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Behövs det en lag 
  som reglerar tvånget?

Behövs det en särskild lag om tvångsåtgärder inom LSS-verksamheten? Det an-
såg LSS-kommittén. En sådan lag finns i Norge. Vad är erfarenheterna av den? 

E n	rad	undersökningar	har	på	senare	tid	upp-
märksammat	förekomsten	av	våld	och	använ-
dandet	av	tvång	inom	LSS-verksamheterna.

Länsstyrelsen	i	Skåne	har	gjort	en	tvåårig	pilotun-
dersökning	om	förekomsten	av	hot,	våld	och	allvar-
liga	 självskadebeteenden	 i	 verksamheter	 för	perso-
ner	 med	 funktionshinder	 enligt	 Socialtjänstlagen	
och	LSS.	Sådant	förekom	i	75	%		av	de	bostäder	med	
särskild	service	för	vuxna	som	undersöktes.	 I	41	%	
rörde	det	sig	om	självskadande	beteende.	Idag	hän-
visar	man	ofta	till	nödvärnsrätten	när		man	använder	
sig	av	tvångsåtgärder.	Länsstyrelsen	påminner	särskilt	
om	att	man	inte	får	använda	sig	av	nödvärnsrätten	på	
ett	rutinmässigt	sätt.	

Länsstyrelserna	 i	Uppsala	och	Värmlands	 län	har	
gjort	 en	 liknande	 undersökning.	 Resultatet	 av	 en	
fördjupad	tillsyn	kommer	att	redovisas	under	2009.	
Några	 uppgifter	 om	 enbart	 LSS-insatser	 finns	 inte	
från	någon	av	länsstyrelserna.

Socialstyrelsens	tillsynsenhet	i	Örebro	och	Länssty-
relsen	i	Uppsala	län	har	gjort	en	ingående	utredning	
om	s	k	nerläggning	som	tillämpats	i	bl	a	Uppsala	län.	
Beslut	väntas	fattas	denna	höst.

I	Mats Lundströms	doktorsavhandling	Våld – utma-
ning och utmattning undersöktes	vårdares	upplevelser	
av	våld	i	gruppbostäder.	31	%	av	vårdarna	hade	va-
rit	utsatta	för	våld,	en	större	del	av	de	yngre	än	de	
äldre.	En	stor	del		upplevde	maktlöshet,	otillräcklig-
het	och	 ilska	 i	 samband	med	våldet,	medan	andra	
upplevde	skam	och	skuld.	Tilliten	mellan	dem	som	
vårdas	och	vårdaren	anges	här,	liksom	i	flera	andra	
undersökningar,	 vara	 av	 avgörande	 betydelse.	 Vår-
darna	efterfrågade	stöd	och	kunskaper	för	att	bättre	
kunna	samspela	med	de	boende	då	våld	uppstår.	Ett	
bra	arbetsklimat	är	beroende	av	boendets	storlek,	or-
ganisation	och	ledarskap.

Flera	 forskare,	bl	a Barbro Lewin, Denise Malmberg	
och	Kerstin Färm	har	undersökt	 frekvensen	av	 våld	
och	övergrepp	riktade	mot	personer	med	funktions-
hinder.	Man	har	bl	a	pekat	på	hur	många	övergrepp	
inom	LSS-verksamheten	nonchaleras.

Som	vi	beskrivit,	i	bl	a	skriften	”Övergrepp och missför-
hållanden”,	sker	mycket	av	dagens	LSS-stöd	i	en	bred	
gråzon	mellan	oberättigat	övergrepp	och	försvarbara	

åtgärder.	En	relativt	banal	konflikt	kan	i	en	stressad	
situation	trappas	upp	till	våld.	Särskilt	om	vårdaren	
inte	har	utbildning	och	rutin	inom	området	och	dess-
utom	bristande	psykologisk	och	pedagogisk	känsla.

LSS-kommittén
LSS-kommittén	skriver	i	sitt	betänkande	SOU	2008:77	
att	det	bör	finnas	goda	möjligheter	att	minska	beho-
vet	av	tvångs-	och	begränsningsåtgärder	genom	ökad	
kunskap	om	värderingar,	bemötande	och	arbetsme-
toder.	Trots	det,	menar	man,	kan	det	behövas	en	sär-
skild	lagstiftning	om	skyddsåtgärder	i	verksamheter	
för	personer	med	funktionsnedsättning.	Regeringen	
bör	 skyndsamt	 utreda	 frågan	 och	 bör	 studera	 hur	
man	i	Norge	har	lagstiftat	om	våld	och	makt.	Den	bör	
särskilt	undersöka	om	lagstftningen	kan	samordnas	
med	det	pågående	arbetet	med	en	lag	om	skyddsåt-
gärder	inom	demensvården.

