bemötandet 

i sig. Det kan göras mycket som skulle underlätta mötet med dessa personer och i denna 

studie ger två poliser sina förslag.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det har skett stora nedskärningar inom psykiatrin de senaste åren. Allt fler personer med 

psykiska störningar vistas nu ute fritt i vårt samhälle. Allmänheten och media kritiserar detta 

eftersom allvarliga och tragiska våldsbrott den senaste tiden från sjuka personen har blivit 

mycket uppmärksammade. Exempel på detta är mordet på Anna Lindh som utfördes av 

Mihajlo Mihajlovic som senare ansågs vara allvarligt psykiskt sjuk vid tillfället och vidare 

angreppet på en polis i Nyköping där polisen hastigt avled efter skottlossning. Ytterligare en 

tragisk händelse skedde i Göteborg 2004 där en polisman blev stucken i ryggen med kniv vid 

en handräckning. Denne polisman överlevde lyckligtvis. Det vi är intresserade av är just 

våldet mot poliser utfört av psykiskt sjuka. Detta är ett aktuellt ämne med tanke på ovan 

nämnda händelse i Nyköping där en polis avled.  

 

Polisförbundet har under 2007 skickat ut en enkät till över 3000 poliser i Sverige som belyser 

just samarbetet mellan psykvården och polisen samt mötet mellan psykiskt sjuka personer och 

polisen. Den visar bl.a. på att det är bland de yngre poliserna där det största missnöjet 

gällande polisens samarbete med psykvården finns.1 En anledning till detta som ges i 

utredningen är att det oftast är unga poliser mellan 20-29 år som arbetar i yttre tjänst och 

oftast kommer i kontakt med psykvården och psykiskt sjuka. 

 

Idag så är de psykiskt sjuka personerna mer spridda i vårt samhälle. De slutna 

psykiatriplatserna har skurits ner från 35.000 st. i slutet av 60-talet till endast 6.000 st. 1997.2 

Antalet är ännu lägre idag. Detta innebär att dessa personer är mer utspridda på övriga 

institutioner samt att betydligt fler vistas fritt ute i samhället. 

 

Polisen möter dagligen personer som har en psykisk sjukdom eller i övrigt är psykiskt 

instabila. Förutom rena handräckningsärenden som initieras av sjukvården kan poliserna möta 

dessa personer vid ingripanden enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade  
                                                
1 http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2747, 071112 
2 Ottosson, Jan-Otto; Psykiatri 5:e upplagan, Liber 2000 
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personer), LUL-ärenden (lagen om unga lagöverträdare), PL 13§-omhändertaganden eller 

rena möten på stan bland allmänheten. Mötet kan ske när som helst och oftast så har poliserna 

som möter personerna ingen kunskap eller kännedom om personernas psykiska hälsa. 

 

Ifall polisen har någon kunskap om personen som de möter kommer denna information oftast 

från andra kollegor eller ren erfarenhet från tidigare situationer då denna polisman eller andra 

poliser träffat på just denna person. 

 

När ett handräckningsärende idag kommer till polisens bord så är informationen från läkarna 

som beslutat detta mycket varierande. Ju mer information som läkarna ger polisen, ju säkrare 

ingripande blir det men det handlar även om från läkarnas sida att inte bryta mot den 

lagstiftning som finns. I sekretesslagen styrs vad som får lämnas ut till polisen i dessa ärenden 

och hur denna lag tolkas är för många en bedömningsfråga. Denna balansgång mellan 

säkerhet för polisen och skydd för den personliga integriteten sker ständigt och belyses 

särskilt i situationer där läkare ger polisen information om psykiskt sjuka individer.  

 

1.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att utreda om arbetet kan underlättas genom ökad förståelse mellan psykvård och 

polis, mer utbildning och ökad kunskap kring lagstiftning.  

1.2.1 Frågeställningar 
 

- Hur begränsar lagstiftningen läkare att lämna ut uppgifter om personer till polisen? 

- Kan våldet mot poliser från psykiskt sjuka minskas genom ökad information från 

läkare? 

- Vilka åtgärder kan genomföras från olika myndigheter för att göra polisers arbete 

säkrare i mötet med psykiskt sjuka? 
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1.3 Tillvägagångssätt 
 

Huvuddelen av vårt arbete grundar sig på intervjuer av personer som på något sätt är aktuella 

och har kunskap om detta ämne. Poliser och läkare inom ämnet har gett sin bild till denna 

rapport. Dels har intervjuerna skett per telefon och dels har vi mött personerna i fråga. Till 

detta hämtar vi information genom tidigare gjorda rapporter och uppsatser samt aktuell 

litteratur i ämnet. Det skall tilläggas att resultatet av detta arbete ger en mycket generell bild 

på hur situationen ser ut idag med tanke på begränsningarna som vi har. 

