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Sammanfattning 
Tvångslagstiftning som möjliggör vård av vuxna personer med tungt missbruk är vanligt 

internationellt. I en studie av 24 europeiska länder hade 21 en sådan lagstiftning år 1999 och 

19 år 2009. En begränsad litteratur finns internationellt och nationellt vad gäller randomiserat 

kontrollerade studier och kvasiexperimentella studier om effekt av socialt tvång. Dessutom 

finns ett antal förloppsstudier. Baserat på dessa studier är det möjligt att dra följande 

slutsatser. 

Tvångsvård där samtycke om frivillig vård ej finns ökar förutsättningarna för att vård skall 

komma till stånd och förbättrar fullföljandet av vården. Tvångsföreskrift kan också öka 

fullföljande av eftervård. Utfall av vård och eftervård som ges med tvångsföreskrift är lika bra 

eller bättre än utfall av motsvarande frivillig vård för motsvarande patientgrupper. 

Personernas problemnivå samt vårdens och eftervårdens innehåll och omfattning är avgörande 

för resultaten i tvångsvård, precis som i frivillig vård.  

Strukturerade behandlingsmetoder som i frivillig vård visat sig ge vara effektiva, kan 

användas även inom tvångsvården. Initiativ till utbildningar har tagits under senare år och det 

är viktigt att studera implementeringen av dem. Vårdens kvalitet är också av stor betydelse för 

att minska de negativa upplevelserna av tvånget som förekommer hos de flesta intagna. 

Denna upplevelse kan vara starkare och mer långvarig än hos dem som vårdas enligt 

psykiatrisk tvångslag.  

Flera stora projekt har de senaste åren inriktats på en förbättrad integrering av initial 

institutionsvård och strukturerad eftervård. Resultaten är lovande men ännu ej konklusiva. 

Studierna visar positiva behandlingsresultat. ESS-projektet är en randomiserad studie vilket 

ökar möjligheterna till slutsatser. Vårdkedjeprojektet och Ett kontrakt för livet är andra 

omfattande men ej randomiserade projekt med betoning på eftervården 
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Uppdraget 
Missbruksutredningen begärde en översikt som skulle gå igenom kunskapsläget när det gäller 

tvångsvård vid missbruk och beroende avseende effekt och kvalitet, samt med en utblick över 

tillämpningen av denna vårdform historiskt och internationellt. Då tillämpningarna varierar 

över tid och i olika länder måste översikten ge tillräcklig bakgrund för att underlätta 

tolkningarna av resultaten. Till skillnad mot vad som är vanligt vid översikter av 

standardiserade vårdmetoder kan denna översikt endast i begränsad utsträckning luta sig mot 

randomiserade kontrollstudier. Detta sammanhänger bl a med etiska och metodologiska 

problem med att tillämpa randomisering om tvång.  

Det är viktigt att hålla i minnet att tvångsvård i regel ges under förutsättningen att frivillig 

vård inte kan tillämpas, och att de som är föremål för tvångsvård ofta är en selekterad grupp 

med särskilt allvarliga problem. Det sista gäller främst vid s.k. civil tvångsvård1, men inte 

nödvändigtvis i s.k. straffrättslig tvångsvård där lagöverträdelse är en grund för beslutet. 

Översikten redovisar brett det vi har kunnat få fram om tvångsvårdens utfall och effekt i 

internationella och svenska studier. För internationella studier bygger detta på en noggrann 

och delvis kritisk genomgång av tillgängliga vetenskapligt publicerade översikter och med 

särskild redovisning av de studier som har högst kvalitet. Genomgången av svenska studier av 

utfall och effekt baseras där så är möjligt på publicerade artiklar men redovisar även relevanta 

studier som ej är publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller i rapportform. Genomgången av 

kvalitet i svensk LVM-vård bygger huvudsakligen på studier redovisade i rapportform, och 

bland dessa har främst systematiska utvärderingar av olika slag använts. Kvalitativa studier 

som har fokus på andra aspekter än de vi direkt studerar har vi tvingats lämna åt sidan – inte 

minst av tidsskäl. Det har inte heller legat i uppdraget att granska SiS som myndighet, dvs 

utbildningssatsningar, utvecklingsprojekt, forskningsbidrag, årsrapporter etc.  

Även om det vetenskapliga läget ibland inte kan ge grund för klara konklusioner, så har vi på 

detta sätt ändå strävat att redovisa bästa tillgängliga evidens. Evidensbaserad praktik bygger 

på tre källor. Utöver forskningens bidrag om insatsernas effekter, skall denna också bygga på 

brukarnas – i detta fall de intagnas – upplevelser, samt professionens erfarenheter. Såväl 

brukarstudier som professionsvärderingar av vården ingår i den avslutande redovisningen om 

vårdens kvalitet. Med ”brukare” avses här både de som var intagna för tvångsvård, och 

företrädare för brukarorganisationer, vilka tidigare varit intagna. Med ”professionen” avses 
                                                 
1 Med civil tvångsvård avses det som på engelska kallas civil compulsory commitment eller ibland bara civil 
commitment, i motsättning till straffrättslig tvångsvård. 
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dels socialtjänsten som beställer tvångsvården, dels anställda i vården (de senare medverkar i 

vårdmiljömätningar.) 

För att hjälpa läsaren till överblick har varje avsnitt avslutats med en kort summering av de 

mest centrala fynden. Det har inte legat i vårt uppdrag att baserat på genomgången vare sig ge 

något samlat omdöme om den nuvarande tvångsvården eller att ge några rekommendationer 

om den framtida tvångsvårdens organisation. 

 

Bakgrund - historiskt och internationellt 

Kortfattad historik 
Svensk tvångsvård av vuxna personer med tungt missbruk har idag en ganska lång historia 

som därför bara kort kan antydas här. Alkoholistlagen fastställdes 1913 och började verka 

1916. Detta var i en tid då nykterhetsrörelsen arbetade för alkoholförbud, till följd av svåra 

alkoholproblem som funnits under lång tid. Nykterhetsrörelsen var stark, delvis allierad både 

med frikyrkorörelsen och med arbetarrörelsen, och präglad av socialt och moraliskt patos. 

Den första Alkoholistlagen, som ersatte den gamla Lösdrivarlagen, var dock tydligt inriktad 

på samhällsskydd snarare än på vård av individerna med problemet. Det kan förefalla 

märkligt, med tanke på att en av de tidigaste doktorsavhandlingarna i världen som utförligt 

beskrev alkoholism som en sjukdom var skriven av den svenske läkaren Magnus Huss2 redan 

1849. Han tog också initiativ till de första frivilliga vårdinrättningarna för alkoholister. Men 

då Alkoholistlagen diskuterades drygt 60 år senare, var det en annan läkare som hade stort 

inflytande på svensk alkoholpolitik – dr Ivan Bratt – som annars mest är känd för insatser på 

samhällsnivå med motboken och statliga monopol i sprithanteringen. Bratt motsatte sig ordet 

”vård” i lagen, eftersom han såg alkoholism som ett samhällsproblem och ett moraliskt 

problem. I den mån institutionsvistelser tillämpades var hans modell för livet på anstalterna 

att de intagna skulle sättas i arbete, gärna i sin egen profession, samt dagligen läsa sina 

journaler för att därmed föras på bättre tankar. Ordet vård infördes trots Bratts motstånd, men 

innehållet följde delvis hans synsätt genom betoningen på arbete.  

Alkoholistlagen reviderades 1931 och efterträddes av Nykterhetsvårdslagen (NvL) 1955 i 

samband med att motboken avskaffades och man befarade kraftig tillväxt av 

alkoholproblemen. NvL innebar en ökad betoning på förebyggande insatser, framför allt i 

form av nykterhetsvårdsnämndernas arbete med upptrappande varningar. Anstaltssystemet 

                                                 
2 Huss var dock inte först. Redan på 1790-talet publicerade skotten Thomas Trotter och amerikanen Benjamin 
Rush uppsatser med samma utgångspunkt. 
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med sin arbetsbetoning byggdes samtidigt ut ännu mer än tidigare. NvL avlöstes i sin tur av 

vår nuvarande ”Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall” (LVM) som trädde i kraft 1982. 

Denna innebar dels en utvidgning, eftersom lagen nu även omfattade nya grupper av 

drogmissbrukare, dels en begränsning genom kortare vårdtid än tidigare. Samtidigt ändrades 

lagens kriterier för att mer fokusera vårdbehov. Elmér (1993) beskrev hur tvångsvårdens 

historia i Sverige varit en långsam process från moralism till ett ambivalent accepterande av 

alkoholism som sjukdom. Vården kom alltså att förändras under denna tid, men bär 

fortfarande drag av sin historia.  

Utvecklingen i Sverige var inte unik i internationellt perspektiv. Många länder i västvärlden 

införde under 1900-talets första decennier lagar om institutionsvård för alkoholister med och 

utan tvång (Gerdner 1998; Edman 2005).  Ordet ”alkoholistasyl” hade använts redan av Huss, 

men då gällande frivilliga institutioner, och detta begrepp avsåg att institutionen skulle ge 

alkoholisten möjlighet att vila från den kaotiska tillvaron präglad av missbruk. Ibland 

benämndes tvångsintagningen för vård, men i flertalet länder genomfördes denna i stora 

institutioner, där arbete skulle stå för det huvudsakliga innehållet (Edman, 2005). Det anknöt 

väl till samhällets och industrins behov av att mobilisera arbetskraften. Motsvarande system 

behölls eller infördes under efterkrigstiden även i Östeuropa under kommunistiden (Elekes, 

1987). När andra länder i Östasien tvingades hantera drogepidemier efter andra världskriget, 

såsom amfetaminepidemin i Japan, opiumepidemin i Kina och heroinepidemin i Singapore, 

utvecklade regimerna motstrategier baserade på moraliska befolkningskampanjer, 

tvångsintagning på institution med arbete som innehåll, samt mycket hårda straff för langare 

(Brown 1988; McGlothlin 1980).  

Goffman (1961) beskrev hur asylerna, i avsaknad av klart vårdinnehåll, utvecklades till stora 

institutioner som tryckte mer på kontroll än på rehabilitering. Kritiken av institutionerna 

fokuserade dels intagnas svaga rättsställning, dels bristen på behandlingsinnehåll (Eriksson 

1967). De sågs som repressiva institutioner med en stark klasskaraktär riktad mot 

underklassen (Jonsson 1972; Gerdner 1998; Edman 2005). Diskussion om vårdmiljö och 

behandlingsinnehåll under 60- och 70-talen inspirerade både framväxten av terapeutiska 

samhällen och öppenvårdsinsatser. Även om det fanns exempel på rehabiliterande verksamhet 

i det gamla anstaltssystemet, så uppstod ideologiska kontroverser bland socialarbetare och 

behandlare om huruvida tvångsvård kunde spela någon roll i vårdsystemet (Gerdner 1998). I 

vissa länder övergavs asylerna, samtidigt som tvångsvården behölls för ett mindre antal svåra 
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fall – men nu ofta organiserat inom den psykiatriska hälsovården. I andra länder utvecklades 

tvångsvård som komplement till socialtjänsten.  

I USA, som fick hantera en ökning av narkotikamissbruk efter Vietnamkriget, infördes först 

tvångsvård på delstatsnivå, och 1966 infördes the Narcotic Addict Rehabilitation Act (NARA) 

som federal lag, vilken stadgar 6 månaders civil tvångsvård på sjukhus följd av 3 års eftervård 

under övervakning (Maddux 1988). När HIV-epidemin inträffade bland injektionsmissbrukare 

under 80-talet, efterfrågades åter kontrollåtgärder i många länder och förstärkning av 

tvångsvård i olika former kom på nytt på dagordningen (Klingeman 1987). Nederländerna, 

som tidigare framstått som anförare av legalisering och individuellt ansvar, införde nu 

tvångsvård under två år riktat till kriminella missbrukare (Engelsmann 1989; Baas 1998). 

Kina, som tidigare lyckats hejda en opiatepidemi, upplevde en ny sådan sedan landet på 80-

talet börjat öppna sig för omvärlden. Olika vårdformer byggdes upp, inklusive tvångsvård 

(Wang 1999). När, å andra sidan, Sovjetunionen avvecklades under 90-talet, så ifrågasattes 

det gamla anstaltssystemet i de nybildade länderna – ett system som haft samma betoning på 

arbete snarare än vård. Även där handlade kritiken både om individens rättigheter och om 

vårdinnehåll. Den senare kritiken tog bl.a. fasta på nya kunskapssammanställningar om såväl 

farmakologisk som psykosocial behandling, vilka tycktes ge grund för en ny optimism att 

effektiv behandling möjligen skulle leda till att tvångsvården inte skulle behövas3. Samtidigt 

finns emellertid stor oro för starkt ökande drogproblem, som gör att myndigheterna nu har 

planer på utvidgad tvångsvård (Bobrova m.fl. 2008). 

Tvångslagstiftning internationellt  
Processen att förändra synen på och hanteringen av missbruk från ett moraliskt problem till ett 

hälsoproblem pågår fortfarande och är således inte unik för Sverige. Israelsson och Gerdner 

(2009) beskriver hur lagar om tvångsvård av personer med missbruksproblem såg ut i 90 

länder fördelade på alla världsdelar vid 90-talets slut. Genomgången baseras på tre olika 

inventeringar som publicerats av WHO (Porter m.fl. 1986 & 1999 samt WHO 2001, den 

sistnämnda främst avseende Östeuropa och forna Sovjetstater). Med tvångsvård avses här 

enbart vård som kan genomföras utan individens samtycke. Dit räknas alltså inte vård som 

kräver samtycke inom eller istället för fängelse. Över 80 procent av de 90 länderna har enligt 

inventeringarna aktuella lagar om tvångsvård och medianen för hur länge denna kan pågå är 

två år. Dessa lagar följer två skilda huvudmönster. Det ena mönstret kännetecknas av att lag 

om tvångsvård är placerad inom straffrätten och vanligen också av att bruk, missbruk och 
                                                 
3 AG´s samtal med företrädare för ryska hälsodepartementet under gemensamt projekt 1999-2001. 
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innehav för eget bruk är kriminaliserat. Detta mönster kännetecknas av en tydligare moralisk 

logik. Det andra mönstret bygger på civil tvångsvård inom mentalhälsolag och/eller social- 

eller speciallagstiftning och följer till sin legala struktur snarare en välfärdslogik. 

Världshälsoorganisationen har sedan 1960-talet aktivt verkat för en övergång från det första 

till det andra mönstret (WHO 1967). De relativt sett rikare länderna i väst samt de länder som 

tidigare dominerades av Sovjetunionen hör till dem som mest anammat detta, men även bland 

dessa finns ambivalensen kvar med starka inslag från den moraliska logiken. Tvångsvård som 

istället i huvudsak är reglerat inom strafflag är dominerande bland länder i tredje världen 

(Israelsson & Gerdner 2009).  

Inom den civila tvångsvården anges eller antyds vanligen olika etiska grundvalar, vilka kan 

klassificeras utifrån Tännsjö (1994). ”Presumerande tvång” utgår från att individen saknar 

effektiv beslutskapacitet, men antar (presumerar) att individen skulle ha velat detta om 

han/hon kunnat välja. ”Paternalistiskt tvång” gör inte motsvarande antagande, utan beslutet 

tas ”i individens intresse”, men oberoende av dennes uttalade vilja, utifrån en bedömning av 

att vård krävs för att hejda en destruktiv utveckling. ”Preventivt tvång” tas för att förhindra att 

personen genom sitt beteende skadar närstående, andra eller vidare samhällsintressen. 

Slutligen finns – mindre vanligt – s.k. ”Homeriskt tvång” som innebär kvarhållande med 

tvång i vård som individen initialt själv valt. Straffrättsligt tvång anger inte lika tydligt några 

etiska grundvalar men grunden är vanligen att förebygga fortsatt brottslighet.  

Den civila tvångsvården finns i totalt 56 procent av de 90 länderna och kan delas upp i två 

huvudtyper utifrån vårdens mål och längd. Akut tvångsvård med syftet att hantera överdoser, 

genomföra avgiftning samt i vissa fall något längre stabilisering efter missbruk, men som inte 

syftar till att genomföra mer långsiktig rehabilitering, finns i 27 procent av länderna. Denna 

typ av vård är oftast (75 % av länder med denna typ av vård) reglerad inom 

mentalhälsolagstiftning, och i övrigt inom social- eller speciallagstiftning. Presumerande 

tvång dominerar, men paternalistiskt och preventivt tvång är också vanligt förekommande i 

akut civil tvångsvård. Maximala vårdtider varierar från 8 timmar till 6 månader och med en 

median av en månad. Den andra typen av civil tvångsvård – rehabiliterande tvångsvård – 

finns i närmare hälften (48 %) av de 90 länderna. Den är främst reglerad enligt social- eller 

speciallagstiftning (65 % av länder med denna typ), men ofta också inom mentalhälsolag. Den 

har oftast paternalistisk eller preventiv etisk grundval. Maximal vårdtid för denna typ varierar 

från en månad till tre år eller odefinierad tid, och medianen för denna är ett år.  
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Länder som har tvångsvård inom straffrätt uppgår till 47 procent. Dess maximala vårdtider 

varierar stort beroende på syftet med vården. I några fall är syftet begränsat till avgiftning och 

stabilisering och dessa har maximala vårdtider mellan 14 dagar och en månad. I andra fall är 

syftet att komma ifrån missbruket och då kan vårdtiden vara i flera år, upp till fem år eller 

odefinierad tid. Medianen för maximal tvångsvård inom straffrätten är tre år (Israelsson & 

Gerdner 2009).  

Några övriga skillnader 
Vanligen är behandlingsinsatserna som ges inom tvångsvård inte närmare preciserade i 

lagarna, utom då det gäller medicinskt omhändertagande. I vissa länder nämns dock de 

insatser som tvångsvården avser. Här skall bara illustreras några skillnader4. I Ryssland under 

Sovjettiden föreskrevs ”corrective labour” i en lag och psykiatrisk tvångsvård i en annan. Vi 

har motsvarande skillnad i nuvarande Fastlands-Kina med terapeutiskt inriktade community 

camps å ena sidan och långvariga arbetsläger som är mer bestraffande å andra sidan (Wang 

1999). Macau föreskriver undervisning, sociala tjänster och deltagande i preventionsåtgärder. 

Irak kräver att institutioner som skall tvångsvårda har tillgång till team bestående av 

konsulterande psykiater samt följande fast anställda: läkare, klinisk psykolog, socialarbetare, 

”rehabilitation therapist” samt sjuksköterska. Där slås också fast att behandlingen skall 

innefatta både individuell och gruppterapi. Norsk lag anger att, utöver insatser för dem som 

missbrukar, skall råd och stöd även ges till dennes familj. 

I några länder, som i Sverige och Peru samt tidigare Portugal, ges den aktuella tvångsvården i 

speciella statliga tvångsinstitutioner, men i andra länder (som Norge) ges den vid statliga 

institutioner som i huvudsak tar emot frivilliga personer. Från Tyskland (Berlin) rapporterar 

Oberlander m.fl. (1995) att av personer intagna för alkoholberoende och alkoholpsykos inom 

mentalhälsovård var andelen tvångsomhändertagna mellan 13 och 19 procent. Kinas 

”community camps” används för både frivilliga och tvångsintagna, till skillnad från 

tvångsarbetslägren. I en del länder, t.ex. Bolivia, Hong Kong och Italien, kan även privata 

institutioner bli auktoriserade att ta emot tvångsvårdade tillsammans med frivilligt intagna. I 

Tyskland (Bayern) kan vården ges både vid psykiatriska sjukhus och vid särskilda 

behandlingsinstitutioner inriktade på missbruk. I New Zealand behandlas tvångsvårdade 

tillsammans med frivilliga på statligt certifierade institutioner som tillämpar olika intensiva 

behandlingsprogram eller fungerar som terapeutiska samhällen. Broadstock m.fl. (2008) 

rapporterar programinnehåll i två sådana institutioner, vilka kombinerar element som arbete, 
                                                 
4 När ej annat anges är källorna Porter m.fl. 1999 och WHO 2001. 
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gruppterapi och individuell terapi med 12-stegsbehandling och Community Reinforcement 

Approach (CRA) som utgångspunkter. I Malaysia kan såväl behandlingshem, dagvårdscentra 

som eftervårdsenheter hantera tvång. 

I några fall där civil tvångsvård har inneburit längre maximal vårdtid än genomsnittligt, har 

det framgått att vårdtiden inte är tänkt att avse institutionsvistelse annat än inledningsvis (t.ex. 

USA samt olika delstater i Kanada). Det rör sig då i stället om påtvingad övervakning som 

kan vara förknippad med föreskrifter att genomgå eftervård av olika slag arrangerade som 

”community care” samt förbud att inta alkohol och eller droger under övervakningstiden. 

Detta är givetvis fundamentalt annorlunda än arbetsläger under lång tid.  

Anglosaxiska Drug Courts  
Drug Courts är en form av straffrättsligt reglerad vård som vuxit fram i anglosaxiska länder 

(USA, Kanada, Storbritannien samt Australien). Det handlar om särskilda domstolar vilka 

hanterar drogrelaterade brott som inte innehåller våld eller smuggling. Domstolen ger en 

formellt tvingande föreskrift om vård som påföljd för brottet. Det är alltså inte frivilligt att 

fullfölja, och domstolen övervakar genom rapporter hur detta fungerar. I den meningen är det 

tvångsvård. Men föreskriften förutsätter att den åtalade initialt accepterar vården, vilket gör 

det till homeriskt tvång inom straffrätten. Emellertid skiljer sig detta från vad som annars är 

det vanliga mönstret vid homeriskt tvång – och som exempelvis gäller i Norge och Danmark 

och som gällde förr i Sverige under Nykterhetsvårdslagens tid (i samtliga dessa fall civil 

tvångsvård) och som gäller straffrättsligt i Qatar, nämligen att det homeriska tvånget innebär 

kvarhållande med tvång en kortare tid på institution om den enskilde oplanerat vill lämna 

denna. Vårdföreskriften från drug court kan dock avse både institutionell vård och öppenvård. 

I det senare fallet finns trots övervakning ingen praktisk möjlighet till kvarhållande. Även de 

institutioner som används för institutionsvård enligt föreskrift från drug court saknar låsta 

vårdavdelningar. Vid misskötsamhet kan domstolen först döma till häkte en till två veckor, 

men upprepas detta begränsas domstolens möjligheter vanligen till att skriva ut individen från 

programmet och överföra denne till kriminalvården. Detta gör att drug courts i praktiken 

delvis liknar det som annars kallas ”diversion to treatment”, dvs överföring från 

kriminalanstalt till vård så länge samtycke finns och som brukar räknas till straffrättsligt 

påtryckt men ändå frivillig vård (jämför svensk ”kontraktsvård”). Därför förekommer det att 

drug courts ibland bedöms som tvångsvård och ibland som frivillig vård. Den principiella 

skillnaden är dock att drug courts beordrar (s.k. court order) att vård skall ske och bestraffar 

bristande följsamhet, medan exempelvis kontraktsvård innebär en överenskommelse om vård 
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istället för fängelse som den enskilde har rätt att ensidigt bryta, varefter den ursprungliga 

domen gäller. 

Förändring av tvångslagstiftning – internationella tendenser 
Genom jämförelser av samma länder över tid kan vi studera om det finns några eventuella 

tendenser. Sådana jämförelser över tid kan göras dels för de 40 länder från olika delar av 

världen som finns med i de båda WHO-studierna (Porter m.fl. 1986 och 1999), dels för 24 

europeiska länder som både finns med i WHO-studien från 19995 och i en ny datainsamling 

gjord av Magnus Israelsson vid Mittuniversitetet. Det är dessvärre inte samma uppsättning 

länder i de två jämförelserna, men kan ändå ge en fingervisning om förändringar som gjorts 

under två tidsperioder. 

Perioden från 1986 till 1999 
I rapporten från 1986 hade 30 av de 40 länderna någon form av tvångsvård vid missbruk 

(Porter m.fl. 1986). Av dessa hade 25 civil tvångsvård och 12 hade tvångsvård inom straffrätt; 

7 hade båda formerna.  I rapporten från 1999 hade 38 av samma 40 länder någon form av 

tvångsvård vid missbruk (Porter m.fl. 1999). Det hade alltså ökat. Nu hade 29 civil tvångsvård 

(4 mer än tidigare) medan 24 hade tvångsvård inom straffrätt (en fördubbling). Obs att 

frivillig vård inom kriminalvården inte räknas in. Femton länder hade nu båda formerna. 

Medianerna för maximala vårdtiderna var oförändrad mellan de två mättillfällena: för civil 

tvångsvård två år och för tvångsvård inom straffrätt var den odefinierad eller maximerad till 

det ursprungliga straffets längd.  

Samtidigt har det skett byten från den ena till den andra formen, och bytena har gått i bägge 

riktningarna. Nio länder införde ny lag – antingen civil eller straffrättslig tvångsvård; två tog 

bort lag och fyra bytte från den ena till den andra. Ändringar hade också skett vad gäller 

maximala vårdtider. För civilt tvång var det ungefär lika många som ökade respektive 

minskade vårdtiden, men för straffrättslig tvångsvård var det fler som ökade den. Hela 28 av 

de 40 länderna har antingen infört eller avskaffat lag eller gjort en förändring av maximala 

vårdtiden. Slutsatsen är att detta tycks vara ett område där lagstiftarna varit aktiva, vilket talar 

för att lagarna rimligen oftast tillämpas, och tendensen är att tvångsvårdslagar ökat under 

perioden. Tvärtemot WHO:s rekommendationer har tvångsvård inom straffrätt ökat mest. En 

möjlig förklaring kan vara att HIV/AIDS-epidemin i slutet på 80-talet innebar ökade krav på 

att injektionsnarkomaner kom i vård oavsett eget samtycke utifrån perspektivet 
                                                 
5 Utöver dem som tas upp i Porter m.fl. 1999, finns uppgift för samma tid från Nederländerna genom deras 
justitiedepartement och Baas 1999. 
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samhällsskydd. Ökningen ledde alltså till att praktiskt taget alla dessa länder hade någon form 

av tvångsvård i slutet av 1990-talet.  

Perioden från 1999 till 2009 – Europa 
För 24 europeiska länder finns uppgift från både 1999 och 2009. Tjugoen av dessa hade 

någon form av tvångsvård 1999, varav 16 civil tvångsvård och 12 straffrättslig (sju hade båda 

formerna). Tio år senare, år 2009, hade antalet länder med tvångsvård minskat något. Nitton 

hade någon tvångsvård, varav 12 är civil tvångsvård och 9 straffrättslig (2 båda formerna). 

Båda formerna har alltså minskat. Fortfarande är det något fler som har civil tvångsvård än 

straffrättslig, men även nu har förändringar gått i bägge riktningarna. Tre länder ökade tiden 

för civil tvångsvård och ett land minskade, och för straffrättslig tvångsvård skedde två 

förändringar, en i vardera riktningen. Medianen i maxtid för dem som har civil tvångsvård har 

ökat från 6 till 9 månader, men är oförändrad vad gäller straffrättslig tvångsvård 

(huvudsakligen utan bortre gräns). Totalt sett har 18 av 24 länder ändrat antingen typ av lag 

eller maximal vårdtid.  Det har alltså även nu varit en period med hög lagstiftningsmässig 

aktivitet på tvångsvårdens område. Det är svårt att se någon lika tydlig tendens i 

förändringarna under denna period i Europa. Å ena sidan har totalt något färre länder 

tvångsvård än tidigare, men de som har civil sådan har något längre vårdtid än innan. 

Jämförelsen mellan de båda perioderna begränsas givetvis av att det inte är samma panel av 

länder i de båda jämförelserna.  

Avslutningsvis jämförs därför 11 europeiska länder där uppgifter finns i båda rapporterna 

1986 och 1999 och dessutom i aktuell datainsamling från 2009, d.v.s. samma panel vid alla tre 

tidpunkterna. År 1986 hade 9 av de 11 länderna någon tvångsvård, varav 8 civil och 5 

straffrättslig (4 hade båda). År 1999 hade 10 av länderna någon tvångsvård varav återigen 8 

civil och 5 straffrättslig, men nu hade 3 båda formerna. År 2009 slutligen är det igen 9 av 

länderna som har tvångsvård, varav 6 civil sådan, 4 straffrättslig och en båda formerna. I den 

första perioden, från 1986 till 1999, skedde lika många minskningar som ökningar av 

maximal tid (tre vardera6). I den andra perioden skedde en ökning (civil) och en minskning 

(straffrätt). I båda perioderna har 7 av 11 länder gjort någon av dessa ändringar. 

Huvudintrycket bland dessa länder är onekligen stabilt i andel som har tvångsvård, men med 

små variationer i form och tidsgränser. 

                                                 
6 Varav en avsåg straffrättslig ökning. Övriga 5 ändringar avsåg civil tvångsvård. 
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Summering 
Tvångsvård vid missbruk har en snart hundraårig historia i Sverige och bär ännu drag av sin 

historia. Den präglas av en utveckling från huvudsakligen kontroll och arbetsdrift till ett 

ambivalent accepterande av en starkare vårdambition. Tvångsvård finns i drygt 80 procent av 

världens länder, och lagstiftningen varierar mellan straffrättsligt reglerad tvångsvård och civil 

tvångsvård. Världshälsoorganisationen har sedan 60-talet förespråkat en övergång från 

straffrättsligt reglerad tvångsvård till civil tvångsvård och att denna i likhet med annan vård 

hanteras genom hälsovårdande organ och med samma krav på kvalitet och etiskt 

omhändertagande. Lagar om tvångsvård har ökat internationellt särskilt i samband med 

drogepidemier, och senast i samband med HIV/AIDS under 80- och 90-talen.  

  

Svenska tvångslagar för vuxna med missbruksproblem 
Den nuvarande svenska lagstiftningen om tvångsvård av vuxna personer med missbruks- och 

beroendeproblem innehåller inslag av alla de olika former som nämnts ovan – tvångsvård 

enligt sociallagstiftning, enligt mentalhälsolag samt enligt strafflag, men civil tvångsvård är 

helt dominerande. Den typ som vanligen diskuteras – LVM – motsvarar det som ovan 

benämnts civil rehabiliterande tvångsvård, även om de rehabiliterande inslagen inte tydligt 

regleras i lagen. LVM:s vårdtid är maximerad till sex månader, dvs halva medianen för 

internationell rehabiliterande tvångsvård. Den återfinns bland sociallagarna och den har 

samma paternalistiska etiska grundval som dominerar internationellt för denna typ.  