Det	 finns	 flera	 skäl	 till	 att	 närmare	 studera	 den	
norska	lagen	då	det	har	kommit	flera	utvärderingar	
av	tillämpningen.	

Tvånget minskade i Norge
Tvång	och	makt	gentemot	personer	med	utvecklings-
störning	är	lagreglerat	i	Norge	sedan	1999.	Syftet	är	
att	hindra	och	begränsa	användandet.	Lagen	gäller	
alla	personer	med	utvecklingsstörning	som	får	några	
sociala	 insatser.	Ca	21	000	personer	är	diagnostise-
rade	som	utvecklingsstörda.	Av	dem	bor	ca	8	000	 i	
kommunalt	anordnade	bostäder.	Man	beräknar	att	
ca	1	100	personer	har	sådana	beteendeproblem	som	
faller	under	lagen	om	tvång	och	makt.

Antalet	tvångsingrepp	minskade	under	de	närmas-
te	åren	efter	det	att	lagen	trädde	i	kraft	och	medför-
de	ett	ökat	medvetande	hos	personalen	om	tvångets	
innebörd.	Fokus	på	förebyggande	insatser	har	ökat	
och	man	reflekterar	mera	på	sina	insatser.	Under	se-
nare	år	har	dock	frekvensen	av	 ingrepp	i	 stort	 sett	
legat	stilla.

Ska antecknas och godkännas
Lagen	medger	att	tvång	får	användas	av	den	som	är	

Av Karl Grunewald
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ansvarig	för	den	dagliga	vården	eller	annan	vårdgiva-
re	för	att	avvärja	skada	vid	nödsituationer	sedan	man	
prövat	alternativ.	Ingreppet	ska	antecknas	omgående	
och	specificeras	enligt	fem	preciserade	punkter.	An-
teckningen	ska	omgående	skickas	 till	den	som	har	
det	professionella	ansvaret	för	verksamheten,	länssty-
relsen,	den	gode	mannen	och	till	närmast	anhörige.	
Det	ska	ges	hänvisning	om	överklagning.

Tvång	får	endast	användas	vid	upprepade	nödsitua-
tioner,	om	det	är	planerat	och		godkänt	av	länsstyrel-
sen.	Samma	krav	på		godkännanden	gäller	för	tvång	
vid	insatser	för	att	tillgodose	den	utvecklingsstördes	
grundläggande	 behov	 av	 mat,	 dryck,	 påklädning,	
vila,	sömn,	hygien	och	personlig	trygghet.	Dessutom	
vid	inlärning	och	träning	(opplaerings-	og	traenings-
tiltak).	Vid	sådan	planerad	och	av	länsstyrelsen	god-
känt	användande	av	 tvång	 ska	den	som	utövar	det	
–	om	man	inte	fått	dispens	från	länsstyrelsen	–	ha	viss	
föreskriven	utbildning.	

Över 31 500 tvångsåtgärder
Tina Luther Handegård	vid	Nordlandsforskning	visar	att	
år	2007	fick	länsstyrelserna	31	500	(!)	meddelanden	
om	tvång	och	övermakt	vid	nödsituationer.	De	avsåg	
1	 148	 personer.	 År	 2006	 godkände	 länsstyrelserna	
898	 ansökningar	 om	 planerade	 tvångsinsatser	 gäl-
lande	554	personer.	537	tvång	gällde	grundläggande	
behov	och	361	för	att	avvärja	skada.	Länsstyrelsen	gav	
dispens	från	kravet	på	viss	utbildning	av	den	som	får	

använda	sig	av	tvång	i	1	486	fall.	
Hon	anger	även	att	en	tredjedel	av	kommunerna	

följde	 regelverket	 rimligt	 bra,	 en	 tredjedel	 ”är	 på	
glid”	 och	 i	 den	 sista	 tredjedelen	 finns	 kommuner	
som	ignorerar	lagen	eller	som	har	vårdtagare	där	inte	
frågan	om	tvång	uppstår.	

Karl Ellingsen	 m.	 fl.	 vid	 Nasjonalt kompetansemiljö 
om utviklingshemning, NAKU,	 redovisar	 i	en	rapport	
februari	2009	kommunernas	 tillämpning	av	 lagen.	
Man	har	gått	igenom	400	meddelanden	om	ingrepp,	
varav	ca	300	gällde	nödsituation.