 

2 Teori 
 

2.1 Psykvård – då och nu 
 

I slutet av 1960-talet var det upp mot 35.000 patienter som vårdades i sluten psykiatrisk vård. 

Ca 26.000 av dessa vårdades på s.k. mentalsjukhus. Samma år tog landstinget över ansvaret 

från staten. 1980  började de första avdelningarna för psykiskt funktionshindrade att stänga 

och 1997 fanns det endast 6.000 patienter kvar som vårdades på psykiatriska kliniker runt om 

på allmänna sjukhus i Sverige. 1995 kom så småningom psykiatrireformen. Syftet med denna 

reform var att öka möjligheterna för de vuxna individer i samhället som hade diagnostiserats 

som psykiskt sjuka. Det som lades i fokus var ökad gemenskap och ökad delaktighet. Det 

sattes då krav på att den psykiatriska öppenvården och andra institutioner utanför 

mentalsjukhusen skulle utökas.3 

 

I och med psykiatrireformen så tog kommunerna över ansvaret för den öppna psykiatrin. Det 

har sedan 1995 riktats mycket kritik mot kommunerna och kritiken har främst handlat om att 

de varken har kompetensen eller de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en 

högkvalitativ psykiatrisk öppenvård. 

 

 

                                                
3 Ottosson, Jan-Otto; Psykiatri 5:e upplagan, Liber 2000 
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Pekka, hemlös i Stockholm sade i en intervju i SVT: 

”Alla mentalsjukhus, alla vårdinrättningar där de tar hand om folk, de stänger, de slänger ut 

dem, klara dig själv ungefär. De hamnar i en miljö de inte känner till och spårar ur. Vad tror 

du händer? Nio av tio försöker ställa till med något för att skapa uppmärksamhet om att de 

behöver hjälp.” 4 

Men det är inte bara de personer på gatan som är kritiska utan även vårdare och annan 

personal. 

 

Gunilla Persson från stadsmissionen i Stockholm säger i samma intervju: 

”Vi försöker få dem att åka in till psykakuten, men så fort man kan svara vad man heter och 

vilken dag det är, är man inte psykiskt sjuk, och så hamnar man på gatan igen. Det är oftare 

som vi får folk från psykakuten än vi skickar folk dit”.5 

 

Synen som Gunilla har är hon inte ensam om. Även andra yrkeskårer riktar stark kritik mot 

psykvården. Läs om detta mer under stycket om poliser nedan. 

 

De patienter som vårdas enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), 

HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SOL (Socialtjänstlagen) påverkas av psykiatrireformen. 

Följande lagtext är hämtad ur socialtjänstlagen: 

 
Kap 5:7§ - Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra… 

 
Kap 5:8§ - Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor 

med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 

verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och 

organisationer. 
 

Som vi har nämnt ovan har det riktats mycket kritik mot psykiatrireformen. Socialtjänsten 

tycker att det generellt är svårt att få hjälp av psykiatrin, det är svårt att samarbeta med  

                                                
4 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6437&a=116340, 071112 
5 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6437&a=116340, 071112 
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psykiatrin och särskilt när det gäller missbrukare som samtidigt har ett psykiskt 

funktionshinder, s.k. dubbeldiagnostik. Problemet hittar man främst bland individer som har 

ett missbruk och samtidigt en psykisk sjukdom. Det är inte ovanligt att man utvecklar just 

psykisk sjukdom vid missbruk, speciellt vid ett långvarit sådant. Personerna med denna 

problematik har ofta svårt att få hjälp och det gäller även yngre personer.  

 

Ansvarsfrågan, d.v.s. vilken institution som nu skall behandla dessa är nu inte längre 

självklar. Har personen ett missbruk får denne hjälp via socialtjänsten och har personen en 

psykisk sjukdom finns hjälpen inom psykiatrin. Självklart kan dessa myndigheter samarbeta 

och så sker också i viss utsträckning. Det stora problemet är när en person med dessa problem 

uppmärksammas så kan det ta tid innan personen får hjälp då den ena myndigheten tycker att 

det är den andres ansvar.6 Detta problem kan leda till onödigt lidande för den drabbade. SIS 

(Statens institutionsstyrelse) har funderingar på att öppna avdelningar för att ta emot unga 

personer med dessa komplexa problem. 

 

2.2 Sekretesslagen 
 

Regelsystemet kring vilka uppgifter man inom sjukvården får föra vidare till andra 

myndigheter är mycket komplicerat. De flesta regler inom detta område finns samlat i 

sekretesslagen som vi kommer att presentera kortfattat nedan. Det är viktigt att läkarna inte 

tummar på sekretessen och inte ger ut uppgifter som är sekretessbelagda. Då skulle lätt 

förtroendet för sjukvården raseras. Samtidigt måste de fullgöra sin uppgift och hjälpa andra 

myndigheter att genomföra sina arbetsuppgifter, t.ex. polisen.  