Sett utifrån internationell horisont skiljer alltså inte den svenska LVM-lagstiftningen ut sig. 

Det har ibland hävdats att tillämpningen – främst vad gäller antalet personer som döms till 

tvångsvård – skulle vara mer omfattande än vad som är vanligt internationellt. Men detta 

påstående kan inte styrkas, då statistiska uppgifter sällan redovisas från andra länder. Det enda 

som är klarlagt är att Sverige har fler tvångsomhändertaganden av denna typ (dvs social 

tvångvård) än övriga nordiska länder.7 Uppgifter om antalet omhändertaganden för 

missbruk/beroende enligt psykiatrisk tvångsvård i dessa länder har då inte räknats in. Om 

detta görs förändras bilden. I en ledare i Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift pekar 

Kerstin Stenius (2008) på att tvångsomhändertaganden vid missbruk inom den psykiatriska 

vården inte har observerats i jämförelser mellan de nordiska länderna. Antalet personer som 

                                                 
7 I Finland tillämpas lagen endast undantagsvis, 0-5 gånger årligen, medan i Norge tvångsomhändertogs mellan 
250 och 270 personer årligen sedan 2005 – inklusive ett trettiotal gravida missbrukare, men oräknat dem för 
vilka homeriskt tvång tillämpas (s.k. tillbakahållande). Detta kan jämföras med c:a 700 per år i Sverige. 
Uppgifterna härrör från Magnus Israelssons datainsamling.  
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tvångsintagits i Finland enligt mentalvårdslagen med läkemedels-, alkohol- eller 

drogdiagnoser uppgick till 1.373 personer år 2006.  

Tvångsomhändertagande som påföljd för brott enligt straffrätt finns också i Sverige genom 

paragrafen om överlämnande till vård enligt LVM (2 § 31 kap. BrB). Denna kräver – till 

skillnad från exempelvis vårdvistelse under kriminalvård enligt 56 § KvaL – inte något uttalat 

samtycke eller någon ansökan från den enskildes sida. Enligt uppgift från BRÅ var det 15 

personer som år 2008 överlämnandes till LVM-vård enligt detta lagrum (kommande rapport), 

och nivån har varit densamma under de senaste 10 åren, men mer vanligt tidigare (BRÅ 2008, 

tab. 4.1). Betydligt vanligare – men ofta negligerat i tvångsvårdsdebatten – är psykiatrisk 

tvångsvård av vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. Det finns två 

psykiatriska tvångsvårdslagstiftningar för vuxna – LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård; 

1991:1128) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård; 1991:1129). LPT-vård ges grundat på 

allvarlig psykisk störning där samtycke om vård inte finns, medan LRV ges grundat på att 

brott har begåtts av person med allvarlig psykisk störning. Slutligen har vi också Lag om 

omhändertagande av berusad person (LOB), men den berörs inte vidare här. 

Omfattning av olika vårdformer – antal och vårdtider 

Vård och tvångsvård inom socialtjänsten 
Socialstyrelsen redovisar årligen statistik för socialtjänstinsatser som ges till vuxna personer 

med missbruksproblem antingen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt LVM. Under en 

enda dag, den 1 november 2008, hade drygt 12.200 vuxna personer individuellt 

behovsprövade öppenvårdinsatser medan 2.900 vuxna personer hade insatser som betecknas 

som heldygnsvård (SoS 2009). I heldygnsvård ingår frivillig institutionsvård (knappt 2.400 

personer) och familjehemsvård (knappt 220 personer). Där ingår också 260 personer som 

vårdades med tvång enligt LVM (inklusive 24 som vårdades i familjehem enligt § 27 LVM). 

LVM-vården omfattade därmed 1,7 procent av dem som vid viss tidpunkt fick insatser för sitt 

missbruk genom socialtjänsten och 8,9 procent av dem som var i socialtjänstens 

heldygnsvård. Närmare 40 procent av LVM-intagna var kvinnor. Motsvarande andel bland 

frivilligt intagna var 25 procent. Kvinnor tenderar alltså att vara överrepresenterade inom 

tvångsvården och särskilt gäller detta i åldrarna upp till 25 år, där hälften var kvinnor8.  

                                                 
8 Det är svårt att inte dra slutsatsen att detta beror på att nämnderna i praktiken gör en skarpare bedömning för 
kvinnor i den ålder då de också föder barn i störst utsträckning – även om Sverige inte i dagsläget har något 
specifik indikation som tar sikte på graviditet. 
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Antalet frivilliga institutionsplaceringar under hela året uppgick till drygt 8.100 och antalet 

familjehemsplaceringar till drygt 670. Under samma tid togs knappt 890 beslut om LVM-

vård, varav knappt 200 endast innebar ett s.k. omedelbart omhändertagande enligt § 13 utan 

att detta senare följdes av fastställd vård, medan övriga c:a 690 fick fastställt LVM enligt § 4 

(med eller utan föregående omedelbart omhändertagande). Det innebär att 9,2 procent av alla 

heldygnsplaceringar under året görs enligt LVM, varav 7,1 procent leder till fastställd dom. 

Genomsnittlig vårdtid per inskrivning för frivillig institutionsvård var 79 dygn och inom 

familjehemsvård 124 dygn. Genomsnittlig vårdtid per LVM-utskrivning var 141 dygn. Totalt 

ges i hela landet c:a 952.000 vårddygn i frivillig institutionsvård, 83.500 dygn i 

familjehemsvård och 156.000 vårddygn inom LVM, vilket motsvarar 13 procent av alla 

vårddygn för vuxna personer med missbruksproblem. 

Tvångsvård inom psykiatrin 
När det gäller den psykiatriska tvångsvården – LPT och LRV – saknas fortfarande statistik 

både över antalet personer som årligen tvångsintas med olika diagnoser och över antalet 

sådana insatser som ges. I en rapport från Socialstyrelsen redovisas läget vid en enda dag, den 

6 maj 2008 (SoS 2008). Denna typ av uppgift ger inte direkt information om hur många som 

omfattas av åtgärderna under året. Eftersom vårdtiderna skiljer mycket kraftigt mellan olika 

omhändertagna beroende på diagnos, lagrum och (vad gäller LRV) beroende på begånget 

brott, så speglar läget under en dag inte relationen vad gäller antalet omhändertaganden under 

året. Den aktuella dagen var totalt 3.066 personer inskrivna för vård enligt LPT eller LRV. Av 

dessa var 999 kvinnor (33 %). LPT omfattade 1.548 personer, varav 791 kvinnor (51 %) och 

LRV omfattade 1.518 personer, varav 208 kvinnor (14 %). Båda lagarna förutsätter allvarlig 

psykisk störning, vilket vanligen handlar om psykotiska problem. I några fall uppges dock att 

missbruksrelaterad diagnos varit huvuddiagnos för intag med psykiatriskt tvång. Det som 

anges i utredningen är att huvuddiagnos enligt ICD-10 finns inom gruppen ”Missbruk och 

drogrelaterade”, men ej vilka exakta diagnoser det handlat om (beroendediagnoser, 

drogrelaterade psykoser etc.). Efter kontroll med Socialstyrelsen9 kan situationen beskrivas 

med följande tabell: 

                                                 
9 Claes-Göran Stefansson, personlig kommunikation 
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Tabell 1. Antalet intagna enligt psykiatrisk tvångsvård utan och med missbruksproblem alternativt med detta 
som huvuddiagnos vid intagning. 
 Ej missbruk Känt 

missbruk 
totalt 

Därav  tidigare 
men ej aktuellt 

Aktuellt 
missbruks-
problem 

Huvuddiagnos inom 
”Missbruk och 
drogrelaterade” 

LPT  1072 476 222 254 33 
LRV   539 979 624 355 72 
Totalt  1611 1455 846 609 105 
 
Känt missbruk totalt avser de som har missbruksdiagnos som första eller andra diagnos, som 

har ett aktivt missbruk eller tidigare har haft ett missbruk eller undergår en 

missbruksbehandling vid inventeringsdatum.  

Dessa uppgifter kan jämföras med motsvarande ovanstående uppgifter för LVM-vårdade 

enligt inventering en enda dag. Antalet tvångsvårdade personer med missbruksproblem under 

en dag enligt psykiatrisk vårdlag är då mer än nio gånger så många som de som under en dag 

vårdas enligt LVM. Begränsar vi oss till aktuellt missbruk så är det drygt tre gånger så många 

och ser vi till dem med missbruk som huvuddiagnos är det färre än LVM-vårdade, c:a 40 

procent. Men även det sista är överraskande många. Det bör påpekas att det finns betydande 

osäkerheter i de uppgivna diagnoserna. Sammanställningar av detta slag rymmer betydande 

felkällor, särskilt då denna studie endast gjorts detta år och ej ingår i en årlig 

rapporteringsrutin. Det saknas idag systematisk sammanställning om dessa vårdinsatser. Det 

gäller såväl kartläggningar av vilka som vårdas, som studier eller rapporter om innehåll och 

utfall. Den omfattande psykiatriska tvångsvården av personer med missbruksproblem är alltså 

i huvudsak outforskad. 

Psykiskt tvångsvårdade med missbruk som huvuddiagnos 
De 105 som omhändertagits enligt psykiatriskt vårdtvång utifrån missbruksrelaterad 

huvuddiagnos undersöktes därför ytterligare för denna rapport, utifrån genomgång av en 

avidentifierad datafil som erhölls från Socialstyrelsen. Av de 33 som vårdades enligt LPT var 

76 procent män och åldern i genomsnitt 36 år (19-70 år). Av de 72 som vårdades enligt LRV 

var 85 procent män och åldern i genomsnitt 43 år (21-69 år).  

Samtliga dessa hade alltså som första diagnos vid intagning en psykisk 

störning/beteendestörning orsakad av psykoaktiva substanser (ICD-koder F10-F19). Av dessa 

gällde 51 personer blandmissbruk (19 LPT, 32 LRV), 30 alkohol (6 LPT, 24 LRV), 10 

cannabis (4 LPT, 6 LRV), 7 amfetamin (2 LPT, 5 LRV), 3 opiater (1 LPT, 2 LRV) och 2 

övriga droger (båda LRV).  
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I datafilen finns uppgift om datum för när vårdtvång hade inletts. Utifrån dessa data kan de 

genomsnittliga dittillsvarande vårdtiderna beräknas, och dessa visas i tabell 2.  

Tabell 2. Antal dagar sedan vårdtvång inletts fram till inventeringen den 6 maj 2008, fördelat på lag. 
 n Genomsnittligt antal 

dagar 
Minimum Maximum Median 

LPT 33   241 1 2372 33 
LRV 72 1725 3 6906 958 
 
Tabellen visar att många av de som tvångsvårdas med missbruksrelaterad uppgiven 

huvuddiagnos redan haft mycket långa tvångsvårdstider – tider som då ännu ej avslutats. Att 

tiderna kan vara mycket långa då det rör sig om brott kanske inte förvånar, men även på LPT 

då brott inte är inblandat ligger medianen på drygt en månad. Dessa 33 personer kan i sin tur 

delas upp i två grupper, dels 9 personer med kortare vårdtid än 1 vecka, dels 22 personer med 

längre (ibland betydligt längre) vårdtider. När det gäller personer med kort vårdtid förefaller 

det finnas regionala skillnader. Beroendeakuten i Stockholm har för oss presenterat 

månadsstatistik över LPT-intagna per månad som varierar mellan 81-165 och i genomsnitt 

uppgår till 117 per månad. Det handlar då ofta om akuta alkoholpsykoser med vårdtider på 3-

4 dagar. I den mån längre vårdtid behövs så byter patienten avdelning (Johan Frank, pers. 

kommunikation). Från beroendekliniken i Malmö rapporteras att vårdintyg för personer av 

detta slag är ovanligt, högst 3-4 per år. Vi har inte närmare kunskap om dessa regionala 

skillnader. 

Gruppen med längre vårdtider än en vecka har en median på närmare 2 månader (56 dagar). 

Genomsnittstiden för alla 33 LPT-patienter är åtta månader, alltså längre än den maximalt 

tillåtna vårdtiden på LVM. Det är dessutom en underskattning, eftersom det rör sig om 

oavslutade vårdtider.  

Genomgång av de sekundära diagnoserna visade att 62 personer (17 LPT, 45 LRV) hade 

ytterligare diagnos utöver den primära. Bland dessa hade 21 personer personlighetsstörning (2 

LPT, 19 LRV) främst antisocial och emotionellt labil. Femton (4 LPT, 11 LRV) hade 

ytterligare en drogutlöst psykisk störning, dvs motsvarande den primära diagnosen fast för 

ytterligare en drog. Nio hade andra akuta psykoser (4 LPT, 5 LRV). Fyra led av schizofreni (2 

LPT, 2 LRV), fyra av depression (3 LPT, 1 LRV), tre av utvecklingsstörning (alla LRV), två 

av bipolär sjukdom (1 LPT, 1 LRV). Utöver dessa led två LRV-patienter av hjärnskador, två 

av ångest, och en av vanföreställningssyndrom, medan en LPT-patient led av akut 

stressyndrom. Genomgången visar att även bland dem som tvångsintagits med missbruk eller 
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beroende som huvuddiagnos, så finns vanligen en omfattande allvarlig psykiatrisk 

problematik. 

Tvångsvårdade enligt LVM och psykiatriskt tvång – en jämförelse  
Det är rimligt att försöka jämföra psykisk status bland dem som tvångsomhändertagits enligt 

psykiatrisk tvångslag med dem som tvångsintagits enligt LVM. Varje sådan jämförelse 

försvåras dock av osäkerheter och skillnader i diagnostiska rutiner och rapporteringssystem. 

Sammanställning av sex olika studier där man använt strukturerad klinisk intervju (SCID) 

avseende livstidsprevalens har presenterats av Gerdner (2004a), men ingen motsvarande 

studie med strukturerad metod finns från psykiatriska sidan. Tabell 3 visar sammanställning 

av de sex studierna.  

Tabell 3. Livstidsprevalens av psykiatriska problem utöver missbruk bland 544 patienter på LVM-institutioner, 
utifrån strukturerade kliniska psykiatriska intervjuer (SCID). Procentuell andel 

 

 

 

Karlsvik 
(Huvudsak- 
ligen män)  

 
(a) 

Karlsvik 
(Endast män) 

 
 

(a) 

Karlsvik 
(Endast män) 

 
 

(b) 

Runnagården 
(Endast 
kvinnor) 

 
(c) 

Nio 
institutioner  
(Båda könen)  
 

(d) 

Lunden 
(Endast 
kvinnor) 

 
(e) 

N 
Behandlingsår 

102 
1990–1993 

179 
1994–1997 

92 
1998–2000 

49 
1996–1997 

53 
1997 

69 
1997–2000 

Axel 1: Psykiatrisk sjukdom 
(utöver missbruk), varav 62 66 59 82 EI 72 

Affektiv störning (f) 41 42 43 55 EI 16 
Ångeststörning 31 38 34 55 EI 26 
Psykos 20 15 13 47 EI 17 
Ätstörning 0 0 1 25 EI 13 
Somatoform störning. (g) EI EI EI 4 EI EI 

Axel 2: 
Personlighetsstörning, varav. 53 38 60 53 76 62 

Kluster A (udda) 30 12 11 20 13 5 
Kluster B (utagerande) 33 34 29 25 52 49 
Kluster C (neurotiska) 26 28 27 39 11 7 

Psykiatrisk komorbiditet, 
(axel 1 utom missbruk + axel 
2) (h) 78 72 75 84 

 
- 83 

(a) Sallmén 1999; (b) Sallmén, 2004; personlig kommunikation; (c) Gerdner, Norlander & Pedersen, 2002; (d) Teglund & Nilsson 1997; (e) 
Jansson & Fridell (2003) samt Fridell, personlig kommunikation; (f) Affektiva störningar avser främst depression, men också ma-
nodepressivitet och dystymi; (g) Med somatoforma störningar avses psykiatriska problem som yttrar sig i kroppsupplevelser. EI = Ej 
inkluderade i de strukturerade intervjuerna. (h) Inkluderar ej neurologiska skador eller neuropsykiatiska problem 
 

Som tabellen visar varierar livstidsprevalensen mellan 72-83 procent, där de högre talen gäller 

för kvinnor. Siffrorna är troligen underskattningar eftersom SCID-intervjuerna ej tar upp 

neurologiska skador, som t.ex. demenser, och inte heller neuropsykiatriska problem som 

ADHD och Asbergers syndrom. Sallmén nämner att ospecificerad organisk påverkan fanns 

för 6 procent av männen och 19 procent av kvinnorna i 1990–1993 års klientgrupp, samt hos 8 

procent av männen och 5 procent av kvinnorna i 1994–1997 års klientgrupp. För 1998–2000 
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nämns inte motsvarande siffror, däremot att indikationer på hjärnskador ökat drastiskt i den 

äldre klientgruppen, födda före 1955, till att omfatta hela 20 procent. 

När det gäller aktuell prevalens finns få tillgängliga data även när det gäller LVM. En studie 

från nedlagda Salberga LVM-hem har redovisats, men i den fanns ett stort bortfall av personer 

som vägrade psykiatrisk undersökning (Palmstierna 1994). Jämförelse kan också göras med 

preliminärdiagnoser av psykiater vilka gjordes för 169 intagna på tre LVM-institutioner 

(Hornö, Lunden och Frösön) och som sedan låg till grund för matchning i en studie av 

Gerdner & Fridell (2007). 

Tabell 4. Aktuell prevalens av psykiatriska problem utöver missbruk – jämförelse mellan personer intagna med 
tvång på olika lagrum – LPT, LRV och LVM . Procentuell andel. 
 LPT  

med 
missbruksrelaterad 
huvuddiagnos 

Båda könen (a) 

n = 33 

LRV  
med 
missbruksrelaterad 
huvuddiagnos 

Båda könen (a) 

n = 72 

LPT + LRV 
med 
missbruksrelaterad 
huvuddiagnos 

Båda könen (a) 

n = 105 

LVM 
Aktuell 
prevalens 
Salberga 

Män (b) 

n = 42  

LVM  
Preliminärdiagnos 
vid intagning, Hornö 
Lunden, Frösön 

Båda könen (c) 

n = 169 
Psykotisk sjukdom (d)   9      4     6 14      3   
Drogutlöst psykisk 
störning + organisk 
psykos (e) 

70 60 63 - 18 

Affektiv (f) 12 1 5 2 4 
Ångest (g) 3 3 3 2 31 
Personlighetsstörning  6 26 20 29 6 
Neuropsykiatrisk 
störning - 3 2 - 8 

Demens - 3 2 2 - 
Utvecklingsstörning - 4 3 - 1 
Annan - 1 1 - 4 
Ingen diagnos utöver 
missbruk/beroende - - - 50 40 

a) Enligt avidentifierad datafil från Nina Frohm, Socialstyrelsen, räkningen 6 maj 2008; b) Palmstierna 1994; 13 personer på 
Salberga LVM-hem vägrade att bli psykiatrisk undersökta; c) Datafil i för matchning, Gerdner & Fridell; d) schizofreni, 
schizoaffektiv sjukdom + paranoia; e) för LPT och LRV avser detta dem som endast uppfyller detta och ingen annan diagnos 
– obs att alla uppfyller detta i primär diagnos; f) depression och bipolär; g) ångest + akut stressyndrom  

 
Tabellen visar vissa tydliga skillnader mellan LVM- och LPT/LRV-populationerna, framför 

allt att alla på psykiatriskt tvång har primärdiagnos drogutlöst psykisk störning, medan 40-50 

procent av LVM-populationerna inte har annan diagnos än alkohol- och drogberoende. Till 

viss del är detta dock en chimär eftersom många inom LVM-vården initialt har vårdats på 

sjukhus just för drogutlösta psykoser o.d. Dessa har helt utelämnats i fallet Salberga, pga att 

dessa alltid behandlats i inledande sjukhusvård. 

Det finns, som nämnts, en betydande osäkerhet beroende på skillnader i diagnostiska rutiner 

och rapporteringsförfaranden. Det kan till del även gälla övriga LVM-institutioner. En stor 

osäkerhet gäller skillnader i fråga om personlighetsstörning, som kräver mer omfattande 
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diagnostiskt förfarande. För de tre institutionerna Hornö, Lunden och Frösön avsåg data före 

den specialiserade psykologutredningen, vilket förklarar att siffran är mycket lägre för dessa. 

En mer rättvisande jämförelse avseende personlighetsstörningar är måhända de uppgifter som 

finns i tabell 3. Ytterligare en osäkerhet rör begreppet ångest i preliminärdiagnoserna, 

eftersom detta inte bara innefattar ångestsjukdomar i sig, utan också ångest som akut 

symptom. En del skillnader sammanhänger också med att data här inte separerats för kön. 

Men även om vi håller dessa osäkerheter och skillnader i minnet är det ändå uppenbart att det 

finns en omfattande psykiatrisk komorbiditet bland personer som tvångsintagits för sitt 

missbruk/beroende oberoende av vilken tvångslag som tillämpas.  

Andelen LVM-intagna som tidigare enligt självrapportering vårdats inom psykiatrin är 43 

procent (sammanställning av DOK-intervjuer 1996-2000 i Gerdner 2004a). Sallmén (2004) 

som utifrån register undersökte samma fråga för Karlsviks patienter kom fram till 60 procent. 

Trots detta är de mycket sällan psykiatrisk utredda – varken inom psykiatrin eller inom LVM-

vården. Sallmén fann att 70 procent av dem som vårdats inom psykiatrin aldrig hade 

genomgått diagnostisk utredning. Öjehagen och medarbetare (2008) har påpekat att var fjärde 

psykpatient är missbrukare av alkohol och att psykiatrin ofta blundar för detta förhållande.  

Utvärdering av Rättspsykiatrisk vård 
I en rapport från Socialstyrelsen från 2002, Rättspsykiatrisk vård, utvärdering – omvärdering 

studerades förloppet hos samtliga patienter som var intagna enligt LRV och hade särskild 

utskrivningsprövning den 27/9 1995, totalt 699 individer. Dessa följdes i olika register fram 

till den 24/2 1999, dvs. omkring 3,5 år. Trettiotre patienter avled (4,7 %). Majoriteten hade en 

psykosdiagnos som huvuddiagnos och där schizofreni var den vanligaste (37,6 %). Den näst 

största diagnosgruppen utgjordes av personlighetsstörningar (26 %). Missbruk av alkohol 

och/eller droger var huvud- eller bidiagnos i 37,9 procent av fallen. Vårdtiderna var långa, i 

genomsnitt 4,6 år, SD = 4,1. 

Efter utskrivningen från den rättspsykiatriska vården återföll 65 av 309 (21 %) patienter i 

någon form av brott, varav 33 av 309 (10,7 %) återföll i våldsbrott. Patienter som återföll i 

brott var uteslutande män. Återfall i brott var inte kopplat till några vård- eller 

behandlingsrelaterade variabler såsom diagnos, vårdtidens längd eller den psykiatriska 

behandlingens utformning och innehåll. Uppföljning via psykiatrisk öppenvård eller 

socialtjänst minskade inte brottsåterfallen som inte heller var beroende av t.ex. boende efter 

utskrivningen. Återfall i brott oavsett brottsrubricering var däremot kopplat till kort tid sedan 

utskrivningen, antal tidigare domar registrerade i person- och belastningsregistret, låg aktuell 
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ålder, återfall i brott under pågående vård och aktuellt missbruk vid utskrivningen. Den enda 

faktorn som var kopplad till återfall i våldsbrott var aktuellt missbruk vid utskrivningen. 

Rapporten konkluderar att med undantag för aktivt missbruk hade psykiatriska eller i övrigt 

vård- och behandlingsrelaterade variabler ingen påvisbar effekt på återfallsrisken efter 

utskrivning. Ett förbättrat resultat för den rättspsykiatriska vården är sannolikt beroende av en 

effektivare missbruksvård. 

Summering 
Den sociala tvångsvården, LVM, omfattar c:a 7 procent av dem som får vårdinsatser för 

missbruk och beroende genom socialtjänsten. Dessa mottar ungefär 13 procent av alla 

vårddygn för vuxna med missbruksproblem. Den psykiatriska tvångsvårdens patienter har 

också i hög utsträckning missbrukproblem och i allmänhet vid sidan av andra psykiska 

problem. Psykiatrisk tvångsvård av betydande tidsutsträckning ges även till personer med 

missbruk och beroende som huvuddiagnos men vanligen med psykiatrisk sidodiagnos. Det 

förefaller finnas likheter i psykiatrisk samsjuklighet mellan personer som vårdas enligt LVM 

och personer som vårdas med psykiatriskt tvång, men det saknas systematiskt insamlad 

kunskap om dessa patienter inom psykiatrin och om den vård de fått. Genomgående finns det 

brist på systematiska diagnostiska utredningar i båda vårdformerna, särskilt inom den 

psykiatriska vården.  

 

Internationella studier av tvångsvårdens utfall och effekt  
Det finns av etiska skäl ont om randomiserade effektstudier när det gäller tvångsvård. Det 

anses allmänt vara svårt att förena etiken med att slumpa till tvångsvård respektive icke till 

tvångsvård – även om sådana exempel faktiskt finns. Vanligen används därför annan design 

för att studera tvångsvårdens resultat. Det kan dels handla om utfallsmätningar utan 

kontrollgrupp, dels om kvasiexperiment där det dock är viktigt att noggrant ta i beaktande 

vilken typ av kontrollgrupp som används för vilka slutsatser som kan dras.  

Många gånger görs jämförelse med frivilligt vårdade trots att sådan jämförelse inte svarar på 

frågan om tvångsvårdens effekt. Alternativet till tvångsvård är ju inte frivillig vård, utan 

avsaknad av vård, eftersom tvångsvård i de flesta länder kan komma i fråga först då individen 

vägrar underkasta sig vård. Frivilligt vårdade skiljer sig därmed systematiskt alltid från 

tvångsvårdade, om inte annat så genom motivation till vård. Ofta finns även andra skillnader, 

t.ex. social bakgrund och svårighetsgrad i beroendet. Jämförelse med frivilligt vårdade kan 
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möjligen svara på andra frågor, t.ex. om vård med tvång kan genomföras på samma sätt som 

frivillig vård eller om tvång i sig är ett hinder för vårdens genomförande. Även den frågan är 

viktig, men det är inte samma fråga som tvångsvårdens effekt.  

Ibland används andra kontrollgrupper, som är mer jämförbara, men om randomisering ej skett 

måste noggrann prövning göras av urvalsförfarandet och hur likhet mellan grupperna har 

prövats. Dessutom förekommer många studier som inte använder kontrollgrupp, utan endast 

mäter utfall för de tvångsvårdade. Av sådana studier kan man dock inte dra slutsats om 

tvångsvårdens effekt eftersom de inte kontrollerar för vad som skulle ha hänt även utan 

tvångsvård. Slutligen finns kontrollerade studier (med eller utan randomisering) som jämför 

olika grupper av tvångsvårdade, t.ex. avseende andra insatser som ges, t.ex. särskilda 

behandlings- eller eftervårdsinsatser. Dessa används då för att undersöka effekten av dessa 

ytterligare insatser, men inte av tvångsvården i sig.  

Internationella översiktsstudier  
Det finns några internationella översikter om utfalls- och effektstudier om tvångsvård vid 

missbruk. Först har vi några av äldre datum.  

Äldre översikter om tvångsvård vid alkoholmissbruk 
Ward (1979) presenterade en metodkritisk översikt av nio studier som på olika sätt syftade till 

att hantera frågan om tvångsvård för alkoholister som dömts för offentligt fylleri. Enligt Ward 

fanns tre studier med högre kvalitet än övriga och som alla longitudinellt jämförde 

tvångsvårdade med kontrollgrupp, där gruppindelningen skett med randomisering och där 

valida utfallsmått tillämpades. Alla dessa tre hade gjorts av Gallant och dennes kollegor. Två 

av dessa tycktes tala för att tvångsvård hade positiv effekt på missbruket, medan en inte fann 

någon skillnad. Den kritik som enligt Ward fortfarande kunde riktas mot Gallant-studierna var 

i ett fall att studien var liten, och i övrigt att grupperna inte dragits ur totalpopulationen 

personer med alkoholberoende genom sannolikhetsurval, vilket ger svårigheter att avgöra 

extern validitet, dvs frågan om till vilka grupper av dessa som resultaten kan vara giltiga. En 

sådan invändning skulle dock drabba praktiskt taget alla RCT-studier, oavsett vad de 

undersöker. En fjärde studie som också tillämpat randomiserad design gjordes av Ditman 

m.fl. (1967). Denna bedöms av Ward ha lägre kvalitet än Gallants studier främst beroende på 

att utfallsvariabeln begränsade sig till registeruppgifter om arresteringar för fylleri, men inte 

uppgifter om missbruket i sig. Möjligheten finns att individer flyttat till annan ort och 

missbrukat där. De skulle då inte fångas upp av detta utfallsmått. Till dessa fyra studier 

återkommer vi längre fram.  
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Ytterligare två studier i Wards översikt hade kontrollgrupper och utfallsdata på individnivå, 

men där kontrollgrupperna ej randomiserats utan utgjordes av frivilliga. I båda undersöktes 

deltagande i öppenvårdsprogram, men inte hur missbruket förändrats efter programmets 

avslutning. I den första studien (Davis & Ditman, 1963), där personer med svåra 

alkoholproblem och sociala problem under skyddstillsyn beordrats att delta i ett 

öppenvårdsprogram, fanns inga skillnader i deltagande jämfört med frivilliga. Kontroll av 

sociala bakgrundsfaktorer visade ingen skillnad mellan grupperna. I den andra studien 

(Rosenberg & Liftik, 1976) jämfördes deltagande i öppenvårdsprogram för rattfylleridömda 

som av domstolen beordrades att delta i ett polikliniskt program med deltagandet för två 

grupper av frivilliga deltagare, hemlösa respektive de med fast bostad. Forskarna fann att de 

rattfylleridömda deltog mer än de frivilliga, även då jämförelsen gjordes med de frivilliga som 

hade fast bostad. Ward pekar emellertid på att de rattfylleridömda även jämfört med de 

frivilliga som hade fast bostad, också i något högre grad hade arbete och familj, vilket 

försvårar möjligheten att dra slutsats eftersom social stabilitet också kunde vara orsak till mer 

stabilt deltagande.  