De	fann	att	meddelandena	till	 länsstyrelsen,	 som	
ska	 innehålla	en	beskrivning	av	vårdtagarens	situa-
tion	och	en	professionell	 värdering	av	denne,	ofta	
saknas	eller	är	korta	och	svåra	att	bedöma.	Även	be-
skrivningen	av	vad	man	gör	och	varför	är	ofta	mycket	
korta.	

De	anger	att	i	ca	fyra	av	sju	tillfällen	är	det	fråga	om	
ett	fysiskt	ingrepp	och	i	ca	två	av	sju	verbala	instruk-
tioner	eller	att	vårdtagaren	förs	ut	ur	rummet.	I	ett	
av	tre	tillfällen	har	vårdtagaren	gått	till	angrepp	på	
personalen	och	i	ett	av	tio	skadar	denne	sig	själv.	I	ca	
halva	antalet	nödsituationer	gäller	det	angrepp	på	
andra,	ödeläggelse	m.m.

Varje	 ingrepp	vid	en	nödsituation	 ska	 föregås	av	
en	prövning	om	andra	åtgärder	kan	användas	och	i	
meddelandet	till	länsstyrelsen	ska	anges	vilka.	I	ett	av	
sex		meddelanden	fanns	ingen	sådan	prövning	angi-
ven	och	i	andra	var	den	ofullständig.	Bristerna	i	såda-
na	överväganden	framkommer	även	då	kommunen	
ansöker	om	fortsatt	tillstånd	gällande	en	vårdtagare.	

Forskarna	vid	NAKU	fann	det	mycket	otillfredsstäl-
lande	med	det	stora	antalet	dispenser	när	det	gäller	
att	personalen	ska	ha	utbildning,	då	sådan	är	själva	
grunden	för	ingreppet.	Man	fann	det	även	anmärk-
ningsvärt	 att	 länsstyrelserna	 praktiskt	 taget	 aldrig	
gjorde	några	etiska	värderingar	i	sina	utlåtanden.	

Slutsatsen	av	NAKUs	genomgång	blir	att	i	ca	10%	av	
ingreppen	följs	ej	lagens	föreskrifter.	Tillämpningen	
är	ojämn	och	meddelandena	till	länsstyrelsen	är	inte	
tillfredsställande.	Det	bör	konstrueras	ett	nytt	med-
delandeschema	 vad	 gäller	 icke	 planerade	 ingrepp	
vid	nödsituationer,	och	de	bör	registreras	i	en	natio-
nell	databas.

För få sanktionsmöjligheter
Länsstyrelserna	i	Norge	menar	att	de	har	för	få	sank-
tionsmöjligheter,	att	intresset	för	lagen	har	minskat	
och	att	kommuner	inte	har	resurser	eller	kompetens	
för	att	 följa	den.	Några	anser	att	habiliteringstjäns-
ten	–	det	finns	en	i	varje	landsting	–	inte	alltid	har	
tillräcklig	kompetens	att	lösa	problemen	kring	nödsi-
tuationer.	Själva	anser	habiliteringen	sig	vara	under-
dimensionerad.	

Det	finns	inga	jämförelser	mellan	Norge	och	Sve-
rige	om	hur	mycket	tvång	som	används	i	boende	för	
utvecklingsstörda	personer.	En	allmän	uppfattning	
är	att	det	var	mera	frekvent	i	Norge	på	90-talet,	delvis	
som	följd	av	att	majoriteten	psykologer	vid	den	tiden	
använde	sig	av	beteendeträning,	KBT.	En	annan	or-
sak	kan	vara	den	snabba	omställningen	från	vårdhem	
till	gruppbostäder	kring	1990	som	medförde	att	en	
stor	del	av	personalen	saknade	utbildning.

Våld och tvång

”Lagtext kan inte ersätta 
utbildad och kompetent 
personal, däremot det 
motsatta.  Lagtext – 
aldrig så preciserad – 
kan invagga oss i tron 
att tvång och övergrepp 
försvinner. En myndighet 
som sanktionerar 
användandet av 
tvång tar bort 
ansvaret från 
personalen.”

Bild: Matilda Malmberg
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Hur bör det vara?
Mer kunskaper
I	 Intra	nr	4/08	ställde	vi	 frågan	Behövs det en norsk 
tvångslag i Sverige?	Svaret	blev	att	lagtext	kan	inte		er-
sätta	utbildad	och	kompetent	personal,	däremot	det	
motsatta.		Lagtext	–	aldrig	så	preciserad	–	kan	invag-
ga	oss	i	tron	att	tvång	och	övergrepp	försvinner.	En	
myndighet	som	sanktionerar	användandet	av	 tvång	
tar	bort	ansvaret	från	personalen.