 

Sekretesslagen bygger på ett undantag från den s.k. offentlighetsprincipen, d.v.s. att alla 

inkomna eller upprättade handlingar hos en myndighet skall vara offentliga.7 Bestämmelserna 

om sekretess inom den allmänna sjukvården hittar vi i sekretesslagens 7 kapitel, 1-3§§ samt 

6§. Läkare eller annan sjukvårdspersonal skall förhålla sig restriktiva när de för över uppgifter 

till en annan vårdinrättning. T.ex. bör man inhämta patientens samtycke när han eller hon  

                                                
6 Danermark Berth, Kullberg Christian; Samverkan; Välfärdsstatens nya arbetsform, Studentlitteratur Lund 1999 
7 Bohlin Alf; Allmänna handlingar, Juristförlaget 1988 
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är aktuell för psykiatrisk vård. Dock så krävs ej samtycke när en läkare för över uppgifter från 

en vårdinrättning till en annan när det gäller en patient som är intagen enligt LPT (lagen om 

psykiatrisk tvångsvård).8  

 

Det kan som läkare ibland vara aktuellt att lämna ut uppgifter om en patient utanför 

sjukhusets väggar till en annan myndighet. Detta möjliggörs genom sekretesslagen 1kap, 5§. 

Där läser man sig till att sekretessen inte utgör något hinder mot att en uppgift lämnas ut om 

det är nödvändigt för den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. 

Utlämnande av sådana här sekretesskyddade uppgifter kan ske både till enskilda personer och 

till andra myndigheter.9 Notera här att man bara kan använda sig av paragrafen när den 

utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin uppgift och det har sagts i förarbetena att 

denna bestämmelse skall användas restriktivt.10 

 
Sekretesslagen 1 kap 5§; 

”Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för den utlämnande myndigheten 

skall kunna fullgöra sin verksamhet”. 

 

I sekretesslagen 7kap, 1§ läser man sig till att man inte får röja uppgifter om en enskilds 

personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till honom lider men. Till personliga förhållanden räknas personens 

karaktär, ekonomi, familjeförhållanden, hälsotillstånd och arbetsförmåga etc.11 

 

Det enda tillfället då myndigheten får lämna ut en uppgift till en annan myndighet är om det 

står klart att den som uppgiften berör inte kommer lida men av det. Med ”men” förstås allt 

som kan kränka individens identitet. Ordet ”men” har därför en vid innebörd i 

sammanhanget.12  

 

För att t.ex. kunna genomföra en handräckningsbegäran så behöver ibland polisen erhålla 

uppgifter om en persons hälsotillstånd. I ett JO-uttalande från 1988 läser man: 
                                                
8 Norström, Sverne; Sekretess inom hälso- och sjukvården, sid. 41, Gothia, 1996 
9 Prop 1979/80:2 Del A, s 122 
10 Prop 1979/80:2, s 465 
11 http://www.sos.se/fulltext/114/2002-114-6/2002-114-6.htm, 071112 
12 Billum, Susanne; Sekretessprövning, Publica 1997 
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”Föreligger enligt inrättningens bedömning medicinska hinder mot en transport, måste 

polisen självfallet få ta del av dessa uppgifter för att kunna ta ställning till hur den skall lösa 

sitt uppdrag. Hurvid kan 1 kap 5§ SekrL vara tillämplig, dvs. för att sjukvården i ett fall som 

det förevarande skall kunna uppfylla sin skyldighet att vårda patienten kan det vara 

nödvändigt att den lämnar polisen sådan information att polisen kan uppskjuta sina 

tjänsteåligganden.”13 

 

3 Resultat 

 

3.1 Två polisers syn på mötet med psykiskt sjuka 
 

Vi har intervjuat 2 poliser. Den ena är 43 år och den andra 45 år. Båda har mångårig 

erfarenhet av yttre polisverksamhet (17år samt 22 år) genom att ha arbetat på ordningen och i 

övrig yttre verksamhet. En av dessa arbetar fortfarande i yttre verksamhet i Umeå medan den 

andra arbetar som lärare på polishögskolan på heltid. Vi kommer att sammanfatta intervjuerna 

med dessa poliser nedan och kommer så småningom att knyta ihop svaren till våra 

frågeställningar. Intervjuerna skedde vid 2 olika tillfällen, en per telefon och en där vi mötte 

personen i fråga.  