Utifrån sin genomgång menade Ward att forskningsunderlaget för slutsatser om 

tvångsvårdens effekt ännu var svagt, och att en gemensam svaghet för alla studierna var 

generaliserbarheten av fynden. Ward menade att det är troligt att tvångsvård har större utsikt 

att fungera för dem som har viss social stabilitet än för dem som är socialt utslagna. Vi 

återkommer längre fram till genomgången av de randomiserade kontrollstudierna. 

Fagan och Magnusson Fagan (1982) gjorde en narrativ genomgång av 19 studier, inklusive de 

nio som ingick i Wards översikt. Nio studier ”saknade jämförelsegrupp” och en ”förmådde 

inte utnyttja den” för jämförelse10. Fyra använde ”felaktig jämförelsegrupp” (frivilliga), och 

en hade jämförelsegrupp men ”klarade inte att genomföra en lyckad randomisering”. Enligt 

Fagan och Fagan kunde endast de tidigare nämnda studierna av Gallant m.fl. ligga till grund 

för bedömning av tvångsvårdens effekt. 

Äldre översikt om tvångsvård vid opiatmissbruk 
I en antologi av NIDA redovisar Maddux (1988) en översikt av olika amerikanska 

utfallsstudier gällande opiatmissbrukare. Först redovisas utfall av vård som genomförts med 

tvångsföreskrift efter narkotikarelaterad brottslighet: Pescor (1943), Hunt och Odoroff (1962), 

Duvall m.fl. (1963), Vaillant (1966b) och Maddux m.fl. (1971). Ingen av studierna innehöll 

                                                 
10 Det senare syftade på Ditman m.fl. (1967) om vilken Fagans följde Wards bedömning. 
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randomiserad kontrollgrupp utan jämför med frivilligt vårdade och i ett fall med personer som 

ej fått vård. De fyra första studierna undersöker en vårdform som karaktäriseras som 

tvångsvård av Maddux eftersom det funnits en föreskrift från domare om vård i samband med 

villkorlig frigivning eller övervakning. De avsåg alla deltagande i Lexington-sjukhusets 

narkomanvårdsprogram. Den femte studien avser endast ”legal påtryckning” under 

övervakning, men utan föreskrift från domare och avsåg motsvarande program i Fort Worth 

Hospital. 

• I Pescors studie jämfördes narkomaner som var villkorligt frigivna från fängelse (paroled, n = 

110) eller under övervakning (under probation, n = 491) med frivilligt vårdade (n = 1206) och 

med icke vårdade f.d. fångar (n = 2895). Villkorligt frigivna och övervakade hade klart högre 

andel med kontinuerlig drogfrihet 6 månader eller längre (31 respektive 27 %) jämfört med 

frivilligt vårdade (13 %) och icke vårdade fångar (10 %).  

• Hunt & Odoroff (1962) jämförde frivilliga (n = 1503) med tvångsvårdade (n = 378). De 

tvångsvårdade hade i högre grad än frivilliga varit kontinuerligt drogfria efter 1 till 4,5 år 

sedan utskrivning från Lexington. Skillnaden – 6 respektive 11 procent – är signifikant (chi-2: 

p < 0,001). Inga andra förbättringsmått angavs. 

• Duvall m.fl. (1963) genomförde en liten studie med uteslutande svarta heroinister och 

jämförde 38 frivilligt vårdade med 24 som vårdats med föreskrift från fängelse. Här var 

relationerna de omvända: 11 procent av frivilliga var drogfria sex månader från utskrivning 

jämfört med 4 procent bland de med ”tvångsvård”. Skillnaden är dock inte signifikant. En 

enda ytterligare drogfri i den senare gruppen skulle ha fördubblat andelen till 8 procent.  

• Vaillant (1966a och 1966b) följde upp efter 12 år – det är alltså fråga om en långtidsstudie. 

Fyra grupper jämfördes: a) Frivilligt vårdade (n = 270), och tre grupper som hänvisats från 

fängelse: b) korta fängelsestraff (< 9 mån) och ingen övervakning (n = 279); c) fängelsestraff 

och minimal övervakning (n = 46) samt d) fängelsestraff och minst ett års övervakning (n = 

30). Alla jämfördes med avseende på andelen med minst ett års drogfrihet vid uppföljningen 

12 år efter utskrivning. Skillnaderna var dramatiskt positiva till förmån för dem som haft 

långvarig övervakning (67 % vs. 4 % för frivilliga, 4 % för fångar utan övervakning och 13 % 

för fångar med minimal övervakning). 

• Maddux m.fl. (1971) jämförde två grupper som vårdats frivilligt i Fort Worth, dvs utan 

domares föreskrift: dels de med legal påtryckning (legal pressure) som stod under 

övervakning (n = 61) och dels de utan övervakning (n = 120). Andelen som varit kontinuerligt 

drogfria ett år efter utskrivning var nästan 3 ggr högre för dem som stått under övervakning 

jämfört med dem utan övervakning (20 % vs. 7 %). 
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Tre av studierna visade alltså att tvångsvårdade har bättre utfall än frivilligt vårdade medan en 

mindre studie inte visade signifikant skillnad. En studie visade att frivilliga under övervakning 

hade fördel framför dem utan övervakning. Maddux menar att skillnaderna i resultat tycks 

sammanhänga med att frivilliga avbröt vården i större utsträckning. Enligt Pescors studie hade 

frivillig vård inte heller bättre resultat än ingen vård alls. Vi bör dock komma ihåg att ingen 

studie kunde kontrollera för selektionsmekanismer eftersom randomisering ej förekom. En 

central faktor tycks dock vara att tvånget innefattar långvarig övervakning, och då uppnåddes 

stabil förbättring t.o.m. 12 år efter utskrivning.  

Därefter redovisar Maddux studier om civil tvångsvård, dvs. vård som ej utdömts som påföljd 

för brott. Han rapporterar då att samma sjukhus som tidigare – Lexington och Fort Worth – nu 

hade stora svårigheter med följsamhet bland narkomanerna som vårdades med civil 

tvångsvård enligt Narcotic Addict Rehabilitation Act (NARA). Flertalet patienter vägrade 

delta i den psykodynamiskt orienterade gruppterapin, vilket ledde till att programmet 

bedömde dem som icke behandlingsbara och skrev ut dem. Sjukhusen valde att inte begära 

domstolens beslut att återföra dem som avvek. Eftersom de utskrivna och de avvikna inte 

hade begått brott och de därmed inte heller riskerade fängelse kunde de därmed återgå till 

missbruk i frihet. Maddux menar att det i praktiken fungerade som ”endast en svag 

påtryckning” (s. 52). Endast 35 procent av 7.353 NARA-patienter skrevs ut till planerad 

eftervård.  

Två uppföljningsstudier för 97 respektive 200 av dessa har presenterats (Langenauer & 

Bowden, 1971; Stephens & Cottrell, 1972) med likartade resultat sinsemellan. Andelen 

kontinuerligt drogfria efter 6 månader var 13-14 procent och om de som brukat vid något 

tillfälle och sedan återgått till drogfrihet räknas in så levde 35 procent missbruksfria. 

Emellertid finns ett centralt problem med denna rapportering eftersom alla de som hoppat av 

före eftervården ej räknats in. Utfall bör beräknas utifrån ”intention to treat”, dvs alla som 

skrivits in. Om man antar att 65 procents avhopp också innebar fortsatt missbruk, så skulle 

detta innebära att mellan 12 och 13 procent av dem som ursprungligen skrevs in levde 

missbruksfria, inklusive 4-5 procent utan något återfall. Maddux menar att sjukhusets 

svårighet att engagera de tvångsvårdade i behandling var centralt problem för denna vård, och 

pekar på att det kriminalrättsliga tvånget hade fördel eftersom de intagna då kunde förvänta 

sig återförande, och i sista hand fängelse. Även dessa lägre utfall för de tvångsomhändertagna 

uppges ha varit bättre än utfallen för de frivilliga (siffrorna anges dock ej av Maddux).  
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Aktuell översikt – blandade grupper 
En mer aktuell översikt av tvångsvård av såväl alkohol- som drogberoende, vilken dock 

begränsade sig till studier publicerade efter 1988, presenterades av Wild m.fl. (2002). Totalt 

18 studier använde upprepade mätningar och någon form av jämförelse med kontrollgrupp – i 

samtliga fall icke-randomiserade kontroller. Wild och dennes medarbetare valde att hantera 

studierna tillsammans oberoende av jämförelsegrupp och oberoende av drogtyp. Studierna 

undersöker olika slags utfall. Fyra av fem studier (80 procent) om övergång till vård visar att 

de som hade tvångsföreskrift i högre utsträckning går in i vård än de som saknar sådan 

föreskrift. Sex av elva studier (55 procent) om kvarstannande i vård visar att de också 

fullföljer vården i högre utsträckning än de som inte har tvångsföreskrift. Men endast två av 

sex studier (33 procent) visar lägre återfall i brott för de tvångsvårdade medan tre inte visar 

någon skillnad. En enda studie visar högre andel återfall i brott för tvångsvårdade. Samma 

mönster finns när det gäller missbruk, där endast två av åtta studier (25 procent) visar bättre 

utfall för tvångsvårdade medan övriga inte visar någon skillnad mellan grupperna. Studien 

redovisar således två mått som handlar om vårdens genomförande (övergång till respektive 

kvarstannande i vård) där tendensen är till tvångsvårdens fördel samt två mått som förefaller 

handla om vårdens effekter efter genomförandet (brott respektive missbruk efter utskrivning) 

där tendensen är samma utfall av vård oberoende av tvång. 

Det är viktigt att påpeka att Wild m.fl. inte renodlar studien till tvångsvård i den strikta 

mening som vi ovan har använt begreppet, utan inkluderar studier med annan slags 

påtryckning. Endast 8 av 18 studier anges gälla ”legal mandates” medan fem studier handlar 

om ”formal mandates” dvs. krav från arbetsgivare m.m., tre studier om ”informal mandates” 

som innebär krav från familj och nätverk och 2 om ”mixed mandates”, dvs blandformer av 

ovan. Av de 8 med ”legal mandates” visar sig flera fall handlar om s.k. drug courts. Vi har 

ovan redovisat att detta är en annorlunda form av homeriskt tvång, där möjligheterna till 

kvarhållande är begränsade eftersom låsta vårdavdelningar inom programmet saknas. Istället 

skrivs man vid upprepad misskötsel ut ur programmet och överförs till fängelse. Detta 

försvårar möjligheten att dra slutsatser till andra former av tvångsvård. Några studier är av 

annat slag.  

Det finns även invändningar mot val av kontrollgrupp i de studier som tagits med, åtminstone 

i den del då tvångsföreskriftens effekt värderas. Detta problem redovisas delvis också av Wild 

och medarbetare, som nämner att 15 av 18 studier har använt oriktiga kontrollgrupper, vilka i 

själva verket var olika de tvångsvårdade i flera relevanta avseenden (socialt, missbruk). Det 
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redovisas inte några analyser där dessa gruppskillnader kontrolleras. Många av studierna 

jämför tvångsvårdade med frivilligt vårdade, vilka därmed initialt skiljer sig åt även vad gäller 

motivation. Det innebär att översiktens resultat inte kan användas för att besvara frågan om 

vilka effekter man får av att ge tvångsföreskrift om vård, utan snarare belyser hur 

tvångsvårdades utfall är jämfört med utfallet för frivilligt vårdade. De slutsatser som möjligen 

kan dras av Wild’s och dennes medarbetares översikt tycks därför vara att tvånget spelar en 

positiv roll för att få personer till vård och för att de skall genomföra vården. I denna del 

stämmer slutsatserna väl överens med ett par äldre studier som inte inkluderades i översikten 

(Collins & Alison 1983; De Leon 1988). Dessutom tycks översikten visa att skillnaderna i 

utfall mellan frivilligt vårdade och tvångsvårdade är små, men ingen kontroll redovisas för 

skillnader i problemnivå. Inga slutsatser om effekten av att ge tvångsföreskrift kan dras då 

jämförelsegrupperna inte var valda för att besvara den frågan.  

Vi skall nedan kort presentera de åtta studier som Wild m.fl. klassificerat som ”legal 

mandates”. De fyra första avser olika program för heroinister, därefter tre drug court-program 

för personer med olika droger samt en studie om personer med kronisk alkoholism i 

mentalhälsovård:  

• Desland och Batey (1992) jämför 47 heroinister som beordras av domstol att genomgå 

DACAP med 45 heroinister som själva valt att delta. DACAP (Drug & Alcohol Court 

Assessment Program) är inte ett behandlingsprogram utan ett utredningsprogram som 

genomförs under institutionsvistelse. Utredningarna – både för de beordrade och för de 

frivilliga – kunde därefter leda till olika vårdalternativ som dock valdes frivilligt i samtliga 

fall. Studien visade att grupperna var olika subpopulationer, såtillvida att de med 

tvångsföreskrift i högre grad var yngre, hade mindre utbildning och arbete men också mindre 

missbruk och kortare tid i missbruk. Högre andel av de frivilliga än av de tvångsutredda 

inledde därefter metadonunderhållsbehandling men båda grupperna reducerade signifikant sitt 

heroinbruk.   

• Heale och Lang (2001) studerar CREDIT-programmet i Melbourne (Court Referral and 

Evaluation for Drug intervention and Treatment programme). Programmet syftar till 

“diversion to treatment”, dvs. vård som alternativ till fängelse. Besluten om deltagande i 

programmet tas inom de vanliga brottmålsdomstolarna och avser en intervention som föregår 

domstolens handläggning av individens brott. Domstolsbeslutet om hänvisning till CREDIT 

förutsatte individens samtycke, dvs. det fanns inget tvång att delta. Av 399 som var aktuella 

placerades 1999 i programmet. Dessa jämfördes med de 200 som avvisat eller ej befunnits 

lämpliga för programmet. Författarna nämner att motivationen var olika i de båda grupperna. 
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Studien fann inga skillnader mellan grupperna vad gäller nya brott. Det är alltså inte fråga om 

någon tvångsvård utan ett utredningsprogram med samtycke syftande till vård i ett senare 

skede. 

• Desmond och Maddux (1996) undersöker 296 personer som fått tillträde till metadonprogram 

samtidigt som de är underkastade övervakning och villkorlig frigång (probation and parole). 

De är alltså inte tvingade att genomgå metadonprogram eller annan vård, men erbjudna att 

delta under övervakningstiden. Denna form kallade Maddux m.fl. (1971) ovan för ”legal 

pressure”, men inte tvångsvård. De jämförs med 314 personer som går metadonprogram utan 

övervakning eller villkorlig frigång. Skillnaderna i missbruk och social bakgrund mellan 

grupperna före programmet var små. Det innebär att studien inte kan användas för att svara på 

om tvångsvård är effektiv eller ej, men däremot om metadonprogram kan genomföras även av 

dem som är underkastade legal tvångssituation som handlar om övervakning och villkorlig 

frigång. Alla följdes upp ett år. De som gick programmet under övervakning hade sämre utfall 

vad gäller retention (kvarstannande), produktivitet och fängslande, men skillnaderna var små 

bortsett från fängslande. De övervakades lägre grad av retention och produktivitet kunde 

hänföras till att de fängslades, men de utan övervakning avbröt oftare pga. brott mot 

programmets regler. Författarna drar slutsatsen att studien inte ger grund till att hindra 

deltagande i metadonprogram pga. övervakning. 

• Fugelstad m.fl. (1998) studerar 101 personer efter avslutad tvångsvård enligt LVM i Sverige. 

Studiens handlar om metadonprogrammets effekt som eftervård till tvångsvård, men inte om 

tvångsvårdens effekt. Den presenteras mer utförligt längre fram. 

• Bavon (2001) undersökte 157 personer dömda för narkotikabrott (ofta marijuana) med 

tvångsföreskrift från drug court om öppenvård och 107 som avböjt och istället dömts till ett 

kortare fängelsestraff. Av dem med tvångsföreskrift fullföljde 72 föreskriften, medan 85 

misslyckades. Bavon fann att de 157 med tvångsföreskrift om vård inom ett år återföll i brott i 

något mindre utsträckning än de 107 som avböjt, men skillnaden nådde inte signifikans. 

Effektmåttet Cohens d är 0,38. 

• Vito m.fl. (1998) studerade 237 personer som för första gången dömts i drug court för 

narkotikainnehav – huvudsakligen kokain – till 12 månaders öppenvård (community 

treatment) i form av ett program bestående av drogundervisning, deltagande i självhjälpsgrupp 

samt drogtestning. Vid upprepade följsamhetsproblem – ej deltagande, fortsatt drogande m.m. 

– kunde domaren avbryta deltagandet och omvandla föreskriften till ett kortare fängelsestraff. 

Deltagarna jämfördes med 74 personer som screenades för deltagande men som valde att ej 

delta. Deltagarna hade i högre utsträckning tidigare vårdats för psykiska hälsoproblem. De 

dömdes i lägre utsträckning än jämförelsegruppen för fortsatta brott. 
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• Berkowitz m.fl. (1996) studerade 535 personer som fått tvångsföreskrift antingen av domstol 

eller av socialtjänsten – i det senare fallet med hänsyn till skydd för barnen. Dessa jämfördes 

med 1058 frivilliga. De med tvångsföreskrift fullföljde oftare vården. Utfallsdata efter vården 

saknas. 

• O’Loughlin (1996) jämförde 32 personer med kroniskt alkoholberoende tvångsintagna i ett 

psykiatriskt sjukhus i Dublin, med lika många frivilligt intagna. Frivilligt intagna hade något 

bättre utfall, men de hade också i flera avseenden bättre prognos. De var i genomsnitt något 

yngre, hade kortare missbruk och färre tidigare vårdtillfällen.  

Som framgår är det tveksamt om ens någon av de exemplifierade studierna är lämpade för att 

hantera frågan om tvångsvårdens effekt. En handlar om ett tvång till utredning, en handlar om 

erbjudande om utredning under samtycke, en handlar om erbjudande om frivilligt 

metadonprogram under pågående övervakning och en handlar om metadon efter avslutad 

tvångsvård. Två handlar om drug courts, där de med tvångsföreskrift jämförs med sådana som 

föredragit fängelse; en blandar denna form av tvångsföreskrift med sådana som i stället fått 

föreskrift med hänsyn till barnen – med implicit hot om omhändertagande om detta ej följs. 

En enda handlar om tvångsvård i mer paternalistisk mening liknande det som finns i Sverige, 

men denna har en jämförelsegrupp som är systematiskt annorlunda.  

Artikeln av Wild m.fl. har i sin tur granskats i andra systematiska översikter med specifika 

frågeställningar, dels av ett institut på New Zealand (Broadstock m.fl. 2008) vad gäller 

institutionsplacerade alkohol- och drogmissbrukande personer, dels av Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten i Norge (Steiro m.fl. 2009) vad gäller heroinister i 

tvångsvård. Båda dessa granskande utredningar kom till slutsatsen att de ingående studierna 

inte kunde användas för att besvara frågor om tvångsvårdens effekt – varken för personer med 

tungt alkoholberoende eller för tungt heroinberoende – eftersom kontrollgrupperna som 

använts inte hade valts för att besvara den frågan11.  

Översikter och metaanalys inriktade på Drug Courts 
Belenko har med fortlöpande uppdateringar följt utfallsstudier av drug courts, huvudsakligen i 

USA. I en uppdatering (Belenko 2001) redovisas 37 sådana utfallsstudier från åren 1999 till 

2001. Han menar att denna översikt är konsistent med tidigare uppdateringar gjorda 1998 och 

1999. I genomsnitt fullföljer 47 procent av deltagarna hela programmet, vilket påstås vara 

                                                 
11 Broadstock m.fl. drog slutsatserna att tvångsvård demonstrerat bättre utfall vad gäller behandlingsprocess, dels 
vad gäller genomförande av vård efter anvisning, dels vad gäller kvarstannande i påbörjad vård, samt att längre 
vårdtid var en konstant prediktor av positivt behandlingsutfall i studier av kriminella missbrukare. Inga slutsatser 
drogs dock om tvångets effekt i längre perspektiv. 
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bättre än kriminellas deltagande i vanliga behandlingsprogram Under den tid de deltar 

reduceras såväl droganvändning som kriminell aktivitet. Mindre är känt om deras utveckling 

efter programtiden. Fyra av sex studier följer återfall i brott ett år efter programmet. Fyra av 

dessa sex redovisar minskning i brottsaktivitet men denna reduktion varierade stort mellan 

olika program. Ingen av studierna följde upp droganvändning, arbete eller andra indikatorer 

på mer socialt fungerande liv. Tre studier hade använt randomiserade kontrollgrupper och alla 

fann minskning i brottsaktivitet, men ingen av dessa skiljde mellan brottsaktiviteter under 

programtid och utanför programtid (sedan personen avstängts eller suspenderats från 

programmet) och två av studierna hade mycket små urval. Flera studier adresserade det 

ekonomiska utfallet av drug-court-programmen och fann att kostnaderna per klient minskade 

jämfört med vanliga fängelsestraff, men denna skillnad minskar om programdeltagarna 

jämförs med lågrisk-fångar som mer liknar den aktuella populationen. 

I en nyligen publicerad översikt presenterar Werb m.fl. (2007) fem studier om drug courts. 

Först redovisade författarna kortfattat tre RCT-studier och där hävdas att dessa är de enda 

RCT-studierna om drug courts och som har utfall även för åren efter programmet 

(Gottfredson m.fl. 2005; Lind m.fl. 2002 samt Turner m.fl. 2002). En av dessa visade positiva 

utfall jämfört med kontrollgrupp. Därefter granskas två större kvasiexperimentella 

kanadensiska studier mer kritiskt (Devlin m.fl. 2006 och Glicksman m.fl. 2004). Werb m.fl. 

underkänner möjligheterna att dra slutsatser från de icke-randomiserade studierna pga 

systematiska olikheter med jämförelsegruppen och bristande representativitet för 

experimentgruppen. Då de tre RCT-studierna har olika resultat konkluderar man att 

forskningsläget fortfarande är svagt när det gäller de mer långsiktiga effekterna av drug-court-

programmen på återfall i brott och fortsatt missbruk. De efterfrågar fler RCT-studier som 

förutsättning för fortsatta budgetmedel till programmen. Längre fram återkommer vi till 

randomiserade studierna. 

En metaanalys av 54 studier och med redovisning från 66 olika Drug Court-program 

presenterades av Latimer m.fl. (2006). Av dessa program var 2 från Kanada, 2 från Australien 

och övriga från USA. Programmens längd varierade från 6 månader till 26 månader, med ett 

genomsnitt av 13,4 månader (stand. avv. = 4,0). Tjugo procent var helt eller huvudsakligen 

inriktade på förstagångsbrottslingar, drygt 30 procent helt eller huvudsakligen inriktade på 

återfallsdömda och knappt hälften hade blandade populationer. Trettio procent avsåg enbart 

öppenvård, medan resten kunde avse såväl behandlingshem som öppenvård. Innehåll i vården 

varierade: skola (61 %), arbetsträning (55 %), familjefunktioner i form av kommunikation och 
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föräldraskap (50 %), eftervårdsuppföljning (40 %), social träning (36 %), kognitiv träning i 

form av målformulering och problemlösning (32 %), aggressionshantering (24 %), 

återfallsprevention för drogfrihet (23 %) samt psykologisk behandling för depression, ångest 

och självförtroende (21 %). Alla studierna hade kontrollgruppsdesign, varav 8 rapporterades 

som randomiserade. De 54 studierna hade ibland mer än en kontrollgrupp, totalt 72 

jämförelsegrupper. Dessa valdes bland dem som fick påföljd i vanlig ordning (54 %), bland 

dem som ej fullföljt (14 %) eller bland dem som bedömdes lämpliga för drug court men ej 

deltog (32 %). Totalt omfattade studierna 17.214 deltagare och 14.505 kontrollpersoner. 

Det gemensamma utfallsmåttet var programmets betydelse för reducering av återfall i brott. 

Uppföljningstiden för detta varierade från 3 till 48 månader med ett genomsnitt av 18,7 

månader (stand. avv. = 11,5). Programmen minskade i snitt återfallsbrottligheten med 14 

procent (95% konfidensintervall +10%, +17%. Mer konkret innebär det att 57 procent av 

deltagarna ej återfaller i brott medan 43 procent av kontrollerna ej gör det. Resultatet är klart 

signifikant (p< 0,001).  

Metaanalysen undersökte därefter olika variablers inverkan på resultatet. Programmen 

tenderar att ha bättre effekt för vuxna än för ungdomar. Studier med längre uppföljningstid 

visar större effekt. Randomiserad design visar lägre positiv effekt än icke-randomiserad. 

Studier som jämför med avhoppare visar högre effekt, vilket kan förväntas eftersom avhopp 

visar bristande motivation eller uthållighet. Dock, där bättre kontrollgrupp användes, dvs de 

som bedömts lämpliga men ej påbörjat – antingen pga eget val eller att de ej valts – fanns 

ändå en positiv effekt på 11 %. Slutligen har längre program (mer än ett år) bättre effekt än 

kortare program. 

Vi övergår därefter till att titta närmare på kontrollstudier av god kvalitet, först fem äldre 

studier och sedan de tre RCT-studierna i Werbs översikt gällande drug courts.  

Internationella kontrollstudier 

RCT-studier av tvångsvård vid alkoholmissbruk 
För mer än 30 år sedan genomfördes fyra olika studier med randomiserade kontrollgrupper 

och alla gällande tungt alkoholmissbruk. Tre utfördes av Gallant och medarbetare (Gallant 

1971; Gallant m.fl. 1968a, 1968b samt 1973), medan den fjärde utfördes av Ditman m.fl. 

(1967). 

• I den första studien (Gallant m.fl. 1968a) randomiserades 19 personer med svåra 

alkoholproblem som försöksutskrivits från fängelse till tvångsföreskrift om deltagande i 
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psykoterapi eller till erbjudande om frivillig motsvarande vård. Randomiseringen var en 

förutsättning för försöksutskrivningen. I uppföljning ett år senare hade de tvångsvårdade klart 

bättre utfall vad gäller nykterhet och arbete än de som enbart fick frivilligt erbjudande. Sju av 

10 tvångsvårdade var nyktra och arbetade efter ett år jämfört med ingen av de nio i 

kontrollgruppen. 

• Den andra studien (Gallant m.fl. 1968b) omfattade 84 personer med tungt alkoholmissbruk 

dömda för återfall i offentligt fylleri. De slumpades genom samarbete med domstolen till fyra 

olika behandlingsalternativ, a) tvångsföreskrift om deltagande i gruppterapi, b) 

tvångsföreskrift om gruppterapi plus antabus, c) tvångsföreskrift enbart gällande antabus samt 

d) erbjudande om frivillig behandling. Inget av alternativen innehöll inledande avgiftning och 

andelen förbättrade var genomgående mycket låg (<10 %). Man fann inga skillnader mellan 

grupperna. 

• I den tredje studien (Gallant 1971 och 1973) studerades 210 personer med tungt 

alkoholmissbruk liknande dem i förra studien (”revolving-door”). De slumpades till en av 

följande tre grupper a) tvångsföreskrift om sex månaders öppenvård (sysselsättning plus 1,5 

timme per vecka i gruppterapi), b) tvångsföreskrift om samma sak men inkluderade en månads 

inledande sjukhusvård, och c) erbjöds frivilligt deltagande i gruppterapi. 153 av ursprungliga 

210 (73 %) följdes upp efter 6 månader. Andelen helnyktra och välfungerande var låg, men till 

tvångsvårdades fördel (a = 10 %; b = 14 % och c = 4 %). Skillnaderna mellan grupp b och c 

närmar sig statistisk signifikans (p < 0,10). Grupp b hade dessutom färre arresteringar för 

fylleri och färre domar än de båda andra grupperna. Resultaten bedömdes som trend till fördel 

för dem med tvång som inkluderar inledande sjukhusvård. 

• Ditman m.fl. (1967) undersökte 301 kroniska alkoholister med återkommande 

fylleriförseelser. Domstolen i San Diego dömde dessa till böter och ett års övervakning. De 

randomiserades till en av tre påföljder under övervakning: a) ingen ytterligare insats, b) delta i 

öppenvårdbehandling vid en alkoholklinik som skulle rapportera deltagandet till domstolen, 

alternativt c) delta i minst 5 AA-möten inom 30 dagar och uppvisa intyg från AA om detta. 

För grupp b och c gällde att utebliven rapportering om deltagande skulle personen arresteras. 

Ditman m.fl. fann ingen skillnad i återarresteringar för fylleri mellan de tre grupperna. 

Studierna 2-4 har likartad population med svårt utslagna alkoholister, och förbättringstalen är 

genomgående låga i dessa jämfört med studie 1. Sammanfattningsvis tycks studierna tyda på 

att tvångsföreskrift kan ha positiva effekter vad gäller missbruk och social anpassning 

förutsatt att de innehåller en inledande period i slutenvård (fanns i studierna nr 1 och 3 men 

saknades i studierna nr 2 och 4). Vi påminner om att Ward invände att utfallsmåttet hos 

Ditman m.fl. var problematiskt.   
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Tvångsvårdade personer med heroinmissbruk i naturligt experiment 
När det gäller heroinmissbruk och andra former av narkomani finns – utöver Drug-court-

studierna nedan – inte några randomiserade kontrollstudier. Däremot finns en äldre 

kvasiexperimentell studie av hög kvalitet om personer med heroinmissbruk publicerad av 

National Institute on Drug Abuse (NIDA). Det rör sig om ett s.k. naturligt experiment av 

tvångsvård vilket studerades av Anglin och medarbetare (1988). År 1962 startade USA:s 

första moderna tvångsvårdsprogram vid heroinmissbruk, ”The California Civil Addict 

Program”. Problemet var att vården inte kunde verkställas för dem som dömdes till 

tvångsvård under de första 18 månaderna, då institutionerna som skulle bedriva den inte hade 

färdigställts. Efter endast en kort tids avgiftning fick de eftergift och frigavs. De kunde 

fungera som kontrollgrupp, eftersom urvalsprocessen var oberoende av deras motivation och 

eftersom de två grupperna befanns ha mycket likartade förhållanden.  

Programmet innebar tvångsföreskrift under totalt sju år, varav 18 månader i inledande 

institutionsvård följt av frivård med övervakning. Misskötsel under övervakningstiden 

resulterade i ny institutionsvård. Årliga tidsseriedata visar distinkta skillnader mellan 

grupperna både vad gäller dagligt missbruk och involvering i brott, även om förbättring i båda 

dessa avseenden under senare år ökar även i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna 

fanns kvar elva år efter tvångsföreskriften. Ett indexvärde beräknat på överlevnadstid i frihet 

och utan droganvändning skiljer signifikant mellan grupperna både under övervakningstiden 

och under perioden efter denna. Anglin drog slutsatsen att tvångsvård hade en dramatisk 

effekt med minskat dagligt heroinmissbruk och minskning av stöldbrott bland narkomaner.  