Den	 utredning	 med	 förslag	 om	 tvångs-	 och	 be-
gränsningsåtgärder	 inom	 demensvården,	 som	 Re-
geringen	fick	förra	året	(se	Intra	nr	4/08,	sid	24)	har	
nu	överlämnats	till	Svenskt Demens Centrum	för	att	få	
en	kartläggning	och	en	kunskapsöversikt.	Förslaget	
bedömdes	som	ofullständigt	och	kontroversiellt.	

I	uppdraget	står	inget	om	omsorgerna	om	utveck-
lingsstörda	personer.	 Inte	heller	 inom	omsorgerna	
vet	vi	om	frekvensen	av	olika	slag	av	övergrepp,	re-
lationen	till	ålder,	boende,	personaltäthet,	 inriktad		
utbildning	m.m..	Vi	 vet	 inget	om	de	metoder	 som	
används	runt	om	i	 landet.	Vi	har	 samma	behov	av	
kartläggning	 och	 kunskapsöversikt	 som	 inom	 de-
mensvården.	

Samtidigt	måste	det	 fastslås	att	metoder	 för	 före-
byggande	 insatser	och	behandling	är	helt	artskilda	
från	demensvården	med	hänsyn	till	både	ålder	och	
orsak	till	respektive	tillstånd.		

Personalen
En	slutsats	av	de	erfarenheter	vi	har	är	att	viktigast	
av	allt	är	att	personalen	har	utbildning	inom	områ-
det	funktionshinder	och	att	den	får	handledning	–	
	ibland	av	ett	särskilt	team	–	då	den	möter	en	person	
med	ett	komplicerat	beteende.		

Lagstiftaren	har	insett	betydelsen	av	detta.	I	§	6	LSS	
står	det:	Det	skall	finnas	den	personal	som	behövs	
för	att	ett	gott	stöd	och	en	god	service	och	omvård-
nad	skall	kunna	ges.	Och	i	specialmotiveringen	för-

tydligas	paragrafen	så	här:	Personalen	skall	ha	den	
utbildning	och	erfarenhet	som	kan	krävas	för	varje	
specifik	uppgift.	Till	specifika	uppgifter	hör	självklart	
att	förebygga	och	bemöta	våld.	

Istället	för	att	stifta	en	ny	lag	för	att	skyla	bristerna,	
måste	tillsynsmyndigheterna	se	till	att	den	lag	som	vi	
har	tillämpas.

	
Den berörde
Vi	 har	 fortfarande	 personer	 i	 våra	 omsorger	 som	
har	tillbringat	en	stor	del	av	sitt	liv	på	vårdhem	eller	
specialsjukhus.	Många	har	en	bräcklig	personlighet	
med	bristande	självförtroende	och	liten	marginal	för	
överreaktion.	För	dem	är	det	helt	avgörande	att	 få	
utveckla	en	tillit	till	sin	eller	sina	vårdare.	Det	kräver	
inte	bara	en	hög	grad	av	empatisk	förmåga	hos	dem,	
utan	även	en	kontinuitet	i	relationen.	

Många	är	ytterst	känsliga	för	den	miljö	som	han	el-
ler	hon	lever	i.	De	klarar	inte	av	för	många	runt	om	
sig.	Forskning	har	visat	att	en	grupp	på	fyra	är	opti-
mal	för	personer	med	utvecklingsstörning.	Det	gäl-
ler	även	för	den	nödvändiga	dagliga	verksamheten.	
Andra	blir	provocerade	av	att	bo	i	en	grupp.	De	kan	
behöva	ett		avskilt	boende	med	personlig	assistans.
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Ett rEdskap i arbEtEt mot 
övErgrEpp och missförhållandEn

Övergrepp och missförhållanden inom stödet till personer med funktionshin-
der är sällsynt. Men det förekommer. Alla som arbetar inom handikappomsor-
gen behöver veta hur vi bäst förebygger missförhållanden och vilka rutiner 
som gäller när något allvarligt inträffar.

Skriften går, på 28 sidor, igenom rutiner och tillvägagångssätt vid övergrepp 
och missförhållanden inom handikappomsorg. Den tar upp rättssäkerhet, lag-
stiftning och diskuterar de svåra frågorna runt arbete med stöd och service.