 

Polis 1 (P1) – 43 år, Umeå 

Polis 2 (P2) – 45 år, Umeå 

 

Först frågade vi hur många handräckningsärenden det ungefär sker per år. P1 säger att detta i 

hög grad varierar och på något sätt känns det för honom som det är fler under den varma 

årstiden men ungefär 2-3 st. per månad här i Umeå. Vidare säger han att det händer betydligt 

oftare att psykiskt sjuka individer själv vänder sig till polisen för att få hjälp med skjuts till 

sjukhuset, s.k. frivillig transport. Han säger att ”detta är otroligt vanligt egentligen”. Detta 

kan t.ex. ske i samband med omhändertagande enligt LOB (Lagen om omhändertagande av 

berusade personer) och att de då vill bli skjutsade till motivationsenheten (en enhet där  

                                                
13 JO 1988/89 s 234 
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personal arbetar med patientens fysiska, sociala och psykiska behov i form av individuella 

samtal eller samtal i grupp14) eller psykakuten osv. Vi fick samma svar från P2 som säger ”ett 

par per patrull och månad”.  

 

P1 berättar vidare att man som polis efter många år i yttre tjänst får en kunskap om vilka 

dessa personer är, speciellt de personer som är över 40-45 år. Han säger att han känner till 

deras historik och kan agera därefter på ett annat sätt än om han träffar en yngre person som 

lider av psykisk ohälsa som han inte känner till sedan innan. P2 säger att det är svårt för 

poliser idag att veta om personen som de träffar på som agerar underligt lider av en psykisk 

sjukdom eller är sjuk på något annat sätt men uppskattningsvis så säger P2 ändå att han träffar 

människor som är psykiskt instabila i stort sett varje dag. 

 

På frågan hur mycket information polisen får av läkarna när de ska hämta in en psykisk sjuk 

person vid handräckning så svarar P1:  

 

”Personligen tycker jag att det är alldeles för lite. Oftast är det så att det är ett papper som 

faxas till vakthavande befäl, och då är det namn, personnummer och adress. Det händer 

naturligtvis ibland att läkaren kan skriva att han är våldsam eller någonting mer, men det är 

väldigt sällan”. 

 

P1 berättar vidare att han skulle vilja ha betydligt mer information, bl.a. att personen kanske 

är rädd för uniformer, han är jätterädd för polisbilar och att de i så fall borde åka dit i en civil 

bil. Han berättar att detta upptäcker man som polis först när man kommit in i lägenheten och 

då är det för sent. Dock så tycker han att samarbetet med läkarna har blivit allt bättre. P1 

brukade ringa upp läkaren själv men detta var något som han lärde sig under årens lopp. 

Under samtalet fick han då mer information om den psykiskt sjuka individen. P2 tycker alltid 

under årens lopp att informationen från läkarna varit bristfällig och knapphändig. Han tycker 

även att läkarna skriver på ett språk som man som polis har svårt att förstå. 

 

 

                                                
14 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=7025, 071201 
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På frågan varför P1 tror att inte läkarna skriver ut informationen i begäran om handräckning 

direkt så säger han att han inte vet men han gissar att det har att göra med sekretessen och det 

skydd som sekretessen skall ge patienten. P1 säger vidare att han dock tycker att denna går 

lite väl långt ibland. Det finns enligt honom uppgifter som han tycker man skulle kunna skriva  

ut i samband med begäran om handräckning utan att bryta mot sekretessen och som polisen 

skulle ha väl nytta av, t.ex. att patienten är våldsam. P2 tror att anledningen till att 

informationen från läkarna är knapphändig beror på en kombination av att de är restriktiva att 

lämna ut integritetskränkande uppgifter och att de inte tänker på vilka situationer som polisen 

kan tänkas komma i. Han säger vidare att samarbetet mellan läkare och polis ”inte är 

hundraprocentigt”. Om det hade funnits ett bättre samarbete så skulle det nog ha varit så att 

båda parter skulle känt ett större ansvar att hjälpa varandra. Dessutom säger P2, att det oftast 

är vakthavande befäl som skickar ut patrullerna på ett jobb via LKC 

(länskommunikationscentralen) och då försvinner ytterligare information i detta steg. 

 

P1 har aldrig blivit nekad information någon gång från läkarna utan hans uppfattning är 

snarare att läkarna varit tacksamma att han har hört av sig till dem. P1 säger samtidigt att det 

inte skett speciellt många gånger att han ringt till läkarna men kanske 5-6 ggr. Detta har varit 

situationer då intuitionen hos honom varit sådan att han vill ha mer information om personen. 

Det har aldrig skett att han har fått ut sådan information från läkare som säger att personen 

inte gillar poliser utan vid dessa händelser så har han känt till detta själv. Det kan t.ex. vara så 

att man har varit hos personen innan, en kollega har varit på adressen vid ett tidigare tillfälle 

eller vakthavande befäl känner till något om personen. 

 

På frågan hur information som kommit fram under ett ingripande eller en handräckning sprids 

till poliser så svarar P1 att det ofta sker från mun till mun på polisstationen. Det sker även via 

den s.k. KUT:en (kriminalunderrättelsetjänsten) där vissa ingripande loggas och man 

därigenom kan hämta viss information. På frågan till P2 hur användbar information om 

personer sprids mellan poliser så svarar han likvärdigt som P1. 