Anglin upptäckte att resultaten försämrades när man släppte på de strikta förhållningsreglerna 

om återintag vid återfall under uppföljningstiden och när den totala vårdtiden förkortades. 

Han drog slutsatsen att den mest effektiva tvångsvården för heroinister krävde en inledande 

lång institutionsvård för att stabilisera individen, följt av övervakning i frihet under många års 

tid (han nämnde fem till tio år), med täta kontroller av drogbruk och andra beteenden. 

RCT-studier av Drug courts 
Här presenteras de tre RCT-studier som nämns hos Werb m.fl. Alla tre studierna har det 

gemensamt att personer som åtalats för brott och som bedömts lämpliga för programmet (bl.a. 

svårt missbruk, inga våldsbrott och ingen smuggling av narkotika) slumpades mellan 

deltagande i programmet (experimentgrupp) och fängelse (kontrollgrupp). Av dessa tre 

bedömdes endast en studie ha givit positivt utfall enligt översikten av Werb m.fl. (se ovan). 

För de andra två studierna ansågs skillnaderna vara tveksamma eller obefintliga. Dessa två 
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redovisas därför utförligare här, särskilt som den som bedömdes vara utan effekt har omfattats 

av en ny uppföljning med mer avancerad analys vilken nu anges visa effekt.    

• Turner m.fl. (2002) studerade programmet i Maricopa County i Arizona. Vid uppföljning efter 

tre år hade 33 procent av experimentgruppen återfallit i brott jämfört med 44 procent för 

kontrollgruppen. Skillnaden är signifikant. 

• Lind m.fl. (2002) och Shanahan m.fl. (2004) studerade programmet i New South Wales i 

Australien. Enligt författarna är de australiska drug-court-programmen mindre punitiva än de 

amerikanska och de accepterar även metadon, subutex och naltrexon i öppenvård som 

alternativ till drogfria program på behandlingshem. Vid regelbrott kunde domstolen döma till 

1-2 veckors häkte, och vid upprepade allvarliga regelbrott skriva ut från programmet varvid 

resten av programtiden tillbringades i fängelse. De 308 i behandlingsgruppen jämfördes med 

de 160 i kontrollgruppen. I en första utfallsmätning, efter ett år, fann man inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna (Lind m.fl.). Forskargruppen följde dock upp samma grupper igen 

efter 23 månader (Shanahan m.fl.) både vad gäller utfall och kostnads-effektivitet.  

Eftersom den andra studien har mer avancerad metod redovisas den här. Utfallsvariablerna 

valdes utifrån domstolens mål. Centrala utfallsvariabler var tid till ny arrestering för 

drogrelaterade brott – dels egendomsbrott, dels innehav m.m. (men inte till brott som inte lika 

klart kunde relateras till drogbruk.). Dessa analyserades med Kaplan-Meijer-analyser som 

innebär att kurvor skapas för andel återfallit i brottet vid varje enskild tidpunkt sedan 

programmet påbörjats. Avståndet mellan kurvorna ligger till grund på p-värdes-beräkning 

enligt logrank-metod. Detta är mer rättvisande än att bara ange andel som återfaller utan 

hänsyn till alla brottsfria dagar. Dessutom beräknades noggrant alla kostnader som var 

förknippade med utredning, urintestning, domstolsadministration, behandling, övervakning, 

fängelse och häktesvistelser etc. och dessa relaterades till varje enskild person utifrån dennes 

process i systemet. Dessa senare uppgifter låg till grund för analys av kostnadseffektivitet.  

Behandlingsgruppen hade längre genomsnittlig tid fri från egendomsbrott (544 vs. 485 dagar; 

Kaplan-Meier: p = 0,016) och längre tid till första drogbrott (325 vs 279; Kaplan-Meier: p = 

0,005). Genomsnittlig kostnad per dag genom hela programtiden var 115 dollar för 

behandlingsgruppen och 152 dollar för kontrollgruppen. Det innebär att behandlingsgruppen 

nådde bättre resultat samtidigt som kostnaderna minskade. 

• Gottfredson m.fl. (2005) undersökte programmet i Baltimore. Det består av intensiv 

övervakning och drogtest, behandling för drogproblem samt juridiska kontroller. 

Behandlingskomponenterna innehåller två metadonprogram, två behandlingshem och ett 

halvvägshem. Dessutom erbjuds utbildning, arbetsträning, färdighetsträning och stödboende. 

Av 235 som bedömdes aktuella randomiserades 139 till behandling och 96 till kontrollgrupp. 
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Ett problem i studien var att en del som tillhörde kontrollgruppen (7 %) trots detta gick in i 

behandlingen och att en del i behandlingsgruppen hoppade ur behandling (9 %). Här redovisas 

dock utifrån ”intention to treat” dvs enligt den randomiserade gruppindelningen.  

Vid mätningar under den treåriga programtiden uppmättes signifikant mer positiv utveckling 

för behandlingsgruppen än för kontrollgruppen varje år. Tre år efter programmets avslutande 

intervjuades 157 personer (72 % behandlingsgrupp och 70 % kontrollgrupp). 16 personer var 

döda (9 resp. 7) och 62 kunde ej nås. Utfallet räknas per intention to treat. 

Behandlingsgruppen hade senaste året mindre andel arresterade, mindre allvarlig brottslighet 

och mindre allvarligt missbruk. Av dessa var dock endast skillnaden i kriminalitetens 

allvarlighet signifikant sedan Bonferronis korrektion tillämpats.  

Större multicenterstudier om tvångsvård 

Ett par större amerikanska s.k. multicenterstudier har presenterats under senare år, och 

behandlar tvångsvård med olika infallsvinklar och olika populationer. Multicenterstudier är 

samtidiga studier av många behandlingsinstitutioner. I båda fallen rör det sig här om s.k. 

naturalförloppsstudier (effiency studies) och inte om randomiserade kontrollstudier (efficacy 

studies). Det innebär att behandlingen inte varit tillrättalagd för experiment, utan genomförts 

enligt sin normala (och varierande) standard. 

Kriminalrättsligt tvång 

I den ena av dessa (Kelly, Finney & Moos 2005) studeras personer som tagits in på något av 

15 olika Veteransjukhus för behandling av alkohol- och drogproblem i behandlingsprogram 

vilka varade 3 eller 4 veckor. Veteransjukhusen är inriktade på f.d. soldater. Studien tar sikte 

på olika grad av inblandning av rättsvårdande myndigheter nämligen föreskrift (mandate), 

övervakning och villkorlig frigivning (probation, parole) samt ingen inblandning av 

rättsvårdande myndighet.  

Metod: Totalt 3.330 personer behandlades i den ursprungliga populationen. Dessa var föremål 

för uppföljningsintervjuer dels efter 1 år och dels efter 5 år. Fullständiga data finns för 2.595 

personer och dessa utgör undersökningsgruppen i studien. Uppföljningsgruppen jämfördes 

med bortfall avseende ålder utbildning, etnicitet, arbete, familj, tidigare vård, arresteringar 

missbrukets problemnivå och psykisk hälsa. Endast en signifikant skillnad observerades, 

nämligen att bortfallsgruppen var något yngre. Tre grupper i uppföljningsgruppen studerades: 

1) 141 personer som vårdats enligt kriminalrättslig tvångsföreskrift från domstol, 2) 235 

personer som var underkastade övervakning eller villkorlig frigivning men utan 
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tvångsföreskrift om vård, samt 3) 1.719 personer som vårdats utan tvång eller inblandning av 

kriminalvård. Motsvarande undersökning av dessa gruppers ingångsvärden visade att de med 

tvångsföreskrift var mindre motiverade, hade mindre allvarliga psykiska besvär, i mindre 

utsträckning hade drogberoendediagnos eller upplevde sig som narkoman, och i mindre 

utsträckning hade vårdats tidigare. Analysen av utfallen efter 1 respektive 5 år genomfördes 

därför i två steg, först genom raka jämförelser mellan grupperna, men dels med kontroll för 

samtliga faktorer där skillnader i bakgrundsfaktorer fanns.  

Resultat: Sedan utfallen justerats för skillnader i bakgrundsfaktorer framkom att 

tvångsvårdade hade högre andel helt drogfria senaste kvartalet (54 %) jämfört med grupp 2 

och 3 (45 % respektive 40 %), högre andel missbruksfria, dvs inkl. dem med låg och 

problemfri alkoholkonsumtion (61 %, 48 %, 44 %), högre andel utan negativa konsekvenser 

av bruk, lägre andel arresterade. Alla dessa skillnader var signifikanta även när man 

kontrollerade för skillnader i bakgrund. Däremot fanns ingen skillnad i 

anställningsförhållanden mellan grupperna. 

Kommentar: Att den tvångsvårdade gruppen i detta fall hade mindre problemnivå hänger 

samman med att tvångsföreskriften var påföljd för brott, och ej motiverades av personens 

allvarliga problem.  

Tvångsomhändertagna kvinnor med psykiatrisk samsjuklighet 

I en aktuell studie (Clark & Young, 2009) jämförs vuxna kvinnor med psykiatrisk 

samsjuklighet och erfarenheter av våld och övergrepp och som tvångsomhändertagits för 

missbruksvård med kvinnor i samma situation som genomgick frivillig vård. Dessutom 

jämfördes de med kvinnor som istället tvångsomhändertagits och genomgick integrerad vård 

(missbruk och psykiatrisk vård) i psykiatrins regi. Interaktionseffekter av tvångsvård och 

integrerad vård studerades för missbruk, mental hälsa och traumareaktioner.  

Metod. I en stor amerikansk longitudinell multicenter studie deltog 2.726 kvinnor (Women, 

Co-occurring Disorders and Violence Study, WCDVS). Alla kvinnorna hade en eller flera 

substansberoendediagnoser samt en eller flera andra psykiatriska sjukdomar eller störningar 

(axel 1 eller axel 2) enligt DSM-IV. Trettiofem procent (n = 963) uppgav att de var tvingade 

att genomgå vården efter myndighetsbeslut. Bland dessa hade hälften straffrättslig föreskrift 

från domstol, 27 procent var tvingade enligt civil tvångslag från social myndighet, 11 procent 

hade föreskrift från family court och 10 procent uppgav annat myndighetstvång, ofta de 
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tidigare nämna i kombination. De tvångsvårdade var lika de frivilliga i huvuddelen av en 

mängd undersökta baslinjevariabler. Men de tvångsvårdade var något yngre, hade lägre 

utbildning, lägre inkomst och var oftare av latinamerikanskt ursprung. De hade också oftare 

varit placerade i institutionsvård (68 % vs 43 %). Alla deltagare följdes upp efter 5 och 12 

månader när det gäller alkoholproblem, drogproblem, psykisk hälsa samt specifika symptom 

på traumatisk stress.  

Resultat: De som genomgick tvångsvård hade vid sexmånadersuppföljningen genomgående 

bättre utfall än de frivilliga avseende alla fyra utfallsvariablerna. De som fick integrerad vård 

hade vid samma tidpunkt bättre utfall vad gäller alkohol och droger än de som hade enbart 

missbruksvård. Vid 12-månadersuppföljningen hade tvångsvårdade fortfarande bättre utfall än 

frivilliga vad gäller droger, psykiatriska problem och traumasymtom. De som genomgått 

integrerad vård hade bättre utfall på alla fyra områdena än de som enbart hade missbruksvård. 

Kommentar: Studien har hög kvalitet och visar tydliga resultat till förmån för tvångsvård och 

integrerad vård. Som framgått är tvångsvården av blandat slag, och skillnader i bakgrund var 

snarare till tvångsvårdades nackdel. Författarna presenterar inte skillnader i utfall mellan 

personer med olika slag av tvångsvård. Inte heller presenteras utfallen i förhållande till olika 

psykiatriska diagnoser.  

Summering 
Internationella studier redovisar utfall och effekt av olika former av tvångsvård. 

Sammanfattningsvis kan de centrala fynden av dessa summeras: 

1. Tvångsvård i olika former förbättrar deltagande i och fullföljande av vård. 

2. Tvångsföreskrift av domare (court order) till behandlingsprogram för personer med tungt 

alkoholmissbruk i öppenvård ger bättre utfall än icke tvångsföreskrift, förutsatt att vården 

inleds med en institutionsvistelse för avgiftning/stabilisering. 

3. Föreskrift av domare om långvarig tvångsvård för heroinister där vården inleds på institution 

och följs av flerårig öppenvård under övervakning och återintagning på institution vid 

missbruk och bristande följsamhet ger långvarigt bättre utfall än icke tvångsföreskrift.  

4. Homeriskt straffrättsligt tvång i form av drug courts, med bestraffning och i sista hand 

fängelse vid bristande följsamhet, visar positiva resultat.  

5. Två stora multicenterstudier visar att tvångsvårdade har bättre utfall än frivilliga. Kvinnor 

med psykiatrisk samsjuklighet och traumabakgrund utöver missbruk, har bättre utfall på 

alkohol, droger, psykisk hälsa och trauma i tvångsvård än i frivillig vård och bättre i 

integrerad vård än i enbart missbruksvård.  
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Svenska studier av tvångsvårdens utfall och effekt 

Mortalitetsstudier 
Överdödlighet jämfört med normalbefolkning standardiserad för ålder och kön beräknas med 

Standardiserade Mortalitetskvoter (SMR). En SMR-kvot på 1,0 innebär att den observerade 

gruppen har samma dödlighet som normalbefolkning medan SMR = 2,0 innebär att de 

observerade dödsfallen är dubbelt så många som kunde ha förväntats utifrån populationens 

demografiska sammansättning. SMR-kvoten utgår från förväntad dödlighet, dvs den dödlighet 

som kan utläsas i SCBs befolkningsstatistik. Det innebär att samma dödstal för kvinnor och 

män leder till högre SMR-kvot för kvinnor än för män. Kvinnor lever ju normalt längre. 

Samma dödstal för alkoholister och narkomaner leder normalt till högre SMR-kvoter för 

narkomaner, eftersom dessa i genomsnitt är yngre än alkoholisterna. Tre studier under 90-talet 

visade att det finns en mycket stor överdödlighet bland LVM-intagna under 5-8 år efter 

utskrivning, mellan 6-9 ggr högre än förväntat.  

• Bergmark (1994a) följde upp överlevnaden för 125 personer från fyra svenska kommuner som 

varit LVM-intagna 1982-1985 i snitt 4,5 år efter utskrivningen och uppger att SMR var 7,2. 

högre för personer som är drogberoende än för dem som är alkoholberoende (11,2 respektive 

6,3) och högre för dem med utländsk härkomst än för dem med svensk härkomst (12,1 

respektive 6,2).  

• Gerdner och Berglund (1997) fann en SMR-kvot på 8,7 i en könsblandad patientgrupp av 116 

personer, som följdes upp 8,5 år efter utskrivning från Runnagården. Trots att 8,7 är den 

högsta totala SMR-kvot som beräknats på LVM-patienter så hade ingen av dem avlidit året 

direkt efter utskrivningen från LVM.  

• Möller, Gerdner och Oskarsson (1998) undersökte SMR-kvoter för 135 personer som vårdats 

1991-1992 på Rällsögården och som följdes upp i snitt 5,8 år efter utskrivning. Av dessa dog 

35 (26 %) vilket motsvarar 4,5 procent per år. SMR-kvoten för hela populationen är 6,14. 

Även här var denna klart högre för personer som är drogberoende än för dem som är 

alkoholberoende (11,08 respektive 5,25).  

• Fridell m.fl. (2009) undersökte drogberoende kvinnor som vårdats på Lunden 1997-2000, dvs 

inklusive dem som redovisades i tabell 3, sista kolumnen. Uppföljningen gäller dels 125 

kvinnor som vårdats enligt LVM, dels 99 yngre kvinnor som vårdats enligt LVU, dvs Lagen 

med särskilda bestämmelser om Vård av Unga. Dessa följdes upp efter drygt 5 år. Totalt hade 

19 kvinnor avlidit, med SMR = 5,3. Uppgifterna redovisas inte separat för LVM respektive 

LVU, utom för en psykologutredd undergrupp av 80 LVM-kvinnor och 57 LVU-kvinnor där 7 

respektive 1 kvinna hade dött, vilket innebär 8,8 procent av de utredda LVM-kvinnorna (1,5 
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procent per år) respektive 1,8 procent av de utredda LVU-kvinnorna (0,06 procent per år). 

Andelen döda bland de icke psykologutredda var högre, 11 av 97, dvs 11,3 procent. För dessa 

saknas dessvärre uppgifter om fördelningen döda bland LVM respektive LVU, och inga 

separata SMR-kvoter ges. Det förefaller dock sammantaget som om mortaliteten i LVM-

gruppen är avgjort högre än i LVU-gruppen, vilket innebär att mortalitetskvoten för den 

samlade LVM-gruppen (utredda plus icke-utredda) möjligen är minst i nivå med vad som 

tidigare visats för drogberoende personer.   

Hur skall dessa SMR-kvoter värderas? En något äldre internationell systematisk översikt över 

SMR-kvoter för personer som vårdats för alkoholism (Finney & Moos 1991) redovisade 11 

studier med betydligt lägre SMR-kvoter, varierande mellan 1,6 och 3,7.  Fridell m.fl. (2009) 

informerar om en svensk studie av personer vårdade vid S:t Lars Sjukhus för tungt 

narkotikamissbruk (blandade drogtyper) hade en SMR-kvot på 7,9. En aktuell översikt av 

mortalitet för amfetaminister baserad på åtta kohortstudier (Singleton m.fl. 2009) fann enbart 

en tjeckisk studie som angav SMR-kvot, och denna var 6,22, vilket också är lägre än de 

kvoter som redovisats för drogberoende personer som vårdats på LVM-institutioner. Av dessa 

hade män något lägre än kvinnor (5,87 respektive 7,84). Om kvinnliga narkomaner dör i 

samma utsträckning som män så ger detta högre SMR eftersom kvinnor normalt lever längre 

än män. En större italiensk studie om heroinister redovisar att SMR under metadon-

underhållsbehandling är 3,9 och utanför behandling 21,4 (Davoli m.fl. 2007). I en annan 

artikel från samma projekt redovisas att SMR är betydligt högre för kvinnor jämfört med män 

(SMR = 22,8 respektive 6,7; Ferry m.fl. 2007). Överdödligheten för LVM-vårdade är alltså 

höga även jämfört med internationella kliniska studier på beroende personer, särskilt i 

beaktande av att LVM-studierna avser grupper med blandade drogtyper. Dock är SMR för 

heroinister utan underhållsbehandling ännu högre. Dessvärre finns ännu inte studier som 

redovisar SMR för LVM-population tydligt uppdelat på drogtyp. 

För att illustrera vilken allvarlighetsgrad det handlar om kan jämförelse också göras med 

några andra diagnosgrupper. Forsgren m.fl. (2005) rapporterar från sju studier att personer 

med epilepsi har SMR varierande från 1,6 till 3,1. Nielsen m.fl. (1998) rapporterar om 

överdödlighet i ätstörningar (främst anorexia nervosa) uppdelat på tre åldersgrupper: SMR = 

3,6 för dem under 20 år, 9,9 för dem mellan 20-29 år och 5,7 för dem över 30 år. Saha m.fl. 

(2007) anger att SMR bland schizofrena är 2,58 och lika för båda könen. För att jämföra med 

personer som är exponerade för andra gifter ser vi att asbestarbetare har en SMR-kvot på 1,44 

(Dement & Brown 1994). En översikt av 27 studier gällande silikos och lungcancer visade ett 

sammanvägt SMR på 2,45 (varierande i enskilda studier mellan 1,37 och 6,03; Lacasse m.fl. 
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2005). Dvs även jämfört med dessa olika grupper har LVM-vårdens patienter en hög 

överdödlighet. 

Förändring i SMR efter svensk tvångsvård över tid 
Överdödligheten efter svensk tvångsvård har förvärrats påtagligt jämfört med vad som gällde 

under Nykterhetsvårdslagens tid. En studie (Dahlgren 1951) om situationen under 40-talet 

(motbokstiden) visade endast något förhöjd dödsrisk jämfört med normalbefolkning (SMR = 

1,5) varefter en fördubbling noterades efter motbokens avskaffande på 60-talet (SMR = 3,0) 

(Norman 1979, citerad i Socialberedningens betänkande SOU 1987:22). På 1970-talet i en 

serie studier av Statistiska Centralbyrån (SCB S1975:16, S1975:30 och S1977:11) hade 

överdödligheten återigen mer än fördubblats (SMR=7,0)12. Problemet diskuterades i SOU 

1987:22. Utredningen påpekade att den höga överdödligheten hängde nära samman med 

missbrukarnas svåra sociala och medicinska situation. LVM-vården har således inte lyckats 

nedbringa detta. De tre studierna under 1990-talet har visat att problemet kvarstår i samma 

omfattning som tidigare. 

Andel döda per år efter tvångsvård 
Ett annat sätt att ange mortalitet, som ej innehåller jämförelse med förväntad död, är att helt 

enkelt ange antalet döda per år, som också gjordes i Rällsögårdsstudien ovan. Då bör man 

beakta att värdena kan förväntas variera med ålder och kön, vilket innebär att andelen döda 

per år är mer problematiska i jämförelser. I en översikt som vi återkommer till nedan 

redovisar Gerdner (2004a) andelen döda i 21 uppföljningsstudier av LVM-vård. Den årliga 

andelen döda är i genomsnitt 7 procent, varierande från noll till 19 procent. 

Genomsnittsåldern för deltagarna i dessa studier var då 36,8 år och andelen män 64 procent. 

En aktuell svensk 10-årsuppföljning från motsvarande population i landstingets beroendevård 

där 82 procent är män och snittåldern 48 år, anger att 33 procent dött, vilket ger ett årligt 

genomsnitt på 3,3 procent (Berggren m.fl. 2009). Eftersom LVM-grupperna både var yngre 

och hade högre andel kvinnor kunde de ha förväntats ha lägre dödlighet än vad man fann i 

Berggrens m.fl. studie. Istället var andelen mer än dubbelt så hög. Enligt Fridell m.fl. (2009) 

hade narkomanerna som vårdats vid S:t Lars Sjukhus avlidit till ett antal av 0,5 procent per år 

under fem år från vårdtillfället. Dvs andelen döda per år bland dem som tvångsvårdats enligt 

LVM är klart högre än bland dem som vårdats i landstingets beroendevård, och detta gäller 

både alkoholister och narkomaner.  
                                                 
12 Möjligen kan ökningen under 70-talet delvis förklaras med att högre andel intagna i själva verket var 
blandmissbrukare, dvs att narkotika fanns med i bilden även om intagningsgrunden enligt Nykterhetsvårdslagen 
var alkoholmissbruket. 
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Till stor del bör detta sammanhänga med att tvångsvården tar emot en selekterad grupp med 

större problem. Trots den höga dödligheten kan institutionsvistelse i sig ha en viss skyddande 

effekt. Ett tecken på detta är ett gammalt naturligt experiment från den norska Opstadanstalten 

(Amundsen & Hauge, 1978). Opstad var en hårt kritiserad s.k. arbetsanstalt som tog emot 

alkoholister enligt den norska lösdrivarlagen (løsgjengerloven) vilken upphävdes först 1970. 

Det fanns således inget egentligt vårdinnehåll där, eftersom lagen inte hade detta syfte. Men 

innehållet liknade de svenska alkoholistanstalterna från den tiden, vilka också var 

organiserade runt arbete. Anstalten stängdes som ett resultat av att lagen upphävdes. 

Amundsen och Hauge undersökte med tidsserieanalys hur detta påverkade dödligheten bland 

de alkoholister som brukade vistas på Opstad. De två årskohorter som berördes av 

stängningen var 1969 och 1970 års intagna. Under fem år efter respektive utskrivning hade 23 

och 25 procent dött. Detta kunde jämföras med 12 till 13 procent för dem som skrevs ut 1959 

och 1964, likaledes fem år efter utskrivning. Detta var fallet trots att genomsnittsåldern för 

1969-70 års kohorter t.o.m. var något lägre än för 1959 och 1964 års kohorter. Författarna 

drog slutsatsen att upphävandet av lagen, som då ännu inte ersattes av annan tvångslag, 

medförde ökade dödsfall bland de svåra alkoholisterna.  

Mortalitet och kön, drogtyp och tvångsvård 
Däremot finns det inget entydigt samband mellan andel döda och vardera faktorerna kön, 

drogtyp eller tvångsvård bland dem som vårdas på LVM-institutionerna.  

• Fem studier har undersökt hur kön är relaterat till överdödlighet (Bergmark 1994a; Gerdner & 

Berglund 1997; samt Möller m.fl. 1998) respektive till dödsfall efter ett år (Sallmén 1999) och 

tre år (Pettersson 1989). Bergmark fann att kvinnor hade högre överdödlighet än män (SMR 

för kvinnor 19,0 respektive för män 6,2), vilket även Gerdner och Berglund fann (SMR 10,0 

för kvinnor och 8,5 för män). Möller m.fl. visade dock en skillnad i motsatt riktning (något 

högre för män än för kvinnor, 6,26 respektive 4,65). De två resterande (Pettersson 1989 och 

Sallmén 1999) visade ingen skillnad. 

• Ovan redovisades att både Bergmark (1994a) och Möller m.fl. (1998) rapporterade högre 

SMR-kvoter för narkomaner jämfört med alkoholister. Men samtidigt rapporterar de senare – 

att om man räknar i antalet döda per år – så dog alkoholister i högre utsträckning än 

narkomanerna. Att narkomanerna trots detta hade en högre överdödlighet än alkoholisterna 

beror på att de var yngre och därmed hade en lägre förväntad dödlighet. I multivariat analys 

som även tog in olika sociala faktorer fanns inga skillnader i oddskvoter för dödsfall mellan 

alkoholister och narkomaner.  
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• Två studier (Sallmén 1999; Möller m.fl. 1998) jämförde dödsfall bland frivilliga och 

tvångsomhändertagna som vårdats på samma institution, men inga entydiga skillnader kan 

konstateras. Sallmén fann ingen skillnad i andel döda per år. Möller m.fl. rapporterar samma 

SMR-kvot bland narkomanerna (11,0 för tvångsintagna respektive 11,12 för frivilliga) men 

bland alkoholisterna var den något lägre för tvångsintagna än för frivilligt intagna (3,57 

respektive 6,88). Detta understryker att de höga dödstalen bland dem som vårdats på LVM-

institutioner inte direkt kan härledas till att de tvångsvårdats, utan snarare till att LVM-

institutionerna tar emot en selekterad grupp med mycket tungt missbruk. 

Dödsorsaker relaterade till missbruket 
I flera studier kontrollerades dödsorsakerna. I studien från Jämtland rapporteras att direkt 

alkoholrelaterad död, självmord och våld stod för 100 procent av alla dödsfall under första 

året (Gerdner 2004b). Motsvarande resultat hade Fridell m.fl. (2009), där alla dödsfall var 

drogrelaterade, inklusive en som var suicid (genom medveten överdos enligt efterlämnat 

brev). I studien från Rällsögården stod direkt alkohol- och drogrelaterad död, självmord och 

våld för cirka 50 procent av överdödligheten under 6 år (Möller m.fl. 1998). I studien från 

Runnagården med något lägre medelålder stod dessa dödsorsaker för mellan 80 och 90 

procent av överdödligheten under 8 år (Gerdner & Berglund 1997).  

I den senare studien hade inte ett enda dödsfall inträffat året efter utskrivning, vilket antyder 

att institutionsvistelsen kan ha haft en skyddande effekt, men att denna effekt ej varat i 

längden. Studien visade också att av dem som under första året klarat av att leva helnyktra och 

drogfria hade samtliga överlevt hela den drygt åttaåriga uppföljningen, vilket innebär att de 

t.o.m. hade en bättre överlevnad än normalbefolkningen. De två andra missbruksmönstren 

under året efter utskrivning – oförändrat respektive minskat missbruk – hade däremot likartad 

överdödlighet efter åtta år (SMR = 10 respektive 11,5). Minskat missbruk men utan total 

avhållsamhet under första året – dvs återfall som vara färre och kortare än förr – tycks därmed 

vara ett alltför instabilt mönster för att ha positiv effekt på långtidsöverlevnad.  

Pågående mortalitetsstudie 
En större mortalitetsstudie av samtliga LVM-vårdade från 1996 genomförs f.n. av Jonas 

Larsson vid SiS FoU-enhet. Den kommer förhoppningsvis att kunna redovisa SMR-kvoternas 

variation över tid i olika årskohorter samt fördelat på olika grupper (t.ex. kön, ålder och olika 

specifika drogtyper). 
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Kohortstudie om äldre svensk tvångsvård enligt Nykterhetsvårdslagen 
Bjerver (1972) studerade ett par årskohorter av alkoholister i Stockholmsområdet som 

tvångsvårdats enligt Nykterhetsvårdslagen (NvL) (1962 och 1966). NvL skilde sig från 

nuvarande LVM genom att den endast avsåg alkoholister och ej andra drogproblem, samt att 

tvånget varade längre (i normalfallet 1 år, och för dem som nyligen haft tvångsvård men 

återkommit 2 år), men av denna tid vistades man normalt endast en kortare tid på institution, 

och därefter stod man under övervakning av nykterhetsnämnden (en föregångare till 

socialnämnden). De tvångsvårdade jämfördes med den allmänna befolkningen avseende 

sjukförsäkringsstatistik under 10 år (1956-1966), såväl antalet sjukdagar per år som antalet 

sjukskrivningar och dessas varaktighet. De tvångsvårdade hade tidigare år (före 

tvångsomhändertagandet) haft ungefär 4 gånger så många sjukdagar som allmän befolkning. 

Efter tvångsvården minskade både deras sjukdagar och antalet sjukskrivningar dramatiskt och 

närmade sig siffrorna för den allmänna befolkningen. Bjerver konkluderade att resultaten 

indikerade en förbättring som kan hänföras till tvångsvården. Det bör dock framhållas att de 

positiva resultaten kan bero av den övervakning som nykterhetsnämnden hade med stöd av 

NvL, något som saknas helt i nuvarande LVM. Även denna studie kan därför möjligen ses 

som indikation på att insatser under övervakning efter initial institutionsvistelse har positiva 

effekter. 