 

P1 tycker att vissa hotfulla situationer som han varit med om skulle kunna undvikas om han 

då skulle ha fått mer information från början. De kan t.ex. handla om storleken på en 

människa. ”När man inte får så mycket information om en person så skapar man sig själv en  
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bild och då sker det ibland att man går in med fel ingångsvärden” säger P1. P2 säger att detta 

är en mycket svår fråga men säger att ”det hade absolut inte försämrat vårt ingripande om 

man säger så utan möjligtvis hade vi kunnat göra ett mer proffsigt ingripande om vi hade haft 

mer förståelse för den personen som vi möter”. 

 

Det finns idag enligt P1 ingen utbildning på myndigheten som rör mötet med psykiskt sjuka 

personer. P1 tycker att man till en början skulle få mer utbildning i lagtext och lagstöd på 

myndigheten eftersom det ofta är där man som polis känner sig osäker, t.ex. bestämmelserna 

kring LPT och dess koppling till polislagen. Vidare säger P1 att ett bra forum för att utbilda 

poliser vore att integrera denna i den bastaktiska utbildningen som alla poliser i yttre tjänst 

skall utbildas i. Det händer att t.ex. trafikpoliser även får ta ordningsjobb och då är det inte fel 

med en ”uppfräschning” enligt honom. P2 trycker under hela intervjun på att poliser idag skall 

få mer och ökad utbildning i ämnet. Han säger att med tanke på händelserna som skett de 

senaste tiden då poliser i tjänst använt tjänstevapen mot psykiskt sjuka personer  

så har han förstått att polisen haft ”väldigt dålig utbildning, i stort sett ingenting. Det man får 

idag sker på skolan men sedan är det upp till en själv och lära sig genom erfarenheter.”  

 

P1 trycker på att vi i första hand arbetar för att träffa människor och möta människor. ”Det är 

klart poliser idag skulle behöva mer skytte- och bilkörningsutbildning men trots allt så sker 

det betydligt oftare att vi bara står och pratar med människor och då behövs såklart 

vidareutbildning i ämnet möte med psykiskt instabila personer” säger P1. 

 

Samarbetet i stort mellan läkare och polis fungerar mycket bättre idag än för några år sedan 

enligt P1. På följdfrågan vad som är bättre idag svarar han att gränserna är mycket tydligare 

idag gällande vilka arbetsuppgifter som var och en tar hand om. Sedan är det en större 

öppenhet från läkarna idag jämfört med innan. Det är lättare att få ut relevant information idag 

än förut utan att man tummar på sekretessen. 

 

P1 har inte förtroende för psykvården idag. Han påtalar att man försöker anpassa människor 

till samhället i alldeles för hög grad, människor som inte klarar och kan vistas fritt ute bland 

andra människor. T.ex. kan det vara så att folk inte tar sin medicin som de ska. Han påtalar 

dock att detta är en personlig och generell bild av psykvården, men samtidigt så tror han att  
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han inte är ensam om att tycka så här. P2 säger att han inte är rätt person att bedöma 

psykvården men han ser det som ett problem att ”alltför många människor med psykisk 

sjukdom vistas ute i samhället och vi som möter dessa har inte tillräcklig utbildning. Jag har 

en känsla av att en del av dom som är ute idag inte borde vara ute. Det tjänar varken vi eller 

dom på”. 

 

P1 tror att det fortfarande är så att läkarna är väldigt försiktiga när det ger ut information inför 

en handräckning och det kan vara så att läkarna inte riktigt tänker på vilka situationer som 

poliser kan komma i under en handräckning. 

 

Resultatsammanfattning: P1 och P2 har liknande uppfattning i de flesta frågor som vi ställde. 

Båda tycker att läkarna lämnar ut knapphändig information när de skickar ut en begäran om 

handräckning och båda tror att ökad information från läkare skulle ha underlättat ett 

ingripande för polisen. Både P1 och P2 tycker att polisen behöver utbildning gällande mötet 

med psykiskt sjuka och framför allt P2 ser detta som mycket viktigt. Båda två säger vidare att  

det idag är upp till polisen att sprida information om psykiskt sjuka personer och det är näst 

intill alltid man som polis får användbar information från kollegor på stationen. P1 är kritisk 

till psykvården som helhet idag medan P2 säger att han inte är rätt man att svara på frågan 

men säger att det går alltför många med psykisk sjukdom ute i samhället idag. 

 

3.2 Psykvården, samarbete och motsättningar 
 

Som ett led i vår informationsinhämtning bokade vi en intervju med överläkare Maria Hamrén 

som även är chef på rättspsykiatriska avdelningen i Umeå. Rättspsykiatrin tillhör 

allmänpsykiatrin som har ansvaret för alla de personer som har någon form av kontakt med 

psykiatrin. Detta kan då vara allt från ett stödboende eller lägenhet till en sluten plats på 

rättspsykiatriska avdelningen. Självklart finns ett samarbete med socialtjänsten och speciellt 

då det mer öppna boendet/placeringarna. 
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De handräckningsärenden som går till polisen begärs av den läkare som har bakjour. Enligt 

Maria sker handräckningar ganska ofta men hon hade inga exakta siffror men säger att ”det är 

absolut inget ovanligt”. 

 

På frågan om vilken information som då lämnas ut till polisen svarar hon att de får den 

information ”vi anser att de behöver”. Informationen baseras huvudsakligen på hur personen 

mår. Är han hotfull, självmordsbenägen eller bara deprimerad tas detta med i bedömningen. 

Maria menar att detta är viktigt för att polisen skall kunna göra en prioritering av ärendet. Är 

det en känd patient, även då för polisen, där det psykiska måendet försämrats görs bara en 

liten notering på handräckningen enligt Maria. Skulle det vara något speciellt brukar 

informationen till polisen ske genom ett telefonsamtal från läkaren som begärt 

handräckningen. 

 

På frågan om sekretessen är till hinder för informationsutbytet mellan läkaren och polisen 

säger Maria att det man först och främst tänker på är att polisen inte får mer information än 

vad som läkaren anser vara nödvändigt med hänsyn till patientens integritet. Informationen 

ska syfta till att få in patienten till vård på det mest smidiga och etiska sätt som är möjligt 

enligt Maria. Är personen farlig, t.ex. beväpnad, är detta ett självklart fall när informationen 

skall hamna hos polisen menar hon. Maria poängterar att handräckningen i sig styrs av strikta 

regler och kriterier. Polishandräckningen görs bara efter noggrann övervägning och analys av 

patientens psykiska mående.  

 

Handräckningen baseras på tre kriterier, allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av 

vård samt att personen motsätter sig vård. Ett problem här, säger Maria, är att man inte alltid 

vet alla omständigheter samt förutsättningar. På frågan om hon träffat på personer som uttalat 

hot mot polisen så säger Maria att detta hänt många gånger men poängterar att detta väldigt 

sällan eller aldrig är personligt och att det säkert finns personer som känner så men inte 

berättar detta för någon. Skulle någon intagen uttala ett hot mot polisen rent allmänt så 

rapporteras inte detta utan det sker bara om läkaren skickat en handräckningsbegäran och en 

konfrontation blir aktuell. Något informationsutbyte sker inte i andra fall. Detta beror på att de 

anses vara mer generellt uttalade hot och personen i fråga redan är inom vård.  Hon säger att 

vid en polishandräckning där ett uttalat hot finns, skulle de allra flesta läkare meddela polisen  
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om detta. Det händer väldigt ofta att polisen ringer tillbaka vid handräckning för att få 

kompletterande uppgifter.  

 

Kommunikationssvårigheter leder ibland till lite irritation. Vid handräckningar upplever 

Maria att det ofta går smidigt men hon upplever ibland att polisen ifrågasätter 

handräckningen. Hon anser att den bedömningen ligger hos psykvården och läkare. Om 

samarbetet har blivit bättre mellan polismyndigheten och psykvården så säger Maria att hon 

tycker att det är bra och har varit så under en längre tid. Förståelsen för varandras arbete 

tycker hon dock har förbättrats.  

 

”Förr kunde en patrull med tre poliser komma in med en patient som var aggressiv och 

utåtagerande och bara lämna av honom. Personalen bestod kanske vid det här tillfället 

endast av två kvinnor och vad kunde de göra annat än att släppa ut honom. Det har 

förbättrats jättemycket och nu frågar ofta patrullerna om de ska stanna och hjälpa till. Detta 

gäller speciellt de yngre poliserna”. 

 

Maria anser att det är nödvändigt med undervisning i bemötandet av psykiskt sjuka personer 

och då även lagstiftning. Ett problem som funnits tidigare är när polis omhändertagit/gripit 

någon som begått ett brott och det visat sig att personen är psykiskt sjuk. Maria upplever att 

polisen bara dumpat personen hos psyket och ansett problemet vara ur världen och sen blivit 

upprörda när personen befunnit sig ute dagen efter. ”Vi kan inte häkta någon och uppfyller 

personen inte kriterierna för tvångsvård så måste vi släppa ut honom/henne”. Irritationen hos 

polisen beror på okunskap om den lagstiftning som vården lyder under. 

 

Maria anser att inom rättspsykiatrin finns en viss kunskap om vilka lagar polisen jobbar efter. 

Hon tror att poliser ibland har en övertro på vad de inom psykvården kan åstadkomma och att 

det kan vara en för polisen lätt åtgärd att lämna över personen till vården. Om någon skall 

häktas måste ett sådant beslut tas även om personen skall till psykiatrin. Annars är det 

bedömningskriterierna som avgör om personen får stanna eller inte. 