Systematisk översikt av svenska utfallsstudier av LVM-vård 
En systematisk översikt för LVM-utredningen (Gerdner 2004a) av utfallsstudier från det att 

LVM tillkom 1982 t.o.m. år 2000 omfattade sammanlagt 32 studier. Dessa utgjorde samtliga 

dittillsvarande studier som innehöll eftermätningar av hur det gått för dem som skrivits ut från 

LVM och där något av följande tre mått fanns med: andel döda, andel förbättrade avseende 

missbruk, samt andelen helt nyktra och drogfria sedan utskrivning.  Förändringen av dessa tre 

mått över tid kunde analyseras utifrån de år respektive vårdperiod ägt rum. Tiden kunde delas 

in i tre perioder: a) år 1982-1987, då LVM omfattade 2 månader med möjlighet till 

förlängning 2 månader, b) år 1988-1994, då LVM förlängts till 6 månader och kriterierna för 

omhändertagande förstärkts, samt c) år 1995-2000, dvs. sedan Statens institutionsstyrelse 

övertagit ansvaret för LVM-vården. 

Skillnader i design: Den genomsnittliga uppföljningstiden för alla studierna är drygt tolv 

månader. De varierar från minimalt en månad till maximalt 4,5 år, men nio av tio hade 

uppföljningstider i intervallet sex till 24 månader. Studierna varierade bl a också vad gäller 

datakällor (registerstudier, patientintervjuer, patientenkäter, enkäter till refererande 
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socialsekreterare etc.) och i operationalisering av förbättring. För 22 av studierna fanns dock 

en mer likartad design. Utfallsmåtten var stabila då de beräknades både för alla tillgängliga 

data och då de beräknades enbart för studier med likartad design.   

Resultat: Den genomsnittliga andelen förbättrade (31 studier) dvs de som minskat sitt 

missbruk är 30 procent. Denna andel har ökat över tid, från runt 26 procent under de två första 

perioderna till drygt 38 procent efter 1995. Förändringen är statistiskt säkerställd. Samma 

utveckling konstateras om man begränsar sig till studier med likvärdiga forskningsmetoder, 

och om man använder sig av vägda genomsnitt, där hänsyn tas till studiernas storlek, dvs. 

antal ingående personer.  

Genomsnittliga andelen helt nyktra/drogfria (21 studier) var nio procent. Även denna andel 

har på ett statistiskt säkerställt sätt ökat över tid från fem procent under första perioden, åtta 

procent i den andra till närmare 14 procent i perioden efter 1995. Även här bekräftas 

utvecklingen om man begränsar sig till studier med mer likvärdiga metoder. Förbättringen 

framträder på samma sätt då de vägda genomsnitten används.  

Andelen avlidna per ett år efter utskrivningen (30 studier) ligger runt sju procent totalt. Denna 

negativa siffra har endast minskat mer marginellt, från sju-åtta procent de två första 

perioderna, till fem procent den tredje perioden. Skillnaderna ryms inom slumpmarginalen, 

även då vägda genomsnitt används.  

Kommentar: Vi kan konstatera att de två utfallsmått som anger olika grad av positiv 

förändring har utvecklats i positiv riktning under åren. Det tredje utfallsmåttet, andelen döda, 

är av annan karaktär. I stället för att urskilja dem som har en positiv utveckling, urskiljs här de 

som har den mest destruktiva utvecklingen. Detta utfallsmått har inte påverkats i samma mån. 

Samtidigt som fler utvecklas i positiv riktning, så har de som är mest utsatta, de med det mest 

destruktiva och riskfyllda missbruket, inte påtagligt berörts. LVM-vården förefaller i något 

större utsträckning än tidigare lyckas med dem som har en mer gynnsam prognos, men 

samtidigt är vården alltjämt otillräcklig för dem med minst gynnsam prognos. 

Patientfaktorer relaterade till utfall 
Sex multivariata prediktionsstudier13 om svensk LVM-vård har presenterats (Bergmark 1994a 

och 1994b; Möller m.fl. 1998; Gerdner m.fl. 1996 och 1997; samt Gerdner 2004b). Studierna 

behandlar delvis olika aspekter. Utöver dödlighet i långtidsperspektiv som redan berörts har 
                                                 
13 Prediktionsstudier undersöker med multivariat regressionsanalys vilka faktorer som har inverkan på ett viss 
utfall. Det innebär att faktorns bidrag till utfallet beräknas statistiskt, med kontroll för andra tillgängliga 
variabler.   
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följande utfallsfaktorer studerats: Avvikningar (rymningar) bland LVM-patienter, 

Fullföljande av behandling, Utfall efter vård, samt Deltagande i självhjälpsgrupp efter 

utskrivning.  Här skall enbart kort sammanfattning göras. 

• Avvikningar (Gerdner m.fl. 1997, Möller m.fl. 1998): De som är yngre, och socialt instabila 

och som har psykiatriska problem avviker mer, medan relationer till det specifika 

behandlingshemmet – dvs. att tidigare ha vårdats just där – minskar avvikningar. 

• Fullföljande (Möller m.fl., 1998): Ålder och social stabilitet (arbete och bostad) ökar 

fullföljande i behandlingsprogram på öppen avdelning, men den starkaste positiva faktorn är 

vårdtvång som ökar chanserna till fullföljande mer än fem gånger.  

• Missbruk efter utskrivning (Bergmark 1994a och 1994b; Gerdner m.fl. 1996; Möller m.fl. 

1998; Gerdner 2004b): Fyra studier visar att sociala nätverksfaktorer i vid mening är centrala 

för tillfrisknande medan social isolering är starkt negativt. Dessa positiva faktorer är dels att 

ha familj, dels att delta i självhjälpsgrupp. Omfattande institutionserfarenhet och dålig hälsa är 

relaterad till negativ utveckling. Varken drogtyp, arbete, ålder, kön eller vårdtvång är 

relaterade till utfall i någon av studierna. 

• Deltagande i självhjälpsgrupp efter utskrivning (Gerdner m.fl. 1996; Möller m.fl. 1998): 

Tidigare institutionsvistelser (på LVM-hem och behandlingshem respektive fängelser) innebar 

ökat deltagande i självhjälpsgrupp. De med flest institutionsvistelser, med den svagaste 

prognosen, tycks alltså ha störst beredskap att delta, vilket i så fall förbättrar deras prognos. 

Författarna menar att introduktion till självhjälpsgrupper under LVM-tiden kan förbättra 

utfallen särskilt för dem med sämst prognos. 

Metaregression av vårdfaktorer relaterade till utfall 
I översiktsstudien (Gerdner 2004a) analyserades med metaregression vilka faktorer som 

kunde förklara skillnaderna i de tre måtten minskat missbruk, nykterhet/drogfrihet och död. 

Bland de vårdfaktorer som undersöktes var 1) om institutionen var nystartad eller oerfaren 

för sitt uppdrag; 2) om systematisk behovsbedömning på olika områden tillämpades generellt 

(t.ex. DOK, ASI eller andra instrument som fyllde motsvarande funktion); 3) om strukturerad 

psykiatrisk diagnostik eller klinisk psykologutredning genomfördes för huvuddelen av de 

intagna; samt 4) om strukturerad behandling med fokus på missbruksproblemet och 

relaterade problem tillämpades. Det sista bedömdes gälla om dessa strukturerade inslag 

omfattade minst halva dagen, minst fem dagar per vecka. Av ovan nämnda faktorer hade dock 

tillämpning av strukturerad behandling varit oförändrad över tid både i de studier som ingick i 

undersökningen och bland institutionerna i sin helhet. I regressionsmodellerna kontrollerades 

för variationer i intagnas sociala bakgrund, samt för metodologiska skillnader i studierna.  
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Resultat: Införande av strukturerad behovsbedömning är relaterat till att andelen som ett år 

senare minskat sitt missbruk ökar i storleksordningen 8-11 procent medan införandet av 

strukturerad psykiatrisk eller psykologisk bedömning är relaterat till att andelen som varit 

helnyktra/drogfria ökar c:a 7-8 procent och att andelen som minskat sitt missbruk ökar c:a 5-6 

procent. Tillämpning av strukturerad behandling är i sin tur relaterat till minskat antal döda i 

storleksordningen 4 procent.  

Kommentar: Detta innebär att de två utfallsmått som handlar om förbättring påverkas av de 

två insatser som handlar om tillämpning av strukturerade bedömningsinsatser, där den 

starkare av dessa (den strukturerade psykiatriska och/eller psykologiska bedömningen) krävs 

för att påverka det starkare utfallsmåttet (helnykterhet/drogfrihet). Det tredje utfallsmåttet, 

överlevnad, är positivt relaterat till tillämpning av strukturerad behandling (en faktor som ej 

ändrats under åren) medan däremot bedömningsinsatserna inte påverkar mortaliteten.  Man 

kan tänka sig att de mest uppgivna och självdestruktiva tycker att de vet – kanske alltför väl – 

hur illa det står till, och att de inte påverkas i positiv riktning av ökad insikt om sina problem. 

Deras problem skulle då inte vara brist på insikt utan snarare brist på hopp. Ett strukturerat 

program kan möjligen såsom en mer kraftfull behandlingsinsats vara mer verksamt i att nå 

fram till och engagera en del av dessa. Man kan också tänka sig att strukturerade program i 

högre utsträckning medverkar till att dessa deltar i eftervård och/eller självhjälpsgrupper. 

Översikt om eftervårdens genomförande och relation till utfall 
Drygt hälften av utfallsstudierna i ovanstående översikt gav uppgift om eftervård. Gerdner 

(2004c) presenterade därför en separat analys av 19 studier som hade uppgifter om detta. 

Eftervård kan också innefatta boendeinsatser, sysselsättning m.m. Översikten handlar dock 

om eftervård i en snävare mening, dvs insatser som handlar om stöd, vård och behandling 

med fokus på att hantera missbruket, men tar då upp såväl professionella insatser som 

deltagande i självhjälpsgrupp efter utskrivningen.  

LVM stadgar i § 27 att en intagen kan vårdas i annan form än på LVM-institutionen. Avsikten 

med detta var att underlätta övergång till vård som sedan skulle fortsätta i frivillig form.  SiS 

(2002) rapporterar att 60 procent av de LVM-intagna fått en s.k. § 27-placering. En del av 

dessa avbryts pga återfall i missbruk och av andra skäl, och vid utskrivningen från LVM har 

40 procent § 27-placering. Möller m.fl. (1998) konstaterade att 67 (42 %) av 161 med 

fastställd LVM-dom åren 1988-92 fick någon § 27-placering, men i denna grupp var det 

endast 19 procent som placerades på HVB-hem (endast 8 % av alla LVM-vårdade). Flertalet 

placerades i det egna hemmet och utan några öppenvårdsinsatser. Det innebär att § 27 endast 
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fungerade som en slags försöksutskrivning, inte som ett verktyg för att främja övergång till 

fortsatt frivillig vård. I en studie från Västerås pekade Edlund och Svensson (1998) ut att 

kommunen i mindre än 40 procent av fallen önskade att LVM-institutionen skulle motivera 

till fortsatt frivillig vård, dvs. just det som är syftet med LVM, och endast i dessa fall kom 

sådan vård till stånd. Detta har stor betydelse för institutionens arbete med § 27.  Ett 

intressantare mått än andelen som fått § 27-placering är då andelen som fått § 27-placering 

med preciserad vård. 

Översiktsstudien undersökte utifrån de 19 studierna a) andel som får s.k. § 27-placering med 

respektive utan preciserat vårdinnehåll; b) andel som deltar i eftervårdsinsatser efter 

utskrivning från LVM och varaktighet av denna; samt c) andelen som fortsätter i 

självhjälpsgrupper efter utskrivning från LVM. Slutligen undersöktes samband på gruppnivå 

(korrelationer) mellan dessa tre insatser/stödformer och de tre utfallsmåtten andelen som 

minskat sitt missbruk, andelen helt nyktra och drogfria, samt andelen döda.  

Resultat: Andelarna med preciserad vård under § 27 redovisades i åtta studier, som visar ett 

genomsnitt av 23 procent (sd = 13,2). Andelarna med eftervård efter LVM (15 studier) var i 

genomsnitt 27 procent (sd = 14,8), och andelarna som fortsätter delta i självhjälpsgrupp efter 

LVM (8 studier) var 17 procent (sd = 6,4). Det finns ett mycket starkt samband mellan 

omfattning av § 27-placeringar som innebär vård och omfattning av fortsatt eftervård efter 

utskrivning från LVM. Men andelen sådana placeringar i sig visar inte samband med utfallet 

av vården. Dessa samband uppnås först med genomförd eftervård och med deltagande i 

självhjälpsgrupper. Dessa insatser har starka positiva korrelationer både med varandra, och 

med de tre utfallen överlevnad, minskat missbruk samt helnykterhet/drogfrihet.  

Kommentar: Ambitiösa och välplanerade § 27-placeringar tycks alltså bidra till eftervård men 

dessa är otillräckliga i sig själva om eftervård eller deltagande i självhjälpsgrupp inte följer. 

En § 27-placering som ej följs av eftervård ger alltså inte positiv effekt. Eftervård och 

deltagande i självhjälpsgrupper ger en positiv utveckling, men dessvärre fungerar detta endast 

för en minoritet av de LVM-intagna. Dessa problem bildade utgångspunkt för flera projekt för 

att stärka eftervården efter LVM, se längre ned.  

Långtidsuppföljning av LVM-vård 
Fridell m.fl. (2009) presenterade en långtidsuppföljning av kvinnor vårdade på Lunden 1997-

2000. Dessa har delvis berörts ovan vad gäller psykiatriska diagnoser (Tabell 3) och vad 

gäller mortalitet. Lunden har en avdelning för LVM och en för LVU. Studien innehåller flera 
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undergrupper som följs upp på olika sätt. Alla intagna, både LVM och LVU, följdes upp med 

registerstudier. Ett urval av intagna (båda lagrummen) följdes dessutom upp med intervjuer 5 

år efter utskrivning. 

Population och urval: Totalt omfattas 125 kvinnor som varit intagna på LVM och 99 kvinnor 

som varit intagna på LVU. I vardera gruppen fanns dels kvinnor som varit delaktiga i 

omfattande psykologisk utredning (80 LVM och 52 LVU) dels de som ej utretts (58 LVM, 40 

LVU). Utredda LVM-kvinnor var något yngre än icke utredda (26,8 år respektive 29,5 år, p < 

0,04). I övrigt var grupperna lika då de jämfördes för 20 olika variabler avseende bl.a. 

uppväxt, skolgång, socialgrupp, civilstånd, kriminalitet, missbruk, tidigare vård och psykisk 

hälsa. De två grupperna av LVU-kvinnor var mer jämngamla (18,7 respektive 17,9 år vid 

intagning, ej signifikant skillnad) men uppvisade skillnader i andra variabler. De utredda hade 

begått fler brott, hade oftare vuxit upp med psykisk sjukdom i familjen, bodde oftare hos släkt 

och vänner och använde oftare opiater, medan icke utredda oftare vuxit upp med missbruk i 

familjen och oftare haft behandlingshem som sin bostad senaste året före intagningen.  

Registerstudie: För att undersöka utveckling av vårdtyngd och brott inhämtades uppgifter om 

inläggningar för avgiftning, somatisk sjukvård och psykiatrisk sjukvård samt lagföringar för 

brott för 4 år före tvångsintagningen fram till 4 år efter tvångsintagningen.  

Resultat: För alla tre vårdtyperna har vårdtyngden stegrats år från år från ganska låga nivåer 4 

år tidigare och med en topp som direkt föregått intagningen på tvångsvård. För alla 

vårdtyperna har vårdtyngden därefter minskat, särskilt de två första åren, varefter en ny 

stegring inletts det tredje året.  

Lagföringar för brott visar samma bild med successiv stegring i andelen lagförda och i 

genomsnittliga antalet brott per individ under åren som föregått intagning. Där är emellertid 

inte minskningen lika påtaglig under åren efteråt, särskilt inte vad gäller genomsnittligt antal 

brott. Separeras analysen mellan dem som uppnår drogfrihet minst ett år och övriga, så liknar 

de ”drogfrias” brottsutveckling de kurvor som redovisats för vårdtyngd, medan de 

kontinuerligt drogande tvärtom etablerar sig med en hög brottsaktivitet som inte minskar. 

Kommentar: Forskarna drar slutsatsen att kvinnorna befunnit sig i en mycket problematisk 

situation när tvångsvården aktualiserats och att denna troligen varit väl motiverad. Man kan 

tillägga att den positiva utvecklingen direkt efteråt kan tala för en avsedd effekt, men denna 

kan ej fastställas då jämförbar kontrollgrupp saknas. Den stegring av problemen som inträder 

igen det tredje året bör dock ge anledning till eftertanke om hur eftervården fungerar.  
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Intervjustudie: De 132 utredda i bägge grupperna (80 LVM-intagna och 52 LVU-intagna) 

kontaktades för uppföljningsintervjuer efter 5 år. Av dessa lyckades forskarna genomföra 

intervjuer med 109 personer (64 LVM-intagna och 45 LVU-intagna), vilket motsvarar totalt 

82,5 procent (80 % för LVM och 87 % LVU). Av de utredda som man ej lyckades intervjua 

var sju döda (6 LVM, 1 LVU). Därmed är utfallet känt för 116 personer (totalt 88 %, samma 

för LVM och LVU). Av övriga var 5 bosatta utomlands och 5 ville ej bli intervjuade. 

Resterande 6 kunde ej nås. 

Resultat: De intervjuade redovisade sitt missbruk för de fem åren efter utskrivning med s.k. 

Timeline-follow-back-metod halvårsvis. Drogfrihet i olika tidsintervaller redovisades som 

procentuell andel av de ursprungliga 132, vilket innebär att de som man inte fått tag på då 

antas fortsätta med sitt missbruk. Antagandet är troligen realistiskt, men skulle kunna 

innebära en viss underskattning av resultaten. Andelen drogfria senaste månaden var 59 

procent LVM respektive 54 procent LVU; andelen drogfria under hela senaste halvåret var 44 

procent LVM och 49 procent LVU; hela senaste året 38 procent LVM och 37 procent LVU; 

senaste två åren eller längre 23 procent LVM och 31 procent LVU samt slutligen var 14 

procent LVM och 15 procent LVU drogfria alla fem åren sedan utskrivningen.  

Intervjuerna innehöll också omfattande psykologiskt testmaterial vilka bl a användes för att 

jämföra dem som varit drogfria minst ett år med dem som inte varit drogfria eller endast haft 

kortare drogfrihet. Stora och signifikanta skillnader till de drogfrias fördel uppmättes med det 

psykiatriska symtomskaletestet SCL-90 på samtliga delskalor (somatisering, tvångsmässighet, 

intern sensitivitet, depression, ångest, vrede, fobiskhet, paranoia, psykoticism samt globala 

problemskalan). Liknande resultat nåddes med Global funktion (GAF), Hälsoformuläret SF-

36 avseende somatisk och psykiatrisk hälsa, Känsla av sammanhang (KASAM) och samtliga 

av dess delskalor (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet), social anknytnings- och 

integrationsformuläret ISSI avseende global skattning samt underskalor om tillgång till 

nätverk och tillfredsställelse med social anknytning. De två grupperna skiljer sig lika tydligt åt 

vad gäller egenrapporterad psykisk hälsa, kriminalitet samt ekonomiska inkomster från lön 

eller socialförsäkringar där de drogfria successivt normaliserats medan övriga haft manifesta 

problem hela femårsperioden.  

Kommentar: Först bör framhållas att undersökningen ger en mer positiv bild än förväntat 

angående förbättring på lång sikt. Studien visar också övertygande hur viktig drogfriheten är 

för framgång på alla övriga områden. Problemen övervinns dock inte direkt med detta – 

tvärtom tar det flera år för normaliseringsprocessen. Men drogfriheten framstår som en 
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förutsättning för denna. Forskarna framhåller att resultaten knappast kan generaliseras till 

tvångsvården i dess helhet. De undersökta är relativt unga kvinnor med huvudsakligen 

narkotikamissbruk. Även LVM-kvinnorna är yngre än genomsnittet för LVM-vården. 

Framtida studier får visa långtidsutveckling för män, äldre och personer med svårt 

alkoholberoende.  

Kvasiexperimentella studier om LVM 

Jämförelser mellan LVM-vårdade och frivilligt vårdade 
Varje jämförelse mellan LVM-vårdade och andra grupper kräver ett övervägande om 

gruppernas jämförbarhet. Berglund (1988) undersökte patienter med alkoholberoende som 

vårdats inom psykiatrin i Lund under åren 1949-1969. Initialt undersöktes det med ett 

omfattande diagnostiskt bedömningsinstrument bestående av över etthundra variabler Dessa 

följdes upp prospektivt till 1981. En grupp (n = 383) hade under denna period också erhållit 

tvångsvård enligt nykterhetsvårdslagen. Denna grupp jämfördes med åldersmatchade patienter 

som ej erhållit tvångsvård. I den första gruppen hade 168 individer avlidit, i den senare 

gruppen 124. Den grupp som någon gång vårdats enligt nykterhetsvårdslagen hade alltså en 

35 procent ökning av dödligheten. De som senare skulle komma att tvångsintagas hade redan 

vid första vårdtillfället svårare psykiatriska och sociala problem. Studien pekade ut att 

tvångsvårdens intagna generellt utgör en svårare drabbad grupp på många sätt jämfört med 

dem som endast vårdas frivilligt.  

Det finns också en grupp som vårdas frivilligt inom LVM-institutionerna. Det rör sig främst 

om personer som tidigare varit tvångsomhändertagna senare återkommer frivilligt till samma 

institution där de tidigare vårdats med tvång. Det gäller främst sådana LVM-institutioner som 

också har olåsta avdelningar. Jämfört med den frivilliga grupp som Berglund studerade bör 

dessa ha större likheter med de tvångsintagna på samma institution åtminstone vad gäller 

bakgrundfaktorer (men givetvis ej vad gäller motivation). Trots detta har flera studier visat att 

även denna grupp av de frivilligt vårdade har mindre allvarlig problemnivå än de 

tvångsvårdade.  

• Berglund & Ågren (1987) rapporterade från Ekebylund att de LVM-intagna kvinnorna var 

blandmissbrukare tre gånger så ofta jämfört med de frivilligt intagna kvinnorna.  

• I en studie från Runnagården fanns samma skillnad: De tvångsintagna missbrukade droger vid 

sidan om alkohol oftare än de frivilligt vårdade (Gerdner 1998). I samma studie visades 

dessutom att de tvångsomhändertagna saknade utbildning över grundskolenivån i större 
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utsträckning än de frivilliga. De saknade dessutom oftare egen bostad, eget arbete och levde 

oftare ensamma jämfört med de frivilliga.  

• Studien från Rällsögården (Möller m.fl. 1998) visade precis som de övriga studierna att de 

tvångsomhändertagna i högre utsträckning var narkomaner och blandmissbrukare, och de 

tvångsintagna dessutom hade debuterat tidigare i missbruk, hade sämre skolunderbyggnad, 

sämre position på arbetsmarknaden, mer sällan egen bostad, och oftare hade oordnad ekonomi. 

Däremot fanns ingen skillnad mellan frivilliga och tvångsintagna i kriminalvårdserfarenhet 

eller i andel som levde med familj.  

• Sallmén (1999) konstaterar utifrån Karlsviks patienter 1990–1993 att tvångsomhändertagna i 

marginellt högre utsträckning samtidigt led av en psykiatrisk axel-1-diagnos vid sidan om 

missbruket (68 % jämfört med 58 %) och att det inte förelåg några skillnader i andel med 

personlighetsstörningar. 

Skillnaderna i förutsättningar bör hållas i minnet då utfallen för grupperna jämförs. Det finns 

flera studier som jämför olika utfall för tvångsvårdade med utfallen för dem som vårdats 

frivilligt på LVM-institutionerna:  

• Fullföljande av vård: Två svenska studier visar att vårdtvång ökar fullföljande av vård 

(Möller m.fl. 1998; Sallmén & Berglund 1996), dvs. samma slutsats som drogs i de tidigare 

nämnda amerikanska studierna. 

• Missbruk: Sex av nio studier visar ingen skillnad vad gäller fortsatt missbruk mellan frivilliga 

och tvångsvårdade på samma institution. (För en genomgång, se Gerdner 2004a, baserat på 

Bergmark 1994a; Berglund & Ågren 1987; Gerdner 1986, 1988, 2000; Gerdner m.fl. 1997; 

Möller m.fl. 1998; Sallmén 1999. Därtill: Larsson & Segraeus 2008). Tre studier visar bättre 

utfall för frivilliga, men i alla dessa tre fanns skillnader i problemnivå som förklarar 

skillnaderna (Gerdner m.fl. 1988 & 1997; Larsson & Segraeus 2008).  

• Mortalitet: Ett par studier har dessutom jämfört frivilliga och tvångsintagna vad gäller 

dödsfall efter utskrivningen och finner ingen skillnad (Möller m.fl. 1998; Sallmén & Berglund 

1996). Hos personerna med alkoholmissbruk hos Möller m.fl. var dock överdödligheten något 

mindre bland tvångsomhändertagna jämfört med de frivilliga. 

Studierna således ger inte stöd för påståendet att förekomsten av tvång i sig försämrar 

resultatet av vården. Ågren (1990) diskuterade det märkliga i att det inte förelåg några 

skillnader mellan frivilliga och tvångsintagna, trots att de tvångsintagna i allmänhet hade 

svårare missbruk, svårare social situation och lägre initial motivation än de frivilligt intagna. 

Han konstaterade att en viktig faktor kan vara att de frivilligt intagna i större utsträckning 

avbryter vården och skrivs ut oplanerat, vilket hindras då vården sker med tvång.  
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Personer med fastställt respektive avskrivet LVM 
Några studier använder kontrollgrupper som inte genomgått vård. Ågren (1990) föreslog att 

jämförelse skulle göras med dem som blivit anmälda för LVM-utredning men som avskrivits. 

Vi bör dock minnas att kontrollgruppen inte har några förutsättningar att vara jämförbar. 

Länsrätten prövade båda grupperna och beslöt att personerna i kontrollgruppen inte uppfyllde 

lagens kriterier. Ett par studier har också undersökt och funnit att de med fastställd dom 

systematiskt har tyngre problem än de som avskrivs (Gerdner 2004b; Larsson & Segraeus 

2008). Grupperna skiljer sig åt på förväntat sätt, där de med fastställd dom har betydligt 

allvarligare missbruksbild (med fler tillnyktringar, samt fler och längre avgiftningar) samt mer 

utsatt social situation (oftare hemlösa) jämfört med dem som endast varit omedelbart 

omhändertagna. Sex studier har jämfört utfallen mellan dem som fått sina LVM-domar 

fastställda och dem som avskrivits.   

• Giertz har presenterat två studier (1991 och 1994). I den första fanns ingen skillnad i utfall vad 

gäller fortsatta problem mellan grupperna, men i den andra hade de LVM-vårdade sämre utfall 

än de som avskrivits. Den första av de båda studierna har dock ett problematiskt utfallsmått 

som kan vara alltför trubbigt.   

• Ågren (1994) undersökte alkoholister och narkomaner som rapporterats för LVM, men där 

ungefär hälften i vardera gruppen avskrevs. Dödsfallen i respektive grupp studerades under två 

år efter utskrivning respektive avskrivning. Även om dödsfallen var alarmerande höga så 

fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

• Bergmark (2004) jämförde personer som omhändertogs akut men därefter avskrevs (dvs. 

enbart 13 § LVM) med sådana som först omhändertogs akut och därefter fick fastställd dom 

(13 § samt 4 § LVM) samt med dem som direkt fick fastställd dom (dvs. enbart 4 § LVM). De 

i § 13-gruppen var i högre grad är alkoholister med egen bostad, medan de i § 4-gruppen i 

högre grad var narkomaner utan egen bostad. Gruppen med både §§ 13 och 4 är mellangrupp i 

dessa avseenden. Det finns inga säkerställda skillnader i andelen missbruksfria mellan de tre 

grupperna. Däremot påvisas skillnader i andelen döda och i andelen som fick nytt LVM. I 

båda dessa avseenden har de som endast varit omedelbart omhändertagna (de avskrivna) ett 

sämre utfall än de båda grupperna som fått fastställd dom. Trots att de hade ett bättre socialt 

utgångsläge (fler med egen bostad) och mindre behov av vård för sitt missbruk (avskrevs) – så 

har dessa alltså sämre utfall än de med fastställd LVM-dom.  

• Gerdner (2004b) fann inga skillnader mellan dem som endast var omedelbart omhändertagna 

och dem som fick fastställd dom dels vad gäller tid till första tillnyktring/avgiftning, dels vad 

gäller vårdtyngd (antal dagar i tillnyktring/avgiftning under ett år). 
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• Larsson och Segraeus (2008) fann inga skillnader i utfall mätt med patientintervjuer och 

socialsekreterarenkäter mellan dem som fått fastställd dom och dem som avskrivits. 

Sammanfattningsvis fann endast en studie de skillnader som kunde förväntas utifrån 

problembilden, dvs. att det gick sämre för de med fastställd LVM-dom jämfört med de 

avskrivna (Giertz 1994). Fyra av sex studier (Giertz 1991; Ågren 1994; Gerdner 2004b och 

Larsson & Segraeus 2008) fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna. En studie 

(Bergmark 2004) redovisar tvärtom sämre utfall för de avskrivna i två av tre mått, nämligen 

död respektive nytt LVM. Om vården vore helt verkningslös borde de med svårare problem 

(de fastställda) ha sämre utfall än de avskrivna. Detta avvisas av resultaten i fem av de sex 

studierna. 

LVM-vårdade och icke LVM-vårdade – två kvasiexperiment 
Två studier har jämfört LVM-vårdade med personer som hade motsvarande problem, men 

som ej aktualiserades för tvångsvård. Den gemensamma bakgrunden till studierna är att några 

länsstyrelser i sina granskningsrapporter hade hävdat att socialnämnderna i dessa län inte 

följde LVM-lagen på ett konsekvent sätt eftersom de att underlät att aktualisera LVM-ärenden 

utifrån lagens kriterier. Utifrån denna förutsättning, dvs. att socialtjänsten inte följer lagen 

som avsett, borde det vara möjligt att finna kontrollgrupper som liknar de LVM-vårdade.  