 

”Unga poliser har en större villighet att kolla upp vad som gäller och frågar om det är några 

oklarheter”. 
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Maria poängterar att utbildning på framförallt bemötandet av personer som är psykiskt sjuka 

är mycket viktigt och kan underlätta samarbetet. Hos en legitimerad läkare på t.ex. en 

vårdcentral tror Maria att det finns en osäkerhet och stor försiktighet i utfärdandet av 

handräckning. 

 

Maria berättar att de inom rättspsykiatrin har 25 personer inom öppenvården och de deltar i 

detta frivilligt. Dessa har tidigare varit inom sluten vård. Antalet platser skulle kunna vara fler 

men det finns inte ekonomiskt underlag för detta, speciellt då för allmänpsykiatrin säger hon. 

Allmänpsykiatrin är den som drabbas mest av ekonomiska nedskärningar. Rättspsykiatrin 

måste ha sina platser då personerna blir dömda till det och de måste få en plats. En grupp som 

drabbats är de personer som är särskilt vårdkrävande som tidigare kunde tas om hand på 

rättspsykiatriska avdelningen. Ansvaret ligger nu på den redan ansträngda allmänpsykiatrin 

vilket också kan visa sig i samhället då de inte alltid får den hjälp de behöver. 

 

4. Diskussion 
 

I våra intervjuer, i lagtext och övrig litteratur har vi funnit att poliser möter en rad problem i 

mötet med psykiskt sjuka. Båda poliserna vi har intervjuat delade uppfattningen att 

informationen från läkarna är knapphändig vid t.ex. en handräckning. För att läkarna skall 

kunna fullgöra sin verksamhet så krävs det att de lämnar ut vissa uppgifter till polisen som är 

den verkställande myndigheten. Denna informationsutlämning möjliggörs i sekretesslagen 

1kap, 5§. Läkarna väljer själva hur mycket information som lämnas ut och dessa måste ha 

sekretesslagens 7kap, 1§ i åtanke. Läkarna får t.ex. inte röja uppgifter som kan orsaka ”men” 

för personen i fråga. Överläkare Maria Hamrén säger att det läkaren först och främst tänker på 

är att polisen inte får mer information än vad läkaren anser vara nödvändigt med hänsyn till 

patientens integritet. De strikta regler som finns inom psykvården styr också vilken 

information som polisen får ta del av.  

 

Ett ytterligare problem i informationsutbytet med polisen är enligt Maria att läkarna inte alltid 

vet alla omständigheter eller förutsättningar, t.ex. om kontakt med patient endast har skett per 

telefon. Som vi förstår det menar hon att det ibland är svårt för läkarna att göra en bedömning  
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innan de har patienten framför sig. Den ena polisen vi intervjuade menade på att läkarna 

ibland gör en lite väl försiktig bedömning om vilken information som får lämnas ut. Vi 

märker efter att ha talat med myndighetspersoner från båda håll att meningarna går isär vilken 

information som kan och ska lämnas ut. En polis sade t.ex. att man skapar sig själv en bild om 

man får lite eller ingen information och denna bild behöver inte alls stämma överens med 

verkligheten. Vi tror att många poliser idag delar uppfattningen som poliserna som vi 

intervjuat har gällande samarbetet med psykvården. Enligt enkäten som polisförbundet gjort 

anser 38% av de poliser som har regelbunden kontakt med psykvården att kontakten fungerar 

dåligt eller mycket dåligt.  

 

Vidare har vi frågat båda poliserna om vissa hotfulla situationer skulle kunna undvikas om de 

hade fått mer information från början. Båda poliserna är eniga om att resultatet skulle kunna 

ha blivit en annan om så skedde. Som vi nämnt ovan så skapar den ena polisen sig en egen 

bild om denne får lite information. Denna bild kan kanske gynna utgången av situationen 

eftersom man är ”prepared for the worst” men det riskerar även att bli en bild som missgynnar  

 

omhändertagandet eller gripandet av personen. Båda poliserna säger även att information om 

en person eller patient ofta sprids på polisstationen eller på ”kafferasten”. Denna information 

riskerar enligt oss att bli snedvriden om informationen passerar tillräckligt många steg mellan 

flertalet poliser. Det hade istället varit att föredra att informationen kom från läkaren direkt. 

Anledningen till att informationen kan bli snedvriden hos många poliser är en brist på 

kunskap kring psykiska sjukdomar. Båda poliserna vi intervjuade ansåg att kunskapen hos 

poliser i yttre tjänst gällande psykiska sjukdomar var mycket begränsad. 

 

Den ena polisen som vi intervjuade tycker att detta är en svår fråga om utgången kunde ha 

blivit en annan om poliserna fått mer information från början men han säger i alla fall att det 

skulle ha kunnat bli ett mer proffsigt ingripande om så hade skett. Vi upplever när vi 

intervjuar poliserna att de ibland känner att läkarna håller på uppgifterna och vi får känslan att 

när vi pratar med båda parter att poliserna oftast är de som är mer missnöjda med 

informationsutbytet än vad läkarna är. Brist på kunskap om lagstiftningen kan vara en 

anledning till detta. Båda poliserna påtalar flertalet gånger att poliser i yttre tjänst idag har  
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begränsad kunskap gällande sekretesslagstiftningen och lagstiftning som handlar om 

informationsutbyte i övrigt.  

 

Vad kan då göras för att underlätta mötet mellan psykiskt sjuka och poliser? I rapporten som 

polisförbundet lade fram som bygger på enkäter säger flera poliser att det krävs tätare och fler 

utbildningar inom ämnet. Det krävs även fler möten med vårdpersonal och övriga 

representanter från psykiatrin. Många tyckte även att en kortare praktikperiod inom 

psykvården skulle vara bra och en hel del poliser efterlyser mer utbildning i ämnet redan 

under polisutbildningen. Hela 53% av de poliser som kommer i kontakt med personer med 

psykisk ohälsa anser att de skulle behöva mer utbildning inom området för att på ett 

tillfredställande sätt hantera bemötandet av dessa personer. 38% anser att de inte behöver mer 

utbildning medan 9% är osäkra. Vidare har 60% av poliserna som möter personer med 

psykisk ohälsa fått någon form av utbildning gällande detta möte men 40% säger samtidigt att 

de inte fått någon utbildning alls eller i alla fall inte kommer ihåg att de fått det. Det som är 

sagt ovan får vi bekräftat när vi intervjuar de båda poliserna. Den ena polisen trycker under 

hela intervjun på att ökad kunskap skulle kunna leda till säkrare ingripande och mindre våld 

mot personer som lider av psykisk ohälsa. Han säger att de poliser som gått ut polishögskolan 

de senaste åren fått kunskap inom ämnet men sedan är det upp till en själv att utbilda sig 

vidare. Den andra polisen kommer med förslaget att integrera denna utbildning i den 

bastaktiska utbildningen och skapar därmed ett naturligt forum för detta.  

 

Överläkare Maria Hamrén ansåg att det var absolut nödvändigt för polisen att ha utbildning i 

mötet med psyksikt sjuka personer för att kunna göra ett bra och säkert ingripande men även 

att kunna möta dessa människor på ett bra sätt i andra sammanhang. Hon upplevde att läkarna 

har bra kunskap om vilken lagstiftning som polisen arbetar efter men hon upplevde däremot 

att poliser inte har lika bra kunskap om vilken lagstiftning som läkarna arbetar efter.  

 

Vi tycker att fokus under utbildningen mest ligger på sjukdomar och hur de yttrar sig och hur 

de påverkar de personer som lider av dessa. Det som vi saknar är mer inriktning på 

bemötandet av dessa personer även om vi vet att det är svårt att hitta ett bra forum för att 

förmedla sådan kunskap. Vi anser dock att en mer övergripande utbildning skulle vara på sin 

plats som tar upp mötet med personer med psykisk ohälsa. Detta är personer som vi som  
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poliser kommer att möta i stort sett dagligen i våra yrkesliv och detta bekräftas av den ena 

polisen som vi intervjuade.  

 

När läkare lämnar ut uppgifter till polis tar de hänsyn till att inte skada personens integritet 

eller kränka denna. Lagstiftningen säger att personen inte skall lida ”men” av att uppgifter 

sprids till andra myndigheter. Därför begränsas denna uppgiftsutlämning av läkare. Vi och de 

poliser vi intervjuat anser dock att det skulle kunna vara till nytta för både polis och personen 

i fråga om fler uppgifter lämnas ut. Det är upp till läkarna att bestämma vilka 

sekretessbelagda uppgifter som skall lämnas ut men samtidigt så riskerar situationen att bli 

våldsam om poliserna inte har denna information vid ett ingripande. Detta kan leda till att 

personen som omhändertas skadas och i sin tur lider ”men”, något som man från alla parter 

vill undvika. Det är inte bara våldet man vill undvika utan även hela ingripandet i stort skulle 

bli mer professionellt.  

 

Kortfattat kan man säga att vi tycker att fler uppgifter skulle kunna lämnas ut till polisen vid 

ingripande av psykiskt instabila personer. Ingripandet skulle då bli mer professionellt och 

personen skulle i sin tur slippa lida ”men”. 

 

Vi avslutar med ett citat från en polis som vi intervjuat som även presenteras under intervjun 

ovan. Citatet belyser problemet som vi nu tagit upp. 

 

”Det är klart poliser idag skulle behöva mer skytte- och bilkörningsutbildning men trots allt 

så sker det betydligt oftare att vi bara står och pratar med människor och då behövs såklart 

vidareutbildning i ämnet möte med psykiskt instabila personer” 
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