• År 1994 ändrades LVM-lagen från att länsstyrelserna gjorde ansökan om LVM-vård till att 

socialbyråerna gjorde detta. Detta medförde en stor variation av tillämpningen av LVM 

jämfört med tidigare. Lindahl-Larsson och medarbetare (2009) studerade tillämpningen av 

LVM i olika socialdistrikt i Malmö och fann att i två distrikt tillämpades LVM i 55 procent av 

anmälda fall och i två andra distrikt i 12 procent av fallen efter lagändringen från att 

dessförinnan haft samma nivå. Någon säker skillnad i de anmälda klienternas förlopp förelåg 

ej mellan de som bodde i distrikt med hög (N = 62) respektive låg (N = 56) frekvens av LVM-

vård. Däremot hade ej tvångsvård använts i något av de 7 alkohol eller drogrelaterade 

dödsfallen som inträffat under studieperioden. Tvång hade således samband med en lägre 

mortalitet men ej med ett annorlunda förlopp. 

• Gerdner (2004b) matchade fram ”tvillingar” till 46 LVM-intagna ur ett register från 

tillnyktringsenheten (TNE). Studien genomfördes i Jämtland, där ostrukturerad stödvård 

tillämpades inom Frösö LVM-hem. Kontrollpersonerna var lika de LVM-vårdade i ålder, kön, 

typ av drog, grad av missbruksproblem (antal tillnyktringar och avgiftningar året innan) samt 

ort (avstånd till TNE). Trots att matchningen först tycktes fungera, visade en efterkontroll i 

socialtjänstakter och sjukvårdsregister att det ändå fanns systematiska skillnader mellan 

grupperna. LVM-gruppen hade i högre utsträckning tidigare haft LVM, annan insats från 
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socialtjänsten, psykiatrisk vård, fler vårddygn i sjukhusvård samt i lägre grad någon 

sysselsättning. Därför lades studien om så att skillnaderna i bakgrund hanterades genom 

multivariat analys. Tre utfallsmått från register användes: Överlevnad, antal dagar till ny 

tillnyktring/avgiftning på TNE samt vårdtyngd på TNE året efter utskrivning. Då skillnaderna 

i problembild kontrolleras multivariat, så finns inga skillnader i utfall mellan tvångsvårdade 

och kontroller. En skillnad jämfört med Malmö-studien var dock avsaknad av eftervård. Enligt 

socialtjänstakterna fick 83 procent av LVM-gruppen inte någon som helst eftervård efter 

LVM, vare sig på behandlingshem eller i öppenvård. Den lilla eftervård som gavs var mycket 

kortvarig, mindre än tre månader i snitt, och hade ingen påvisbar effekt.  

Kvasiexperimentella studier om insatser i eller i anslutning till LVM 

Effekt av strukturerat motivationsprogram – naturligt experiment 
I några studier med kvasiexperimentell design har insatser som givits under LVM undersökts. 

Den första av dessa handlar om ett strukturerat motivationsprogram som infördes på en låst 

mottagnings- och motivationsavdelning på Runnagården omfattande 16 platser (Gerdner m.fl. 

1997). Bakgrunden var att ett intensivt strukturerat 12-stegsprogram bedrevs på institutionens 

olåsta avdelningar som då omfattande 30 platser. Programmet hade löpande intag och där 

deltog man normalt 5-8 veckor. Men flera LVM-intagna på mottagningsavdelningen var 

ovilliga att starta i detta program utifrån oro för gruppsamtal och ”snacktork”. De dröjde sig 

därför ofta kvar på låst avdelning hellre än att flytta ut till programmet. Idén var nu att föra in 

delar av programmet till den låsta avdelningen i en form som lockade till deltagande och som 

inte upplevdes som skrämmande. En annan idé var att etablera en kontakt tidigt, innan en 

avvisande hållning till vård intagits. Därmed skulle tröskeln för att gå över i det strukturerade 

programmet minska. Farhågan som fanns var dock att tidigare utflyttning till olåst avdelning 

också riskerade att medföra ökning av antalet olovliga avvikningar. 

Programinnehåll: Avdelningen betonade alkohol- och drogberoende som sjukdomstillstånd. 

Från första dagen fick den intagne kontakt med en alkoholrådgivare som ofta själv var nykter 

alkoholist. Från första nyktra dagen erbjöds deltagande i olika gruppsamlingar för att 

underlätta för individen att våga delta i gruppterapi i senare läge. Dessa innehöll korta 

interaktiva lektioner om alkohol- och narkotikaberoende och om olika somatiska och psykiska 

besvär som var vanliga i detta första skede och korta gruppsamtal i ickekonfronterande stil om 

olika teman utifrån AA:s filosofi. Kurator på avdelningen genomförde motiverande samtal 

inspirerad av en tidig version av Miller (1983) samt utredde individens sociala anamnes och 

droghistoria. Alkoholrådgivare genomförde en screening av alkoholberoendets svårighetsgrad 
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(enligt NCA:s checklista) och gav feed-back på detta. Kvällstid hölls AA-möten under 

ledning av en medpatient som var i slutet av sin vistelse på öppen avdelning. Deltagandet, 

som var frivilligt, var genomgående högt. 

Metod: Utifrån registerdata undersöktes dels tiden fram till utflyttning till det mer intensiva 

programmet på de öppna avdelningarna (eller till annan behandling på annan institution), dels 

antalet avvikningar per intagen. Jämförelse gjordes med dem som intagits tidigare år, dvs 

innan motivationsprogrammet införts. Eftersom det inte rörde sig om någon randomiserad 

gruppindelning kontrollerades resultaten också för skillnader i demografi och bakgrund. 

Resultat: Utfallet visade att programmet främjade tidigare övergång till det mer intensiva 

tolvstegsprogrammet på de öppna avdelningarna (genomsnittliga antalet dagar minskade från 

36 till 16 dagar; p< 0,001) samtidigt som avvikningarna under vårdtiden (som var 2 månader) 

tvärtemot farhågorna om kraftig ökning tenderade att minska (från 0,58 ggr per intagen till 

0,31). Skillnaderna stod sig då de kontrollerades för bakgrundsfaktorer i multivariat analys. 

Kommentar: Man kan tycka att det därmed finns ett exempel på fungerande strukturerat 

motivationsarbete med viss evidens, och att detta kunde ha fått spridningseffekt bland LVM-

institutionerna, men så har inte skett. Sedan institutionen fick förändrat uppdrag att ha 

specifika avdelningar för våldsamma kvinnor respektive för kvinnor med svår psykisk 

problematik, tillämpas motivationsprogrammet inte längre på Runnagårdens låsta avdelning. 

Effekter av psykologutredning under LVM – en matchad kontrollstudie 
En studie som ännu endast presenterats på konferens (Gerdner & Fridell 2007) undersöker 

direkta och indirekta effekter av att genomgå kvalificerad psykologutredning under LVM-

tiden. Studien tar sin utgångspunkt i de fynd som erhölls i ovanstående metaregression av 

vårdfaktorer relaterade till utfall (Gerdner 2004a) där strukturerad psykiatrisk bedömning eller 

klinisk psykologutredning visade sig vara positivt relaterade till de båda utfallen minskat 

drickande och helnykterhet/drogfrihet men ej till utfallet överlevnad. En frågeställning var nu 

om fynden kunde upprepas i en matchad kontrollstudie. En annan frågeställning var om 

sådana eventuella skillnader i så fall har att göra med upplevelsen av att ha genomgått 

utredning (dvs. direkt effekt) eller om de har att göra med att utredningen bidragit till att 

anpassa vård eller eftervård utifrån utredningens resultat (indirekt effekt) och att mer 

anpassade insatser då skulle svara för förändringen.  

Design: Vid tre institutioner (Hornö, Lunden, Frösön) genomförde psykologer kvalificerade 

utredningar efter begäran från socialtjänsten. Totalt 116 patienter hade utretts under åren 
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2004-2005. För var och en av dessa utvaldes en ”matchad tvilling” som ej utretts av psykolog. 

Studien omfattar därmed 232 personer som alla varit intagna med fastställd dom jml 4 § 

LVM. Matchningskriterier var kön, ålder (± 5 år), samma institution samt samma preliminära 

psykiatriska bedömning gjord i början av vistelsen (före psykologutredning). Matchningen 

kontrollerades sedan även på gruppnivå för 37 olika bakgrundsvariabler, inkl. social situation, 

läs- och skrivproblem, missbrukets art och svårighet, vårdhistoria m.m. och visade mycket 

god överensstämmelse mellan utredda och kontroller. Såväl utredda som kontroller 

genomgick 1-2 år efter utskrivningen en omfattande strukturerad telefonintervju om 

vårdinsatser och eftervårdsatser, och om hur deras liv gestaltat sig efter utskrivning vad gäller 

såväl missbruk, hälsa och social situation. De utredda tillfrågades också om sina upplevelser 

av utredningen. Handläggande socialsekreterare besvarade en strukturerad enkät som i alla 

tillämpliga delar svarade mot frågorna i intervjun. Överensstämmelsen var mycket god mellan 

intervjuer och enkätsvar när det gäller missbruk och sociala förhållanden, men mindre bra vad 

gäller hälsa, där socialtjänsten visade sig sakna information. Socialtjänsten hade mer exakta 

uppgifter om tid för olika insatser i eftervård. Uppföljningsdata från intervju och/eller enkät 

finns för över 90 procent av deltagarna. Datamaterialet kompletterades med registeruppgifter 

från SiS vad gäller vårdinsatser under LVM-tiden, ev. dödsorsaker från dödsfallsregister och 

om brott och påföljder från BRÅ. 

Resultat: De utreddas upplevelser av utredningarna var mycket positiva och slutsatserna 

upplevdes som korrekta. En majoritet uppgav också att de lärt sig något nytt om sig själva, 

men samtidigt uppgav en mycket stor majoritet att utredningen inte alls hade använts för att 

anpassa deras vård eller eftervård. Genomgång av SiS uppgifter om vårdinsatser och 

socialtjänstens uppgifter om vårdinsatser, eftervårdsplanering samt genomförande av 

eventuell eftervård visade inga skillnader mellan grupperna. Trots detta kunde signifikanta 

skillnader påvisas både vad gäller missbruksproblem och vad gäller drogrelaterade brott sedan 

utskrivning. Däremot fanns ingen skillnad vad gäller överlevnad i respektive grupp.  

Kommentar: Studien bekräftar, med starkare design, de fynd som tidigare gjorts i 

metaregressionsanalyserna (Gerdner 2004a, se ovan), att genomförande av psykologutredning 

är relaterat till vårdens utfall. Dessutom visas att detta inte kan förklaras av att utredningarna 

påverkat vårdens eller eftervårdens utformning. Det tycks därmed handla om en direkt effekt, 

troligen genom att öka individens kunskap och motivation för förändring. Samtidigt är det 

naturligtvis besvärande att studien också visar att utredningarna i praktiken inte använts för att 
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anpassa vård- och eftervårdsplaner. Där bör det finnas en stor potential för förbättring. Detta 

är den första studie som gjorts om effekter av psykologutredning som särskild insats. 

Metadonprogram som eftervård till LVM – kvasiexperiment  
En annan typ av eftervård är metadonprogrammen för personer med tungt heroinmissbruk. 

Fugelstad m.fl. (1998) studerade 101 heroinmissbrukande personer som hade skrivits ut från 

LVM, varav 56 personer inledde metadonbehandling, medan övriga fungerade som 

kontrollgrupp i studien. Grupperna är ej randomiserade. Deltagarna och kontrollgruppen var 

likvärdiga i bakgrundsdata vad gäller ålder och kön, tidigare varaktighet av heroinmissbruk 

samt antal arresteringar och fängelsedomar. Men deltagarna i metadonprogrammen var oftare 

HIV-positiva och hade fler inläggningar på sjukhus och behandlingsinstitutioner.  

Design: Samtliga följdes upp sex till åtta år efter LVM-vistelsen utifrån centrala register. 

Eftersom många i perioder skrivits ut från metadonprogrammen på grund av misskötsamhet (i 

allmänhet missbruk av annan drog) kunde man jämföra dessa perioder med perioderna i 

programmet. Man kunde också jämföra med dem som inte alls deltog i metadonprogrammen. 

Vid uppföljningen undersöktes antal dödsfall, sjukhusinläggningar och arresteringar i 

förhållande till observationsperioderna (omräknat i personår).  

Resultat: Under sin tid i programmet hade metadongruppen färre arresteringar, 

sjukhusinläggningar och dödsfall än vad kontrollgruppen hade motsvarande tid. Men under 

avbrottstiden var skillnaderna inte lika klara. Skillnaden i andelen dödsfall var visserligen inte 

signifikant, men där fanns en påtaglig skillnad i dödsorsaker. I metadongruppen dominerade 

död på grund av infektionssjukdomar, vilket är naturligt om det handlar om HIV/AIDS, 

medan överdoser och självmord dominerade som dödsorsaker i kontrollgruppen. Ingen av de 

35 HIV-negativa personerna i metadongruppen avled, medan 14 av de 37 HIV-negativa i 

kontrollgruppen avled. Mönstret tycks därför ändå vara tydligt. Deltagande i 

metadonprogrammet är relaterat till minskning av direkt missbruksrelaterad död, även om den 

inte påverkar HIV/AIDS-relaterad död. Därtill är pågående deltagande relaterat till färre 

sjukhusinläggningar (men ej i avbrottsperioderna) och till färre arresteringar (gäller både 

under pågående program och i avbrottsperioderna).  

Kommentar: Sammantaget visar studien att metadonprogram som eftervård för tidigare 

tvångsomhändertagna heroinister tycks innebära kraftigt förbättrade möjligheter att överleva, 

ha mindre allvarliga hälsoproblem samt mindre av problem med polisen. 

Metadonprogrammen i Sverige har emellertid en begränsningsregel som innebär att den 
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tilltänkte patienten måste ”ha en acceptabel valfrihetssituation”, vilket brukar tolkas som att 

man inte får inleda metadonprogram samtidigt som man är underkastad tvångsvård eller 

kriminalvård. Denna praxis kan ifrågasättas med tanke på forskningsläget. Ett par 

internationella studier (Brecht m.fl. 1993; Desmond & Maddux 1996) visar att 

metadonprogram har samma positiva effekter för heroinister, vare sig dessa vid inledningen 

av underhållsbehandlingen stått under legal påtryckning eller ej. Det har då varit fråga om att 

personer som varit underkastade övervakning eller tvång att genomgå vård, fått välja om de 

vill delta i metadonprogram eller ej.  

Summering 
Sammanfattningsvis kan de centrala fynden av genomgången anges: 

1. Mortalitetsstudier visar en kraftig överdödlighet för LVM-omhändertagna, högre än vad 

som är vanligt för missbrukspopulationer. Men frivilligt intagna på LVM-institutionerna 

har samma höga överdödlighet. Intagna med narkotikamissbruk och personer med 

alkoholmissbruk dör i samma utsträckning, men då de förra är yngre innebär detta högre 

överdödlighet. 

2. Äldre studier från Nykterhetsvårdslagens tid visade att tvångsvård med övervakning hade 

en positiv effekt på intagnas hälsa som kvarstod flera år, och en äldre norsk studie visade 

att anstaltsvistelse kunde ha en skyddande effekt mot dödsfall bland tunga alkoholister. 

3. Översikt av utfallsstudier av LVM-vård visar att andelen som förbättras och som lever 

helnyktra och drogfria har ökat sedan mitten på 90-talet, men att dödstalen inte påtagligt 

minskat. 

4. Sociala nätverksfaktorer – familj och självhjälpsgrupp – är centrala individuella faktorer 

för positivt utfall. 

5. Införande av strukturerade modeller för utredning, behovsbedömning och psykiatrisk el. 

psykologisk utredning, tycks förbättra utfall vad gäller missbruk medan strukturerat 

behandlingsinnehåll synes vara relaterat till färre dödsfall.  

6. Strukturerat motivationsprogram på låst avdelning kan bidra till övergång i vård på mer 

intensiv behandlingsavdelning på öppen avdelning utan att avvikningar för den skull ökar. 

7. Medan amerikanska studier visar att tvångsvårdade har bättre utfall än frivilligt vårdade på 

samma institution (till följd av bättre kvarstannande) så visar svenska studier ingen 

skillnad mellan frivilligas och tvångsvårdades utfall. 

8. Det finns ingen skillnad utfall mellan de som fått fastställt LVM och de som endast varit 

omedelbart omhändertagna, trots att de förra har tyngre problematik. 

9. LVM-intagna som vårdas på institution med ostrukturerad tvångsvård uppvisar samma 

utfall som jämförbara kontroller som ej fått tvångsvård. 
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10. Mycket liten andel av LVM-intagna hade eftervård (före år 2004).  

11. Deltagande i självhjälpsgrupper och i eftervård är relaterade till bättre utfall. 

12. Deltagande i metadonprogram som eftervård till LVM är relaterat till minskning av direkt 

missbruksrelaterad död. 

 
Nya behandlings- och eftervårdsstudier 

ESS-studien – en randomiserad kontrollstudie om eftervård 
Bakgrunden till studien var att det generellt förelåg stora brister i att överföra den uppgjorda 

behandlingsplanen på LVM-hemmen till öppenvården. Inom andra områden som 

kriminalvård och psykiatrisk tvångsvård hade positiva effekter av god eftervård kunnat 

dokumenteras. Inom dessa områden hade randomiserat kontrollerade studier (RCT) använts. 

Individerna fördelades slumpvis till experimentgrupp (god eftervård) och kontrollgrupp 

(sedvanlig behandling). Denna metod är den bästa när det gäller att dokumentera 

behandlingseffekter. Positiva resultat baserade på RCT-studier krävs i regel för att 

bedömningsinstitut som SBU skall bedöma att metoden har god evidens (visad effekt).  

Forskarna inom ESS-projektet (Eftervårds-Samordnare-Studien) menade att det var viktigt att 

genomföra denna typ av studier (RCT) också inom LVM-området. Goda effekter av en 

effektiviserad och förbättrad eftervård var viktigt för att kunna motivera LVM-vårdens värde i 

framtiden. Den följande redogörelsen är baserad på Marianne Larsson-Lindahls presentation 

vid SiS-mötet i Stockholm april 2007 (Larsson-Lindahl m.fl. 2007). 

Behandlingsmetodik: Den metodik som användes var baserat på tillgången till särskilda 

eftervårdssamordnare vilkas uppgift var att effektivisera eftervården genom att fullfölja den 

individuella behandlingsplan som framtagits under institutionsvistelsen. Eftervårds-

samordnaren håller kontakt under lång tid med klienten och får därför förutom sin 

samordnande roll också en stödjande funktion. Liknande metoder har använts bl a inom 

psykiatrin framför allt vid vård av psykotiska och schizofrena patienter och effekten har 

dokumenterats i randomiserade studier. 

Det är viktigt att redovisa behandlingsmetodiken i detalj både för att de olika behandlarna i 

studien skall göra på samma sätt och för att andra behandlare skall kunna använda samma 

metod. Bäst anses vara att använda en manual (behandlingsbeskrivning) där behandlingen i 

detalj presenteras. I ESS-studien användes State-of-the-Art-dokumentet i Comprehensive 

Case Management for Substance Abuse Treatment (TIP 27 1998) som har översatts från 
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engelskan till svenskan och som fungerade som manual i behandlingsarbetet. I projektet 

utvecklades också skriftliga instruktioner för varje del av processen från första 

klientinformationen till avslutning och uppföljning. Som underlag i utbildningen av 

eftervårdssamordnare användes också en manual (CREST) utvecklad av Delaware University 

för arbetet med missbrukande kriminella samt socialstyrelsens utbildningsmaterial för 

personliga ombud, Teser och Tips (Socialstyrelsen 2002). Eftervårdssamordnarna hade 

regelbundet återkommande möten tillsammans med projektledaren i syfte att likrikta sina 

åtgärder enligt manualen. En speciellt utvecklad checklista användes för att systematiskt 

dokumentera de åtgärder som vidtagits. Checklistan kontrollerades varje vecka av 

projektledaren som också gav muntlig och skriftlig feedback.  

Studiens design: Vid intagning på LVM-hemmet genomförs en initial undersökning 

inkluderande ASI-bedömning. Efter 2-3 veckor randomiseras klienterna och därefter 

påbörjade eftervårdssamordnarna sitt arbete. Vårdtiden var i de flesta fall 3-4 månader på 

institution. Eftervårdsamordnarna fortsatte sitt arbete under 6 månader efter utskrivningen. En 

första efterundersökning genomfördes 6 månader efter utskrivningen och en andra 

efterundersökning 12 månader efter utskrivningen. Vid varje undersökningstillfälle 

intervjuades också en anhörig samt ansvarig socialsekreterare. 

Tre av fyra LVM-hem i södra regionen deltog i studien (Hessleby behandlingshem, Lundens 

LVM-hem och Karlsviks LVM-hem). Elva enheter inom socialtjänsten deltog i projektet. 

Dessa betalade sedvanliga avgifter för LVM-vården. Dessutom betalades en mindre avgift för 

den vetenskapliga undersökningen. Alla deltagande enheter var positiva till projektet och 

också positiva till den avgift som togs ut för utvärderingen. Projektet genomfördes 2003-

2006. 

Deltagande klienter: Under studietiden var 42 klienter aktuella från de berörda kommunerna 

och 38 av dessa accepterade att delta i studien. En klient påbörjade stöd innan 

randomiseringen och uteslöts därför. Totalt randomiserades 37 klienter, 13 till case-

management-gruppen och 24 till behandling som vanligt. Att det blev ett olikt antal individer i 

de två grupperna beror sannolikt på att en särskilt randomiseringsteknik, urn-randomisering 

användes, vilken är känslig för små material. Vid denna teknik tas hänsyn till flera 

bakgrundsfaktorer samtidigt och snedfördelning kan uppstå om små populationer används. 

Vid starten av studien förmodade man att betydligt fler klienter skulle kunna inkluderas i 

studien. Emellertid sjönk antalet intagningar generellt i Sverige under 2003 och framåt. Detta 

innebär att den statistiska kraften i studien blev lägre än förväntat. 
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Resultat: Sammanlagt 35 klienter kunde följas upp. En klient avled under uppföljningstiden 

och en klient avböjde uppföljning. Båda tillhörde kontrollgruppen. De två grupperna skilde 

sig inte åt vad gällde bakgrundsdata. Totalt var 9 av de 35 (26 %) klienterna nyktra/drogfria 

under uppföljningstiden. Sex av dessa tillhörde experimentgruppen och 3 kontrollgruppen. 

Det innebar att 46 % av experimentgruppens klienter och 14 % av kontrollgruppens klienter 

var nyktra eller drogfria under uppföljningsperioden. Skillnaden är signifikant på 5-

procentsnivån med ensidig Chi2-test (2.98). Den standardiserade effektstorleken med Hedges 

korrektion är 0,73 vilket talar för en moderat effekt.  

Kommentarer: Den enda studie av LVM-vård i Sverige som använt RCT-metodik. Styrkan i 

studien är det låga bortfallet både i rekrytering och i uppföljning, att behandlingen är 

manualbaserad och att information från anhöriga och socialsekreterare inhämtats. Svagheten 

är att det är få individer som ingått i studien. Studien visar en moderat effekt av den använda 

behandlingsmetodiken där samordningen av insatserna började under institutionsperioden och 

fullföljdes under det första halvåret efter utskrivningen.    

Vårdkedjeprojektet. 
Ett projekt som var upplagt på liknande sätt som ESS-projektet men som inte var 

randomiserat med kontrollgrupp var SiS vårdkedjeprojekt. Det startade i april 2004 och 

avslutades i december 2006 (Fäldt m.fl. 2007). Syftet var att pröva en förstärkt 

vårdkedjemodell inom missbrukarvården och utveckla fungerande modeller för samarbete 

mellan socialtjänsten och LVM-hemmen. I projektet deltog kommunerna Eskilstuna, Örebro 

och Uppsala, stadsdelarna Maria/Gamla stan och Katarina/Sofia i Stockholm och "Enheten för 

hemlösa" i Stockholm. Från SiS sida deltog institutionerna Hornö LVM-hem, 

Behandlingshemmet Rällsögården och Runnagården.  

Design: När en klient togs in på något av de tre LVM-hemmen gjorde klienten, socialtjänsten 

och institutionen en gemensam vårdplanering för de följande tolv månaderna. Klienten fick en 

vårdsamordnare som arbetade gränsöverskridande mellan LVM-vården och socialtjänsten. 

Samordnaren deltog aktivt i alla delar av vården bland annat genom att ha motiverande samtal 

med klienten. Samordnaren tog även initiativ till åtgärder till förändring utifrån 

behandlingsplanen.  

På LVM-hemmet gjordes en individuell utredning och bedömning av vårdbehov samt en 

vårdplanering och skriftlig överenskommelse i samarbete med socialtjänsten och klienten. Här 

fördes också motiverande samtal med klienten. Vid utskrivning från LVM skedde fortsatta 
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stödåtgärder och eftervård i samverkan enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det handlade om hjälp 

med boende, sysselsättning, behandling, sociala stödinsatser, anhörigarbete, fritid, psykiatri 

med mera.  

Institutions-/öppenvårdsinsatserna kombinerades utifrån klientens behov inom ramen för ett 

CRA-program (Community Reinforcement Approach), ett manualbaserat flermetodsprogram. 

De kommuner som ingick i projektet fick ekonomisk ersättning i form av en rabatt på § 27-

placeringen. Dessutom slapp den placerande kommunen den administrativa avgiften på 450 

kronor per dygn. Avgiftsreduktionen uppgick till totalt 7 miljoner kronor årligen. 

Klienter: Kommunerna gjorde totalt 52 placeringar enligt 4 § LVM och 194 placeringar enligt 

13 § LVM. Efter länsrätternas prövningar fastställdes 4 § LVM för 194 personer. Av dessa 

tackade 147 (55 kvinnor/92 män) ja till vårdkedjeprojektet. Av dessa fullföljde 105 (38 

kvinnor/67 män) projektet. 44 individer var aktuella för uppföljning efter 12 månader. Av 

dessa intervjuades 19 (46 %) individer. I 11 fall misslyckades uppföljarna att spåra upp 

klienten, 9 önskade ej deltaga, 4 var i för dåligt psykiskt eller fysiskt tillstånd och 1 hade 

avlidit. 

Resultat: Av de uppföljda klienterna hade 16 procent varit nyktra/missbruksfria under 

uppföljningsperioden. Dessa slogs ihop med ”ett kontrakt för livet” som är ett 

fortsättningsprojekt av vårdkedjeprojektet där 29 procent hade varit nyktra/missbruksfria och 

jämfördes med en kontrollgrupp av LVM-vårdade från 1999/2000. De två nya projekten hade 

sammantaget 26 procent nyktra/missbruksfria mot 9 procent i kontrollgruppen. Skillnaden är 

statistiskt signifikant på 5-%-nivån. Totalt 134 individer ingick i jämförelserna (Segraeus och 

Larsson 2008). 

Kommentarer: Som framgått var det endast en minoritet som Vårdkedjeprojektet lyckades 

intervjua. Skillnaderna mellan ESS-projektet och Vårdkedjeprojektet var bl.a. att i ESS-

projektet deltog ej eftervårdssamordnarna som behandlare på institutionen, vilket de gjorde i 

Vårdkedjeprojektet. I ESS-projektet betalade kommunerna både full avgift för LVM-vården 

och en del av forskningskostnaderna, medan i Vårdkedjeprojektet var kostnaderna reducerade. 

Ett kontrakt för livet 
Innan Vårdkedjeprojektet hade avslutats och utvärderats föreslog regeringen i 

budgetpropositionen för 2005 en ny satsning, Ett kontrakt för livet, för att stimulera alla 

kommuner i landet att aktivt medverka i vårdplaneringen (Hajighasemi 2008). Det ekonomiska 

stödet skulle avse institutionsbehandlingen som gavs enligt 27 § LVM, förutsatt att det fanns 
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en planerad eftervård. Uppdraget gick ut på att öka kommunernas deltagande i processen att 

förstärka vårdinnehållet i alla delar av vårdkedjan – en process som inte enbart skulle omfatta 

vården under och efter LVM-vistelsen utan även anskaffandet av bostad till klienten, 

sysselsättning, psykosocialt stöd och andra åtgärder som skulle underlätta klientens 

rehabilitering. Detta projekt använde inte särskilda eftervårdssamordnare. 

Klienter: Drygt 1300 klienter har fått möjlighet att prova vård i annan form med stöd av 27 § 

LVM. Av dessa hade omkring 70 % blivit akut omhändertagna enligt § 13. Genom en 

överenskommelse om sex månaders eftervårdsinsatser efter LVM får socialtjänsten 

subventionerad vårdavgift för § 27-vården. Åren 2004–2007 ökade antalet LVM-klienter med 

26 procent, från 862 till 1086. Under 2007 övergick fler akuta placeringar till vård jml 4 § 

LVM jämfört med 2004. Åren 2006–2007 tecknades överenskommelse för c:a 70 procent av 

klienterna.  

Metod: Satsningens utvärdering omfattar tre huvudsakliga datakällor: SiS eget klient- och 

institutionsadministrativa system (KIA), SiS bedömnings- och uppföljningsinstrumentet DOK 

samt en särskild enkät till socialsekreterarna till 770 klienter inom Ett kontrakt för livet. 

Klienter och socialtjänsten följdes upp 6 månader efter avslutad LVM-vård. Täckningsgraden 

för uppföljningsintervjuerna med klienterna var 72 procent och för socialtjänstenkäten 78 

procent, vilket ger en god tillförlitlighet i resultaten. 

Resultat: Enligt socialtjänstens bedömning var 35 procent av klienterna missbruksfria sex 

månader efter LVM-vården. I Ett kontrakt för livet fick dubbelt så många fortsatt strukturerad 

vård efter LVM jämfört med en studie av dem som LVM vårdades 1999–2000. 

§ 27-placeringar i SiS egen regi 
Både Vårdkedjeprojektet och Kontrakt för livet hade delsyften att förbättra den vård som gavs 

med stöd av § 27. Ovan14 redovisades de problem som funnits. Svårigheterna med att få 

fungerande § 27-placeringar till stånd ledde till att SiS på försök under 2005-2008 (delvis till 

2009) inrättade egna utslussningsboenden i anslutning till fyra av LVM-institutionerna 

(Lunden, Runnagården, Älvgården och Renforsen). Där placerades sådana som kommunen 

hade svårt att åstadkomma adekvata placeringar för. Detta blev dock en heterogen grupp med 

i vissa fall svårplacerade äldre män och i andra fall välmotiverade yngre kvinnor (dock olika 

                                                 
14 Se avsnittet ”Översikt om eftervårdens genomförande och relation till utfall”. 
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utsluss). Utslussenheterna hade totalt 21 vårdplatser och på dessa omsattes c:a 250 

placeringar.  

En uppföljning har publicerats (Hajighasemi & Billsten 2009) för 73 personer (55 kvinnor och 

18 män) som varit placerade där sedan dec 2005 till senast 31 mars 2007. Uppföljning gjordes 

efter minst 6 månader. Av de 73 hade 5 dött (alla kvinnor). Fyrtiotre personer intervjuades (59 

%). Därtill besvarade socialsekreterare enkäter för 51 personer (71 %). Minst en av dessa 

datakällor förelåg för 79 procent.  

Resultat: Andelen med dokumenterad drogfrihet under minst 6 månader enligt båda dessa 

datakällor, beräknat utifrån alla 73 placerade, var 15 procent. Andelen drogfria senaste 

månaden var 66 procent. 

Summering 
Tre senare studier koncentrerar sig på eftervården och dess effekter på förloppet. Samtliga 

studier visar positiva behandlingsresultat. Vårdkedjeprojektet lider av stort bortfall. ESS-

projektet är en randomiserad studie vilket ökar möjligheterna till slutsatser. I ESS-projektet 

liksom Vårdkedjeprojektet används eftervårdsamordnare för att integrera eftervården. Detta 

visar sig ha god effekt för förloppet enligt RCT-studien. Ett kontrakt för livet visar att en 

satsning på öppenvårdsförloppet ger resultat även utan eftervårdssamordnare. Studien om § 

27-vård i egen regi visar behovet av vårdplatser för övergång till vård i öppnare former. 

 

Indirekta effekter av tvångsvård på familj och närstående  
Indirekta effekter av tvångsvård avser effekter på annan person än den som själv vårdas, i 

detta fall främst personer som lever i närhet av den som har ett svårt missbruk. En av de s.k. 

specialindikatorerna i LVM-lagen är ”fara för närstående”. Formuleringen syftar på den svåra 

situation som kan råda i familjen om t.ex. en förälder med svåra missbruksproblem agerar 

farligt för andra, vare sig detta handlar om våld eller om att genom oaktsamhet under ruset 

framkalla fara. Eftersom LVM alltså idag bl a motiveras med att förhindra fara för närstående, 

så finns det anledning att ta upp frågan om studier på detta område. Här är dock det aktuella 

forskningsläget tunt och vi tvingas vandra i både tid och rum för att hitta studier om detta. 

Det mest slående exemplet är en klassisk svensk avhandling som är 50 år gammal. Nylander 

(1960) skrev i ”Children of alcoholic fathers” om effekterna för 229 barn vars far – som de 

levde med – var alkoholist och i kontakt med Mariapolikliniken i Stockholm. Dessa barn 

jämfördes med en kontrollgrupp av barn som individuellt hade matchats för ålder, kön, 
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skolklass, samt att fadern hade samma eller liknande yrke, men ej var alkoholist. Alla barn 

genomgick omfattande hälsoundersökningar. Barn till alkoholister hade överrepresentation av 

ett stort antal neurotiska problem jämfört med barn från normala hem. Närmare undersökning 

visade att detta inte gällde för de barn vars fäder var underkastade övervakning enligt 

Nykterhetsvårdslagen. Dessa liknade mer kontrollerna. Problemen återfanns dock hos barn 

vars fäder tidigare varit underkastade övervakning men där denna övervakning hade avslutats. 

Nylander drog slutsatsen att övervakningen innebar ett skydd för hela familjen och att detta 

visade sig i barnens psykiska hälsa. 

Nylander fann också att mödrarna, dvs hustrurna till de alkoholiserade fäderna, i signifikant 

högre utsträckning än kontrollbarnens mödrar led av depression och symptom på att vara 

utarbetade. Han antydde att de negativa effekterna på barnen kunde vara av två slag, dels oro 

och otrygghet som utvecklades direkt som reaktion på faderns beteende, dels reaktion på att 

modern inte längre orkade fungera som familjens fasta punkt. Han studerade inte hur 

mödrarnas psykiska besvär förändrades med övervakning av deras män men drog slutsatsen 

att det är nödvändigt att även ge insatser för familjen då man överväger insatser för personer 

som lider av alkoholism.   

En studie från USA redovisar effekter för familjen av insatser för missbrukande kvinnor under 

övervakning enligt beslut av s.k. Family Treatment Drug Courts (FDTC) (Worcel m.fl. 2008). 

Precis som vid andra drug court-program tas beslut i domstol om föreskrift om vård, och detta 

beslut föregås av kvinnans acceptans att delta i programmet. Skillnaden mot andra drug courts 

är dock att fängelse inte är ett alternativ i händelse av misskötsel. Programmet består av 

drogtester, behandling för missbruk samt insatser angående föräldraskap. Worcel m.fl. 

studerade 301 familjer där mödrarna pga missbruksproblem blivit fråntagna vårdnaden av sina 

barn och som varit aktuella i FDTC. De jämfördes med 1200 familjer med motsvarande 

missbruks- och vårdnadsproblem som tagit emot frivilliga familjeinriktade insatser. FTDC-

kvinnorna hade mer positiva utfall än jämförelsegruppen. Deras barn blev i signifikant högre 

utsträckning återförenade med sina mödrar.  

Lundens LVM-hem har mer än andra LVM-institutioner tagit emot gravida kvinnor. Ulla-

Karin Nordvall och Eva Thalén sammanställde i juni 1997 erfarenheterna från arbete med 

totalt 17 gravida kvinnor sedan starten i december 1992 fram till april 1997. Ett omfattande 

arbete gjordes med dessa kvinnor för att stärka kvinnornas motivation att ta ansvar för sin 

graviditet och föda friska barn. Av de 17 kvinnorna gjorde en s.k. sen abort (vecka 20-21) 

efter tillstånd från Socialstyrelsen. En var fortfarande gravid då sammanställningen gjordes 
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och femton födde sina barn utan påvisbara skador. Av dessa blev tre omhändertagna av 

sociala myndigheter enligt LVU medan 12 fortsatte att bo med sina mödrar som också fick 

juridisk vårdnad om sina barn. Elva av dessa kvinnor hade varit helt drogfria, fyra 

missbrukade aktivt och i två fall rådde tveksamhet om detta. 

Utöver den studien har vi inte funnit några studier av indirekta effekter av LVM-vård för 

barnen eller familjerna. Däremot finns en hel del forskning om hur familjer påverkas då någon 

i familjen missbrukar, samt vad som händer med familjemedlemmarna då denne tillfrisknar 

och utvecklar stabil nykterhet/drogfrihet. Denna forskning har sammanfattats t.ex. i ett 

delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen (SOU 1994:29) och i en artikel (Gerdner 

1999). Studierna bekräftar de svåra problem som drabbar hela familjen. 

Långtidsuppföljningar visar att familjen i sin helhet tenderar att spontant må bättre då 

missbruket upphör, tvärtemot äldre teorier som antog att familjemedlemmarna behövde den 

missbrukande personen som avlastning av egen problematik. Samtidigt visas att de 

copingstrategier som familjemedlemmarna utvecklar spelar stor roll både för hur de själva 

mår och för att bistå den missbrukande individen att upprätthålla sin nykterhet. De mest 

framgångsrika strategierna i båda dessa avseenden kan stödjas genom familjeprogram eller 

nätverksarbete i anslutning till vården samt genom aktiv hänvisning till självhjälpsgrupper för 

anhöriga. SBU visade att involvering av familj kan bidra till att höja positiva effekter av 

behandlingsinsatser både vid alkohol- och narkotikaproblem, men motsvarande studier finns 

inte ifråga om tvångsvård. 

Den alkoholpolitiska kommissionen (SOU 1994:29) föreslog för 15 år sedan att insatser skall 

erbjudas till familjmedlemmarna. När det gäller LVM-vården har involvering av familjen 

förekommit vi några institutioner, t.ex. vid Fortunagården i form av nätverksarbete och i form 

av familjeprogram för anhöriga på Runnagården och Rällsögården. Det finns dock inga 

utfallsstudier av hur dessa program påverkat familjemedlemmarna eller den LVM-intagne. 

Summering 
En äldre svensk studie av övervakning av alkoholiserade fäder visade positiva indirekta 

effekter för barnen. En amerikansk studie av insatser under övervakning för kvinnliga 

missbrukare visade positiva effekter för dem själva och för bedömningen av deras 

föräldraskap. En svensk studie från Lunden om insatser för gravida intagna kvinnor visade att 

kvinnorna födde friska barn och att en stor andel av dessa kunde anförtros vårdnaden om sina 

barn.  
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Studier om ev. skadliga effekter av LVM-vård 
Lika viktigt som det är att studera positiva effekter av LVM-vård, är det att studera eventuella 

skadliga effekter av sådan vård, s.k. iatrogena effekter. Trots det så är denna typ av studier 

relativt få. I s.k. före-efter-studier, dvs där man har systematisk mätning av problemen både 

före och efter vården kan man normalt få tre olika slags utfall: en grupp – förhoppningsvis 

många – har förbättrats; en annan grupp är oförändrade jämfört med tidigare; en tredje grupp, 

slutligen, kan rent av ha försämrats. Det är viktigt att denna grupp redovisas separat och inte – 

som ofta är fallet – slås samman med de oförändrade. Exempel på hur det kan se ut då dessa 

särredovisas finns i en bild från studien om Lunden och Älvgården (Gerdner 2000). Där 

redovisas förändring i båda riktningarna för nio olika problemområden – alkohol, droger, 

fysisk respektive psykisk hälsa, legala problem, relationer, ekonomi, sysselsättning och 

boende – samt för en allmän bedömning av situationen i dess helhet. Se figur 1. 
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Figur 1: Andelar för vilka förbättring respektive försämring noterats på olika områden (n för 

respektive område inom parentes). Källa: Gerdner (2000). 

 

Figuren visar att antalet med förbättringar varit större än antalet med försämringar på samtliga 

områden. Samtidigt är antalet försämringar alarmerande högt på vissa områden såsom psykisk 

och fysisk hälsa samt boende15. Förekomst av såväl förbättringar som försämringar finns i de 

flesta studier, oberoende av om det handlar om tvångsvård eller ej, och man kan för den skull 

inte sluta sig till att försämring beror på insatsen, lika lite som man kan sluta sig till att 

förbättring gör det. Både förbättring och försämring skulle ha kunnat ske ändå. Det är bl a just 

                                                 
15 Motsvarande fynd gjordes också i en nyligen publicerad utvärdering av § 27-vård i SiS egen regi (Hajighasemi 
& Billsten 2009). Områdena fysisk och psykisk hälsa samt boende hade stora förbättringar men var också de 
områden där störst försämringar redovisades. 
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därför som kontrollgruppsstudier föredras för att mäta effekt. Men man kan använda denna 

typ av uppgifter för att på annat sätt närma sig frågan om insatsen i sig kan medverka till 

försämringar för vissa.  

I en artikel om missbruksvårdens iatrogena effekter diskuterar Moos (2005) det faktum att 

studier återkommande rapporterar att 7–15 procent av patienterna i missbruksvård faktiskt 

försämras i behandling. Genom att undersöka hur denna siffra varierar i olika program 

kommer han fram till ett antal behandlingsfaktorer som tycks kunna förklara fenomenet. Han 

pekar särskilt ut bristande anknytning till behandlingsprogrammet p.g.a. att programmen 

erbjuder låg grad av emotionell kontakt och för korta program, konfrontationer i form av 

moraliserande kritik och bestraffningar, brist på struktur och övervakning, negativa 

rollmodeller och klimat som präglas av hopplöshet och demoralisering. Moos beskriver att 

det är vanligt att bemöta kritik genom att skylla på patienterna, d.v.s. att hävda att situationen 

beror på att patienterna är svåra, destruktiva eller komplicerade. Men Moos menar att även 

om populationen är viktig så måste ansvaret ligga på vårdgivaren. Vi skall därför återkomma 

till frågan om tvångsvårdens vårdmiljö i avsnittet om LVM-vårdens kvalitet. En speciell 

förutsättning som gör frågan komplicerad är att vården bedrivs med tvång, vilket dels innebär 

inskränkningar i autonomi, dels påverkar relationerna mellan vårdad och vårdare. 

Genomförandet av tvång kan i sig också upplevas som en kränkning. I senare avsnitt kommer 

även intagnas upplevelser av kränkningar beröras. 

Ett annat angreppssätt för att närma sig frågan om ev. skadliga effekter är då man kan peka ut 

specifika problem som påverkas negativt och därtill ange mekanismer genom vilka den 

negativa påverkan antas ske. Ågren (1994) pekade ut risken för att heroinister under LVM-

vistelsen sänkt sin tolerans, och därför dog som ett resultat av att de återgick till samma doser 

som före intagningen utan att vara medvetna om att riskerna ökat. Han illustrerade med siffror 

för narkomaner (bredare kategori) och alkoholister som antingen varit tvångsomhändertagna 

eller varit aktuella för LVM men inte fått tvångsdom. Som tidigare visats (Gerdner 1998) 

kunde inga slutsatser dras av materialet då inga skillnader nådde statistisk signifikans och då 

jämförelsegrupperna var problematiskt valda. Ågren undersökte narkotikamissbruk oberoende 

av drogtyp, vilket troligen också försvagade analysen. Om analysen hade gjorts separat för 

heroin kanske resultatet hade blivit ett annat. Den studien återstår dock att göra. 

Sallmén (2004) pekade ut att stämningsläget bland intagna på Karlsvik försämrades under 

vistelsetiden, dvs att depressiva symptom ökade. Han pekade ut några möjliga förklaringar: a) 

symtomstegring av obehandlade psykiska besvär, b) oro inför utskrivningssituationen, c) 
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psykodynamiska behandlingseffekter samt d) effekter av verklighetskonfrontation i avsaknad 

av droger. Flera av dessa fyra faktorer skulle kunna vara delförklaringar även till den ganska 

höga andelen vars psykiska hälsa försämrats i bilden från Lunden och Älvgården (figur 1).  

En annan studie koncentrerar sig på LVM-intagnas bostadssituation vid utskrivning. Yohanes 

m.fl. (2002) följde i detta avseende upp 52 LVM-intagna personer i Skåne. Antalet uteliggare 

och på härbärgen – den mest extrema formen av hemlöshet – minskade från 10 vid 

inskrivning till 7 vid utskrivning. Det är allvarligt att man kan gå från institution direkt ut i 

total hemlöshet, men andelen hade trots allt minskat genom att några fick boendeinsatser. Vad 

som är t.o.m. mer anmärkningsvärt är att andelen som hade egen lägenhet minskade från 

inskrivning till utskrivning (21 vs. 17). Ingen person som saknade egen bostad fick sådan 

under LVM-tiden. Den totala hemlösheten ökade därmed för fyra personer (7,7 %). Intervjuer 

visade hur detta gick till. Intagna som inte kunde betala hyran och där socialtjänsten inte 

trädde in under tiden blev av med sina kontrakt. Om socialtjänsten i samband med utskrivning 

erbjöd behandlingshem och den enskilde inte accepterade detta utan rent av ville fortsätta 

missbruka så kunde socialtjänsten vägra bistånd till hyra. Författarna pekar ut att detta 

förekom i vissa kommuner men inte i andra. Den iatrogena effekten hänger då samman med 

att socialtjänsten villkorar boendeinsats med att personen ställer upp på behandling. 

Summering  
Forskningsläget om skadliga effekter av LVM-vård är alltså ganska svagt. Hypoteser värda att 

undersöka närmare gäller då tolerans för tidigare drognivå sjunkit under tiden på institution, 

negativ utveckling hos vissa intagna pga obehandlade besvär, genombrott i psykologiska 

försvar utan att nyorientering inträder, oro inför framtiden etc. En skadlig effekt som visats 

finns där socialtjänsten villkorar stöd till boende med att de måste acceptera fortsatt 

behandling. Frågan om kränkningar och ev. demoraliserande miljö återkommer vi till i 

avsnittet om vårdens kvalitet. 

 
LVM-vårdens kvalitet 

LVM-vården – allt mera inlåst 
Då LVM infördes övergick många av de gamla nykterhetsvårdsanstalterna till att bli LVM-

institutioner16. Endast fyra av dessa institutioner hade då rätt att ha låsta avdelningar. För att 

tillgodose ”närhetsprincipen” och främja övergången från institution till eftervård övergick 

                                                 
16 Detta avsnitt bygger på Gerdner 2008 
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LVM-vården 1983 från statligt till primär- eller landstingskommunalt huvudmannaskap. 

Antalet LVM-institutioner ökade, mest som en följd av att fler kommunala institutioner som 

tidigare varit frivilliga även fick lov att ta emot tvångsintagna. Utan att någon utvärdering av 

det kommunala huvudmannaskapet genomförts, återfördes LVM-vården i april 1994 till 

staten, nu samlat inom Statens institutionsstyrelse (SiS). År 1992, i slutet av den kommunala 

tiden, omfattade LVM-vården 1280 platser varav 16 procent utgjordes av platser på låst 

avdelning. Under denna period innebar en LVM-placering att de intagna under hela eller 

huvuddelen av sin LVM-period vistades på olåsta avdelningar och möjligen togs in kortare tid 

på låst avdelning, främst i samband med återfall. Även på de institutioner som hade låsta 

avdelningar så var de låsta avdelningarna i allmänhet ett litet inslag. De öppna platserna 

dominerade även här. Det var relativt vanligt att personer som varit intagna på tvång på 

sådana institutioner senare återkom dit frivilligt.  

En förändring av detta mönster uppstod efter en HIV-epidemi bland Stockholms narkomaner 

1986/87. Samhället krävde åtgärder och sociala myndigheter försökte i icke tidigare skådad 

omfattning placera injektionsmissbrukande narkomaner på institution. Det blev nu trängre om 

platserna. Under de första åren med LVM hade endast Runnagården tagit emot narkomaner, 

medan övriga institutioner tvekade. Det ledde till att nya institutioner byggdes och, efter ett 

misslyckat försök med en olåst institution för narkomaner mitt i Stockholm, inrättade man 

istället helt låsta institutioner17. Den andra förändringen för att garantera platser för 

narkomanerna var att staten tog över institutionerna. Då SiS bildades 1994 övertog man 941 

av LVM-platserna, varav 32 procent var låsta. Men mitten av 90-talet var också en period då 

statsfinansiella problem överfördes på kommunerna vars efterfrågan på institutionsplatser för 

personer med alkohol- och narkotikaproblem snabbt minskade. Åren efter övertagandet lade 

SiS därför i snabb följd ner ett antal institutioner. År 2005 hade man 327 platser varav 61,5 

procent var låsta.  

Det kan vara viktigt att påpeka att antalet låsta platser inte förändrats – 201 platser år 2005 

jämfört med 204 platser år 1992. Men andelen låsta av samtliga LVM-platser har ökat 

häpnadsväckande mycket – nära en fyrdubbling i andel sedan 1992. Och andelen låsta platser 

styr vardagstillvaron på institutionen för den enskilde tvångsintagne. Innebörden av detta är 

nämligen att LVM-vistelserna i sig förändrats. Från att ha varit en verksamhet där låsta platser 

var undantag, vilka endast användes vid särskilda behov, har vistelse på låst avdelning numera 

                                                 
17 Runnagården, som tidigare tog emot Stockholms narkomaner, hade kombinerat initial stabilisering på låst 
avdelning med fortsatt behandling på olåst avdelning och hade inte haft samma problem med rymningar. 
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blivit den dominerande formen för LVM-vård. Förr satt man endast på låst avdelning kortare 

perioder under sin LVM-tid, såsom vid tillnyktring och stabilisering samt vid påtaglig 

rymningsrisk. Nu tvingas många tillbringa hela eller merparten av sin institutionstid på låst 

avdelning.18 Det finns inte något som tyder på att de intagnas behov av låsta platser skulle ha 

ökat under åren beroende på att de skulle ha utvecklat tyngre problem. SiS egna DOK-

rapporter visar tvärtom att intagnas profiler är påtagligt stabila år från år19. Inte heller finns 

det något klart samband mellan LVM-intagnas problemnivå och huruvida de placeras på 

institution med huvudsakligen låsta platser. Utvecklingen mot allt högre inlåsningsgrad har 

skett utan att någon av de utredningar eller propositioner som föregått revisionerna av LVM-

lagen har uttryckt detta som ett behov eller ens i efterhand bedömt huruvida de anser att den 

är acceptabel. Den senaste LVM-utredningen (SOU 2004:3), som just hade till uppgift att 

granska frågan om rättssäkerhet, konstaterade att placering på låst enhet var den mest använda 

av de särskilda tvångsmedel som de särskilda LVM-hemmen har till förfogande, men har inte 

diskuterat denna utveckling med allt mer av inlåsning som ett uttryck för att det främst är låsta 

platser som numera finns tillgängliga eller velat ange kriterier i lagen för när det är 

acceptabelt med placering på låst avdelning.  

Man kan diskutera fördelningen mellan låsta och olåsta platser. Även om låsta platser behövs 

och efterfrågas initialt för många personer, innebär detta inte att låst avdelning är motiverat 

ända fram till § 27 eller till utskrivning. Flera institutioner saknar öppna platser och kan i 

praktiken inte ge annat än låst vård.  

Oklart vårdinnehåll 
LVM har aldrig innehållit något stadgande om vårdens innehåll20. Det enda som funnits var 

lagens målformulering som handlade om ”att motivera till fortsatt vård i frivilliga former”. 

Detta gavs dock – särskilt fram till LVM-utredningen 2004 – olika tolkningar ute på 

institutionerna. Flertalet institutioner uppfattade uppgiften som att de inte skulle bedriva 

någon egentlig behandling utan ”endast motivera”, medan en minoritet av institutionerna 

uppfattade uppdraget som att de skulle inleda behandling men att denna inte kunde avslutas 

på LVM-institutionen, utan skulle fortsätta i annan form sedan. SiS valde – fram till LVM-

utredningen 2004 – att inte centralt fatta beslut om uppdraget var att motivera eller behandla. 

                                                 
18 Att en sådan stabiliseringsperiod på låst avdelning kan vara avgörande för framgång i vården illustrerades 
ovan i genomgången av de internationella effektstudierna. Hur lång tid detta behöver ta kan däremot variera. 
Utrednings- och behandlingsverksamhet som behöver föregå § 27-placering kan genomföras även på olåsta 
avdelningar (se ex. Sallmén 2004). 
19 För en genomgång av detta, se Gerdner 2004a 
20 Detta avsnitt bygger på Gerdner 2008 
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Endast en minoritet av institutionerna försökte utveckla strukturerat behandlingsinnehåll med 

individuella och grupporienterade inslag. Övriga institutioner har istället lagt detta ansvar på 

kontaktmännen. Motivationsarbetet tänktes då helt ske i relationen med kontaktpersonen. 

System med kontaktmannaskap har sedan tidigare utvecklats på alla institutioner (Billquist & 

Skårner 2009). 

Även om SiS länge drog sig för att gå in i frågan om vårdens innehåll har man tidigt satsat på 

två reformer som indirekt har haft stor betydelse. Det ena handlade om att en satsning på en 

behandlingsassistentutbildning för att höja den allmänna utbildningsnivån. Det andra 

handlade om att införa gemensamt system för dokumentation (DOK) som framför allt gav 

mer systematisk kunskap om de intagnas problemprofiler baserade på klientintervjuer och 

som legat till grund för ett antal utfallsmätningar.  

Det synsätt som präglade en minoritet av institutionerna före 2004, utgår från att strukturerad 

behandling med fokus på missbruket är kvalificerat motivationsarbete. På Runnagården 

tillämpas, ett manualbaserad integrerat program för att arbeta med missbruk och psykisk 

hälsa. Programmet tillämpar en kombination av 12-stegsprogram och kognitiv beteendeterapi 

anpassad för målgruppen, dvs. kvinnor med svårare psykiatrisk komorbiditet. Älvgården 

tillämpar tolvstegsbehandling med lägre intensitet för män med svåra alkoholproblem. På 

Rällsögården arbetar man med en kognitivt inriktad färdighetsträning för män med alkohol- 

och narkotikaproblem och har även av och till tillämpat ett specialiserat program för dem som 

utöver missbruk har kriminella problem. Fortuna som tillämpar nätverksarbete för kvinnor 

kan också räknas hit, även om strukturerade insatser är av lägre intensitet.  

Det synsätt som gällde flertalet institutioner – att inte behandla utan endast motivera – kan 

vara svårare att få klarhet i. I två avhandlingar i socialt arbete med kvalitativ design – dels 

utifrån fokusgrupper med personal (Billinger 2000) dels utifrån klientintervjuer (Ekendahl 

2001) – försökte forskarna hitta vad detta motivationsarbete, som inte skulle vara behandling, 

bestod i, men båda gick bet.21 Personalen kunde inte skilja ut några interventioner eller 

metoder som var inriktade på att förändra intagnas motivation, och de intagna kunde inte 

erinra sig att de varit med om några sådana insatser. Ändå finns skillnader mellan 

institutionerna – även bland dem som ej tillämpar någon strukturerad behandlingsmodell – 

t.ex. angående utredningar och eftervårdsplanering. Gerdner (2000) rapporterar t.ex. att 

                                                 
21 Ingen av dessa avhandlingar undersökte institutioner med strukturerat vårdinnehåll, och därmed inte heller det 
strukturerade motivationsprogram som hade tillämpats på Runnagården och som hade prövats 
kvasiexperimentellt, se ovan. 
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Lundens arbete med gravida omhändertagna kvinnor tycktes avsätta positiva resultat även för 

övriga intagna i form av mer ambitiösa eftervårdsplaner, och Johansson (2000) beskrev från 

Hornö, att dess satsning på psykologutredningar faktiskt fungerar som en form av 

behandlingsinsats – något som f.ö. bekräftas i studien av Gerdner och Fridell (2008), vilken 

redovisades ovan.  

Ett annat sätt att närma sig frågan om vårdinnehåll handlar om vårdklimat. I deltagande 

observationsstudier har Bjurner (1992) och Svensson (2001, 2003) beskrivit hur tillvaron på 

motivationsinstitutioner av detta slag kunde upplevas inifrån. Fram skymtar en bild av 

långtråkig väntan som avbryts av olika aktiviteter, men utan fokus på den 

beroendeproblematik som ändå är grunden för att de är där. Svensson beskriver skillnaderna 

mellan två institutioner som varierade stort mellan mer mänskligt stödjande till mer hårt 

övervakande. Nedan återkommer vi därför till studier om vårdmiljö. 

Problemet att motivera eller behandla togs upp i LVM-utredningen (SOU 2004:3), som 

argumenterade mot att se motivationsarbete i motsättning till behandling. Ställningstagandet 

var att behandlingsarbetets kärna är motivationsarbete, och detta bör då ske med effektiva och 

välstrukturerade metoder. Målformuleringen ändrades för att uttrycka en högre ambitionsgrad, 

men även denna formulering är fortfarande ganska oklar. De insatser som behövs skall också 

inledas på LVM-institutionen. 

Inslag av strukturerat behandlingsarbete har i ökande grad införts på fler institutioner efter 

LVM-utredningen ställningstagande 2004. Redan tidigare hade kurser erbjudits t.ex. om 

motiverande samtal (MI) och om återfallsprevention (ÅP). Detta har fortsatt och enligt uppgift 

från SiS skall alla nu ha fått utbildning i MI. I samband med Vårdkedjeprojektet gavs även 

utbildning i Community Reinforcement Approach (CRA). SiS har även engagerat sig i att 

översätta och ge ut manualer på svenska i dessa tre metoder. Förutom just utvärderingen av 

Vårdkedjeprojektet22, saknas ännu systematiska genomgångar och studier av om och hur 

dessa inslag tillämpas i praktiken på institutionerna. I sin just utkomna kvalitativa studie om 

kontaktmannaskap på fyra institutioner anger Billquist och Skårner (2009) att MI och ÅP 

förekommer som ”grund” för motivations- och behandlingsarbetet. Ambitionen på de 

studerade LVM-institutionerna är att kontaktpersonen skall avsätta 1-2 timmar per vecka 

under vilka kontaktpersonen skall ha planerade samtal med sina respektive klienter, men 

dessa 1-2 timmar kan ofta inte genomföras enligt plan utan prioriteras bort för 

avdelningsarbetet (ibid.). Det är tveksamt vilket utrymme MI då har i praktiken. 
                                                 
22 Se ovan, kapitlet Nya behandlings- och eftervårdsstudier. 
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Betydelsen av att man medvetet arbetar inte bara med individuella processer utan även med 

grupprocesser framkommer i en uppsats om kontaktmannaskapet på Frösön (Hedman & 

Mattson 2006). Personalen som arbetade som kontaktpersoner lade ofta ned stort engagemang 

i de intagna som de hade ansvar för, och – precis som visades av Billquist och Skårner – så 

uppskattades kontaktpersonerna i allmänhet mycket av de intagna. Men personalen 

rapporterade samtidigt de arbetade ”i ständig motvind” genom att patienterna tenderade att 

”dra ned” varandras motivation.  

SiS har förstärkt arbetet med utredningar genom att utse utredningsansvariga på alla 

institutioner. Målsättning har satts att alla skall erbjudas utredning. Med utredning avses i 

detta sammanhang en utredning med ”helhetsperspektiv” omfattande i princip de områden 

som ingår i DOK (eller ASI) (SiS 2006). Det anges att tester som ev. används skall vara 

standardiserade. Utredningen skall baseras på team med representation av olika inriktning, 

inklusive utredningskompetens för beroende och missbruk, området fysisk hälsa och funktion, 

området psykiatrisk och psykologisk utredningskompetens, och ev. ytterligare expert. I en 

kvalitetsrapport för 2008 uppges att hälften av intagna erbjöds utredning under 2008, till 

vilken drygt 80 procent tackade ja (SiS 2008a).  

Slutligen kan nämnas att SiS bildat centrala ”brukarråd” med uppgift att ”ge röst” åt de 

intagna. Av riktlinjerna för dessa (SiS 2008b) framgår att där ingår företrädare för olika 

brukarorganisationer och socialpolitiska organisationer. Dessutom skall arrangeras 

brukarforum på de olika institutionerna (SiS odaterat). Målsättningen är fokus på idéer, 

förslag och synpunkter på vistelsen i stort. Klagomål hanteras i annan ordning. En 

”Brukarrevision” har genomförts vid Hornö LVM-hem, med medverkan av tre organisationer 

i det centrala brukarrådet. Till denna återkommer vi längre fram. 

Våld på institution 
Palmstierna (2004), har undersökt våldsincidenter på tre LVM-institutioner för kvinnor: 

Lunden, Rebecka och Runnagården. Alla tre tar emot kvinnor med kombinerat missbruk och 

psykisk störning. Lunden och Rebecka tar också emot gravida kvinnor och erbjuder 

motivationsarbete ”i fast struktur”. Runnagården har bl.a. i uppdrag att ta emot våldsamma 

kvinnor som inte fungerar på andra institutioner, inkl. från Lunden och Rebecka, samt kvinnor 

med tyngre psykisk problematik, men bedriver också mer intensivt manualbaserat program 

inriktat på dubbel-diagnos-problem utifrån en kombination av 12-stegsbehandling och 

kognitiv beteendeterapi på en icke-låst avdelning. Lunden och Rebecka har endast låsbara 

avdelningar om 12 respektive 14 platser. Runnagården ha 36 platser varav 26 låsbara platser 
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fördelade på tre olika avdelningar (plus en icke-låst). Endast intagningsavdelningen om 8 

platser ingick i studien. Lundens personal är oftare kvinnlig och i snitt mer välutbildad än 

personalen på Runnagården, vars personal oftare är yngre, manlig och mindre välutbildad. 

Rebecka är i dessa avseenden mellan dessa två. 

Metod: Under 6 månader 2001 samlades fortlöpande material om patienter, personal, 

våldsincidenter, riskbedömningar m.m. utifrån strukturerade instrument: Aggressionsskattning 

utifrån Staff Observation Aggression Scale (SOAS-R), daglig skattning av individuell risk för 

nära förestående aggressivitet (Brøset Violence Checklist, BVC), personalens inställning till 

aggressivitet (Perception of Aggression Scale, POAS), självadministrerad 

personlighetsskattning av intagna (SCID-II) som klassificerar personlighetsstörningar, 

läkemedelsbehandling (särskilt bensodiazepiner som i visat sig ha paradoxala aggressiva 

effekter på vissa personlighetsstörda) samt patienternas sociala och demografiska bakgrund 

och drog- och institutionserfarenheter (DOK-intervjuerna). Dessutom samlades fortlöpande 

information om beläggningsläge, nyintagna etc. 

Resultat: Av de 93 som var intagna under perioden stod 27 personer för 49 allvarliga 

incidenter med minst 9 poäng på skalan SOAS-R. Av dessa 27 individer var 21 våldsamma 

vid fler än ett tillfälle. De inträffade vanligen senare än under första veckan, vilket skiljer från 

vad som gäller akut intagna i psykiatrisk tvångsvård.  

Multivariat regressionsanalys av klientens bakgrundsfaktorer visar att ”annan drog än alkohol 

”ökar risken för förekomst av våld 8,33 ggr23, medan ”tidigare dömd till fängelse” ökar risken 

för multipelt våld 4,8 ggr. Andra sociala utsatthetsvariabler gav inget utfall. Då personlighet 

också introduceras i modellerna slår denna faktor ut andra variabler. Åtta kriterier på histrion 

personlighet predicerar närmare 86 procent av våldsincidenterna, och en cut-off av 4 poäng 

predicerar 75 procent, och med låg andel falskt positiva (specificitet = 88 %).  

I en stegvis riskanalys av korttidsprediktion utifrån dagligt varierande faktorer (t.ex. 

beläggning, antal nyintagna, dygnsrytm, veckorytm, medicinering, individuell risk med BVC-

skattning, genomsnittlig BVC-skattning för alla intagna på avdelningen m.m.) framkommer 

att de starkaste faktorerna är 1) Hög individuell BVC-skattning senaste dygnet, samt 2) att 

behandlas med bensodiazepiner. Båda är individuella faktorer. En särskild analys av 

medicinering gjordes där samma individer jämfördes med och utan medicinering. Aggression 

är då nära knutet till medicinering. Frekvensen aggressiva dagar är 19 per tusen dygn med 

                                                 
23 I rapporten skrivs att alkohol har en oddskvot på 0,12. Inverterade värdet av 0,12, dvs 1/0,12 är lika med 8,33. 
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medicinering jämfört med 3,5 per tusen dygn utan medicinering med bensodiazepiner. 

Därutöver kan också miljöfaktorer påverka risken: a) drogsug hos medpatienter, b) hög BVC-

nivå hos medpatienter samt 3) inskriven på Runnagården eller Rebecka (inte Lunden). 

Kommentar: Författaren betonar vikten av att kunna hantera personlighetsstörda personer på 

rätt sätt. Användning av BVC för korttidsprevention kan leda till att allvarliga våldshandlingar 

förebyggs. Medicinering med bensodiazepiner måste allvarligt övervägas i ljuset av den 

kraftigt förhöjda risken för våld. Författaren menar att vårdmiljön i vidare mening bör 

övervägas, inklusive medelålder, utbildningsnivå och könssammansättning hos personalen 

samt risken med alltför stark skiktning av olika patientkategorier på skilda avdelningar. 

Kvalitetsmätningar från olika perspektiv 
Nedan skall redovisas tre typer av kvalitetsmätningar. Dels redovisas kvalitet mätt utifrån 

beställarens professionella perspektiv, dvs. socialtjänstens. Dels redovisas brukarstudier som 

mäter intagnas upplevelser vården, inklusive problematiska inslag som kan kännas kränkande. 

Dels, slutligen redovisas ett par studier som mäter vårdklimat både från intagnas perspektiv, 

och utifrån personalen som arbetar på LVM-institutionerna. Huvuddelen av studierna nedan 

har använt strukturerade instrument. 

Vårdkvalitet utifrån beställarnas – socialtjänsten - perspektiv 
Vårdkvaliteten vid LVM-institutionerna har undersökts ur placerande socialsekreterares 

perspektiv (Gerdner 1998b). Ett randomiserat urval av ett 50-tal placerande socialsekreterare 

(82 % svar), vars klient skrivits ut en dryg månad tidigare, fick skatta LVM-institutionernas 

kvalitet i olika aktiviteter. Sammanfattningsvis var socialsekreterarna relativt nöjda när det 

gäller omhändertagande (inklusive sjukvårdande) och disciplinerande aktiviteter (dvs 

nykterhetskontroll och förhindrande av avvikning), något mindre nöjda när det gäller 

motiverande och utredande aktiviteter och inte alls nöjda när det gäller behandlande och 

bearbetande aktiviteter av mer specifik art.  

Liknande frågor ställdes i en senare enkät inför LVM-utredningen (SOU 2004:3), med den 

skillnaden att den nu besvarades av ansvarig inom individ- och familjeomsorgen i 93 procent 

av landets alla kommuner. Resultaten är mycket lika det som visats i den tidigare studien. 

Utgående från medianskattningar anser IFO-cheferna att LVM ”mycket väl” klarar att avbryta 

akut missbruk, ”ganska väl” klarar att medverka till fysisk återhämtning och erbjuda en längre 

nykter och drogfri period. På dessa områden är man alltså nöjda. Däremot anger man ”ganska 
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dåligt” för utredning och bedömning av vårdbehov, för motivation till fortsatt frivillig vård, 

samt för behandling av missbruksproblemen. 

SiS sänder sedan många år ut utvärderingsenkäter till alla placerande socialsekreterare och ger 

ut årliga rapporter om dessa. Den senaste är ”Socialtjänstenkät – LVM-hem 2008” (SiS 2009). 

Den skickades ut i samband med 266 utskrivnings- eller utflyttningsärenden och besvarades 

av 213 (80 %). Genomgående uppges höga tal för andelen nöjda eller mycket nöjda – runt 80 

procent – på frågor som i huvudsak begränsas till områdena omvårdnad, nykterhetskontroll, 

förhindrande av avvikning samt samarbete i olika former, dvs samma områden som 

socialtjänsten tidigare skattade högt. Däremot saknas frågor om områden som i tidigare 

studier fick lägre skattning, t.ex. om kvalitet på utredningar, fokuserad behandling när det 

gäller missbruk, hjälp att hantera olika relaterade problem, och om att motivera till fortsatt 

behandling. Därmed kan man inte avgöra om socialtjänsten upplevt att de områden, där kritik 

tidigare fanns, har förbättrats efter satsningarna för att förstärka utredning och behandling. 

I utvärderingen av Ett kontrakt för livet, fanns också en socialtjänstenkät. Ur denna redovisas 

svaren på en global skattningsfråga om vad man anser om satsningen. På denna svarade 88 

procent att eftervårdssatsningen varit mycket positiv (Hajighasemi 2008). 

Vårdkvalitet utifrån brukares perspektiv  
Upplevelser av hjälp och stöd. I intervjuer drygt ett år efter utskrivning från två LVM-

institutioner (Lunden och Älvgården), som skiljer sig åt såtillvida att Lunden främst har 

kvinnor med narkomani och Älvgården främst har män med alkoholberoende, uppgav 27 

deltagare i vilken mån de fått stöd och hjälp på olika problemområden (Gerdner, 2000). Dessa 

svar ställdes i förhållande till vilka problem som angivits i den DOK-intervju som gjorts i 

inledningen av vården. Stöd och hjälp hade främst efterfrågats när det gäller missbruk och 

familjerelationer medan önskemål om hjälp har varit sparsamma på andra områden. På samma 

områden anser sig de flesta av dem som uttryckt behov också att de hade fått hjälp (7-8 av 

10), medan färre av dem som uttryckt behov (4-5 av 10) med boende och med fysisk och 

psykisk hälsa uppgav att de fick hjälp med detta. På övriga områden förekom hjälp endast 

undantagsvis (arbete, ekonomi och att hantera fritid). En annan fråga är om hjälpen som hade 

givits också har fungerat. Det finns ingen korrelation mellan framgång vad gäller missbruk 

och den hjälp man ansett sig ha fått för det. Däremot finns stark korrelation mellan hjälp och 

framgång när det gäller relationer, psykisk och fysisk hälsa samt boende för dem som hade 

uppgivit dessa behov. 
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Upplevelser av åtgärder mot sin vilja. Två studier har använt en strukturerad intervju som 

tidigare använts inom psykiatriska vården för att undersöka upplevelser av att bli 

tvångsomhändertagna, inlåsta och föremål för andra tvingande åtgärder.  

• I en studie från Karlsvik (Sallmén m.fl. 1998) intervjuades klienterna om upplevelserna av 

tvång dels efter ett par veckors vård och dels 3-6 månader senare i samband med 

utskrivningen. Kvinnorna upplevde tvånget mer negativt än männen. Vid utskrivningen 

upplevde 87 procent att tvångsintagningen som sådan var kränkande. Samma siffror vid en 

undersökning av psykiatriska patienter som utsattes för tvång var 26 procent. Ingen av 

kvinnorna och 8 procent av männen kunde vid efterundersökningen acceptera det tvång de 

varit utsatta för vid ankomsten.  

• Gerdner (2000) studerade upplevt tvång samband med uppföljning drygt ett år efter 

utskrivning från Lunden och Älvgården. De upplevelser som LVM-patienterna upplevt mest 

problematiska var inskränkningar i sin rörelsefrihet, särskilt vistelse på låst avdelning, och 

olika slags kontrollinslag, medan olika obligatoriska behandlingsinslag inte upplevdes lika 

problematiska. De flesta åtgärder har i efterhand värderats som riktiga. I efterskott, men inte 

lika mycket under vårdtiden, finns även en betydande acceptans för själva 

tvångsomhändertagandet som sådant hos många, men att utsättas för inlåsning omvärderas 

inte i samma utsträckning. Det betraktas fortfarande som en kränkning av många. 

Upplevelser av tvångsvården i stort. I en intervjustudie med 54 LVM-intagna redovisade Ekendahl 

(2001) att en majoritet accepterade tvångsvården i princip. En tredjedel kunde också se att denna var 

befogad i det egna fallet, men de flesta var missnöjda med tvångsvårdens innehåll när det gäller 

motiverande insatser. Ekendahl (2009) återkom till frågan i en mindre intervjustudie med 12 intagna 

som trots olika inställning till eget missbruk och behov av vård var ense i sin kritik av LVM-vårdens 

innehåll. 

I utvärderingen av Ett kontrakt för livet redovisas från DOK-intervjuer vad 48 deltagare (83 procent) 

ansett om eftervården som de fått genom denna satsning. Hälften ansåg att denna varit bra eller mycket 

bra, 17 procent att den varit ”godkänd” medan en tredjedel ansåg att den varit dålig eller mycket dålig 

(Hajighasemi 2008). 

Brukarrevision vid Hornö LVM-hem 
En brukarrevision genomfördes 2009 vid Hornö LVM-hem av representanter för tre brukar-

organisationer som deltar i SiS centrala brukarråd (Rainbow Sweden, Dianova och Kris City). Dessa 

har avgivit en rapport (SiS 2009). I förordet förklaras att brukarna inte varit brukare av eller klienter i 

den verksamhet som revideras, utan i den meningen är oberoende, men däremot varit brukare/klienter i 

liknande verksamheter och därmed kan förstå de bekymmer som målgruppen kan ha och har 

erfarenhet av de ojämnlika maktförhållanden som kan råda. Revisorerna uppger att de alla själva 
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tidigare varit tvångsomhändertagna enligt LVM och LVU. Brukarrevisionen genomfördes under tre 

dagar samtidigt som tillsynsenheten på SiS också gjorde sin tillsyn. Tillsynsbesöket var oanmält, dvs 

institutionen var inte förvarnad. I förordet anges att institutionen därmed granskades både ”uppifrån” 

och ”nedifrån”. 

Metod: Brukarrevisionen var däremot förberedd och planerad under två år, och revisorerna hade i 

förberedelsearbetet haft stöd av Arne Kristiansen som mentor. Initiativet att genomföra brukarrevision 

kom från myndigheten, men revisorerna hade full handlingsfrihet och svarar för rapportens innehåll. 

Det anges att institutionen hade vissa synpunkter på innehållet men att dessa avvisades av revisorerna. 

Revisorerna tillbringade tre hela dagar (från frukost till och med kvällsmiddag) tillsammans med 

intagna på de tre avdelningar som för tillfället användes. Dessa var intagningsavdelningen där 

abstinensbehandling pågick, avdelning 3 som är en låst utredningsavdelning, samt den öppna 

avdelningen. På intagningsavdelningen (4 platser) orkade de intagna inte samtala i samma 

utsträckning. Totalt var 24 män i åldern 19-50 år intagna (medelåder c:a 24 år). Av dessa ville 18 

medverka i samtal, dvs 75 procent. 

Resultat: De flesta, 15 av 18, hade fått bra bemötande när de anlände. Alla hade kontaktperson, men 

hälften uppgav att de inte kände förtroende för sin kontaktperson. På fråga om hur det kändes att vistas 

på Hornö svarade de flesta att det är jobbigt och en ”ville dra”. Bland övriga svar angav en att han 

hellre ville vara på behandlingshem, en att det var okey då han i vart fall var drogfri och en att allt var 

enformigt. Alla hade fått information om LVM och rätten att överklaga. De flesta hade svag kontakt 

med sin socialsekreterare. Alla hade rätt att kontakta anhöriga men i praktiken var kontakterna ofta 

svaga. De flesta kom från familjer med mycket missbruk. Angående abstinensbehandlingen var de 

som hade alkohol- och amfetaminmissbruk nöjda, men de som var opiat- och blandmissbrukare var 

mindre nöjda. Av de 14 som hade passerat intaget, uppgav endast 6 att de hade en behandlingsplan. 

Hälften av dessa 14 uppgav att de gjort en ”ADHD-utredning”24. De flesta visste inte om några 

behandlingsmetoder som tillämpades på Hornö, men 4 (av 18) uppgav att Motiverande samtal 

användes. De intagna uppgav att relationerna dem emellan var bra, och utan mobbning eller hot, även 

om jargongen kunde vara rätt rå. 

På avdelning 3 var deltagande i de omfattande utredningarna och behandlingsplanering centrala 

aktiviteter. På den öppna avdelningen skulle detta vara avklarat. De aktiviteter som beskrevs där hade 

helt inriktning på förströelse av olika slag. Då de intagna fick frågan om hur verksamheten skulle se ut 

om de fick bestämma efterfrågades behandling, inklusive återfallsprevention och social träning, bättre 

kontakt mellan klient och personal samt mer samhällsinformation. Alla fick frågan om vad de ville 

göra med sitt liv om de själva fick bestämma. Alla utom en svarade att de ville leva ett drogfritt liv 

vilket de beskrev på olika sätt och en svarade att han skulle fortsätta röka cannabis.  

                                                 
24 Här avses troligen psykologutredning som har betydligt större fokus än bara ADHD, se ovan avsnittet Effekter 
av psykologutredning under LVM – en matchad kontrollstudie. 
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Revisorerna betonade i sin slutgenomgång att alla på avdelning 3 var otroligt motiverade och att 

stämningen var god, men att en negativ förändring inträffade på den öppna avdelningen, där 

passiviteten bredde ut sig och motivationen minskade. De uttryckte också stor förvåning över att både 

avdelning 3 och den öppna avdelningen ”såg ut och fungerade som dekadenta ungdomsgårdar”, med 

nerdragna gardiner, dataspel och MTV på hög volym. De pekade också på avsaknad av gemensam 

måltidssituation. Klienterna tog sin mat till rökrummet eller soffan. ”Alla gjorde som de själva ville”. 

Revisorerna föreslog mer strukturerade dagar både vad gäller mat och aktiviteter och pekade på att de 

flesta klienter vuxit upp i missbruksfamiljer och börjat droga tidigt samt skulle tjäna på att LVM-tiden 

blev mer meningsfull och lärorik. 

Kommentar: Brukarrevisionen är en ny och viktig metod för kvalitetsutvärdering. Systematiskt använd 

kan den ge en god kompletterande uppfattning om vårdens kvalitet. 

Studier om vårdmiljö  
Community-Oriented Programs Environment Scale (COPES, Moos 1974) skapades 

ursprungligen för att mäta vårdmiljö i sociala institutioner såsom terapeutiska samhällen och 

öppna dagvårdsprogram. Den har sin motsvarighet i Ward Athmosphere Scale (WAS) som på 

liknande sätt mäter vårdmiljön på sjukhus. Såväl COPES som WAS har internationell stor 

spridning och har tillämpas på en mängd olika slags vårdinstitutioner, inklusive psykiatrisk 

tvångsvård. COPES rymmer 100 frågor som besvaras såväl av personal som av ”deltagare” 

eller klienter och som analyseras separat för dessa två grupper. Det avser att mäta 10 olika 

dimensioner av vårdmiljö som i sin tur sorterar under tre överordnade dimensioner. De tre 

större dimensionerna är  

• Klimat mäts av tre sammanhållningsfaktorer: Engagemang, Stöd, samt Spontanitet och 

öppenhet.  

• Avdelningens behandlingsinriktning fångas av: Autonomi, Praktisk orientering, Personlig 

problemorientering samt Aggression.  

• Vårdens strukturnivå innehåller de tre systembevarande faktorerna: Ordning och organisation, 

Programklarhet och Personalkontroll. 

Enligt Moos utmärks en terapeutisk vårdmiljö av höga värden på alla faktorer utom två: 

Aggression är på medelnivå och personalkontroll klassas lågt i vårdmiljöer där patienter eller 

deltagare är aktiva i processen.  

Idealmiljön är dock inte identisk för alla intagna. Friis (1986) visade exempelvis – från en 

studie av 35 psykiatriska avdelningar i Norge – att psykotiska patienter föredrar ett delvis 

annat klimat än icke-psykotiska patienter. Han använde WAS med alla de 10 ursprungliga 

skalorna och dessutom en skala där patienterna fick skatta vad de tyckte om avdelningen. 
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Psykotiska patienter är särskilt beroende av höga nivåer av stöd, praktisk orientering samt 

ordning och programklarhet, men kräver låg aggressionsnivå. Övriga skalor kan vara 

medelhöga. I stort sett samma faktorer som här var viktiga för psykotiska patienter, visade sig 

också vara centrala för patienter med s.k. dubbla diagnoser (DD). Höga värden på 

engagemang, stöd, praktisk orientering, ordning och programklarhet var relaterade till positiva 

utfall i en studie av 15 DD-program (Moggi m.fl. 1999).  

Vårdmiljö i LVM-vård 
COPES distribuerades av LVM-utredningen till alla LVM-institutioner med instruktionen att 

formulären skulle besvaras dels av personal, dels av intagna. Totalt inkom 333 svar, varav 94 

från intagna och 239 från personal. Emellertid hann dessa aldrig analyseras inom LVM-

utredningen. Arne Gerdner har analyserat dem i en rapport för SiS som dock ännu ej 

publicerats.  

En första fråga att undersöka var om COPES som utarbetats för frivilliga sociala vårdmiljöer 

också fungerade som instrument inom tvångsvård, som till stor del består av låsta avdelningar. 

Ett antal frågor antogs inte kunna fungera och instrumentet faktoranalyserades för att pröva 

om frågorna kunde användas för att skapa homogena skalor med samma teoretiska innehåll 

som Moos beskrivit. Detta resulterade i att 7 av de ursprungliga skalorna kunde skapas, men 

ibland med färre frågor än ursprungligen25. Tre resterande skalor var inte homogena utan 

måste delas upp i vardera två nya skalor. Det gällde Stöd som delades upp på ”Stöd från 

personal” respektive ”Stöd från intagna” och Aggression som delades upp på ”Aggression 

bland intagna” respektive ”Aggression bland personal”. Slutligen delades Personalkontroll 

upp i skalorna ”Bestraffning” respektive ”Personalstyrning”. De sex skalor som skiljer från 

ovan är alltså...  

• Stöd från intagna: Mäter hur hjälpsamma och stödjande patienterna är till varandra.  

• Stöd från personal: Mäter hur väl personalen förstår, uppmuntrar och är villiga att stödja 

patienterna.  

• Aggression bland intagna: Mäter i vilken utsträckning patienterna tillåts att argumentera med 

andra intagna och med personal, och att öppet uttrycka sin ilska och irritation. 

• Aggression bland personal: Mäter i vilken utsträckning personalen öppet hanterar aggressiva 

känslor. 

• Personalstyrning: Mäter hur strikt personalen upprätthåller regler och scheman.  

• Bestraffning: Mäter i vilken mån man kan förvänta sig straff vid regelbrott. 
                                                 
25 Formuläret hade modifierats så att 5-gradiga Likertskalor av instämmande hade ersatt de ursprungliga 
dikotoma svaren ja och nej. 
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Resultaten presenteras i form av profiler utifrån medelvärden på alla skattningar. Skalorna i 

profilerna kan variera kontinuerligt mellan 0 och 1, vilket innebär att skattningar nära 0,50 

kan tolkas som ”varken högt eller lågt” på respektive skala. I figur 2 redovisas profilerna för 

intagnas respektive personalens skattningar av vårdmiljön inom LVM-vården i stort, dvs. för 

samtliga LVM-hem tillsammans. 
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Figur 2: Vårdmiljöprofiler – separat för intagna och personal – för LVM-vården i stort.  

Överensstämmelse i skattningar mellan intagna och personal finns främst när det gäller 

personalstyrning (som skattas mycket hög), och aggression bland personal (som skattas 

mycket låg) samt i viss mån för aggression bland intagna (som skattas hög). Störst differenser 

finns när det gäller bestraffning (hög enligt intagna, mycket låg enligt personal), stöd från 

personal (mycket högt enligt personal, medel enligt intagna), autonomi (högt enligt personal, 

lågt enligt intagna) och engagemang (ganska högt enligt personal, mycket lågt enligt intagna).  

LVM-intagna tycks ge låga skattningar av klimatskalorna engagemang och spontanitet och för 

behandlingsskalorna autonomi, praktisk orientering och personlig problemorientering. De 

skattar högt på intagnas aggressivitet och lågt på personalens. Alla systembevarande faktorer 

skattas högt, särskilt personalstyrning. Generellt sett framstår därmed LVM-miljön, sett från 

de intagnas perspektiv, som relativt otrivsam, icke-behandlingsinriktad men desto mer 

kontrollerande miljö. Ur personalens perspektiv klassas de systembevarande faktorerna också 

mycket högt – högre än enligt intagna för ordning och organisation, programklarhet – men 

lågt för bestraffningar. Enligt personalen klassas även stöd högt – särskilt det stöd som 
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förmedlas av personal. Spontanitet, autonomi och praktikorientering ligger ganska högt, men 

engagemang och personlig problemorientering klassas även av personalen som låga. 

Låsta respektive olåsta avdelningar 
I figur 3 redovisas jämförelser mellan låsta och öppna enheter med separata skattningar för 

intagna respektive personal.  
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Figur 3: Vårdmiljöprofiler – separat för intagna och personal – över låsta respektive öppna 
vårdenheter på LVM-institutionerna. 
 
Som synes är skillnaderna mellan öppna och låsta enheter större i intagnas skattningar än i 

personalens skattningar, men riktningen i skillnaden mellan låsta och öppna enheter bedöms i 

huvudsak lika mellan grupperna. Både intagna och personal ger högre skattningar för öppna 

enheter på engagemang, stöd från intagna, spontanitet, autonomi, praktikorientering, ordning 

och programklarhet och båda ger högre skattningar för låsta enheter på aggression bland 

intagna och för bestraffning. Intagnas skattningar av låsta enheter ger höga skattningar endast 

av tre faktorer: Personalstyrning, bestraffning och intagnas aggression. Förutsättningarna för 

behandlingsprocess är därmed i allmänhet sämre på de låsta avdelningarna än på de icke låsta. 
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Motsvarande studier i andra låsta vårdmiljöer. 
Man kan fundera över relevansen av vårdmiljömätningar när det gäller tvångsvård som 

rimligen har helt andra förutsättningar än frivilliga institutioner. Moos (1972) har emellertid 

redovisat hur dessa faktorer verkar i andra låsta tvångsvårdmiljöer, i detta fall rättspsykiatri. 

Även där varierade vårdmiljöerna starkt, inklusive en sådan faktor som autonomi. 

Betydelse för intagnas trivsel och personliga utveckling. På en större statlig rättspsykiatrisk 

institution med 23 avdelningar undersökte Moos vårdmiljöns betydelse för intagnas trivsel, 

anpassning och utveckling. Den ”typiske patienten” var socialt utslagen, hade 

beteendeproblem och missbruk av alkohol och/eller droger samt därtill olika psykiatriska 

problem såsom depression, hallucinationer och paranoida drag. Behandlingsklimatet och 

behandlingsinriktningen hade stor betydelse både för trivsel och utveckling och för 

patienternas utveckling. På avdelningar där det finns ett varmt engagemang, mer autonomi, 

praktisk orientering och personlig problemorientering trivdes patienterna mer, de uppskattade 

personalen mer och de utvecklas mer på ett personligt plan. De systembevarande faktorerna 

ordning och programklarhet har positiv roll för trivsel, för uppskattning av personal och för 

personlig utveckling. Stark personalkontroll har däremot mer negativ betydelse för trivsel, för 

uppskattning av personal och för personlig utveckling. Han gjorde samma studie i 8 

psykiatriska avdelningar. Fynden hade i huvudsak i samma tendenser i de båda studierna, men 

sambanden var genomgående starkare på de rättspsykiatriska avdelningarna.  

Betydelse för aggressivt beteende. I en annan studie undersöktes förekomst av aggressivt 

beteende med patienter engagerade i slagsmål och/eller överfall på andra patienter eller på 

personal. Studien genomfördes på 143 psykiatriska avdelningar. Våldsamma incidenter 

inträffade mest i de avdelningar som jämfört med andra hade mindre autonomi, mindre 

problemorientering och mindre acceptans för att patienter utryckte aggressiva känslor. Detta 

undersöktes också i de 23 rättspsykiatriska avdelningarna. Där var det brister i engagemang 

och spontanitet, låg praktikorientering och personlig problemorientering som medförde ökade 

tendenser till våldsamheter från patienternas sida. En senare studie av Lanza m.fl. (1994) fann 

att patienters våld är relaterade till brister i autonomi. Det gemensamma för dessa studier 

tycks vara att vård med starkt begränsad autonomi i kombination med mindre betoning på 

behandling föder motstånd och aggressivt beteende. 

LVM-vård jämfört med annan vård    
I det s.k. behandlingshemsprojektet, under ledning av Bengt-Åke Armelius, har olika 

behandlingsenheter studerats med närmare 1500 deltagande personer. Behandlingsenheterna 
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hör till sju olika grupper: LVU-hem, LVM-hem26, psykiatriska behandlingshem, psykiatriska 

avdelningar, en rättspsykiatrisk klinik, kommunala team för färdigbehandlade 

psykiatripatienter samt ett par privata behandlingshem för missbruk. I projektet har 

omfattande arbete lagts ned på att studera behandlingshemmens vårdmiljö med ett batteri av 

olika instrument som besvarats av personal, men inte av patienter eller motsvarande. Jeanneau 

(2002) redovisar jämförelser mellan SiS-institutioner och övriga enheter. Studien har ett brett 

angreppssätt och redovisar mätningar av arbetsmiljö, utbrändhet, känslor inför arbetet, 

arbetsgruppens psykologiska klimat, behandlingsideologi, känslor inför patienter/klienter, och 

personalens självbild.  

Alla instrument riktades till personal, inte till patienter. Detta gällde även COPES. I korthet 

visar studien att det finns relativt tydliga skillnader mellan de olika vårdmiljöerna som 

bekräftas med flera olika instrument. Här skall främst skillnader mellan LVM-enheterna och 

övriga fokuseras.  

• Arbetstillfredsställelse: Personalen på LVM-enheterna och LVU-enheterna kände visserligen 

mindre allmän leda än personalen på alla övriga enheter, men de skattade högt på 

depersonalisering, vilket innebär svårigheter att relatera till intagna som personer. Personalen 

hade låg arbetstillfredssällelse – endast personal inom rättspsykiatri låg lägre. 

• Känslor inför arbetet: Personalen på LVM-enheterna är både mer stressade och mer uppgivna än 

personalen på andra enheter.  

• Arbetsgruppsklimat: Personalen på LVM-enheterna är mer flyktbenägna än på andra enheter. De 

har låg sammanhållning och är samtidigt mer osjälvständiga i sin yrkesroll.  

• Psykosocial vårdatmosfär (COPES): Jämfört med genomsnittet på alla enheter låg LVM-enheterna 

lägre på stöd och engagemang (tillsammans med psykiatri och kommunala team), lägre på 

öppenhet och tal om känslor (tillsammans med rättspsykiatri och kommunala team), lägre på 

autonomi och social planering (tillsammans med rättspsykiatri, psykiatri och kommunala team), 

men närmare snittet på klarhet och ordning, och högre på repression och konfrontation 

(tillsammans med rättspsykiatri).  

• Behandlingsideologin präglas framförallt av ”ingen behandling alls. Man ligger lägre än alla 

andra enheter när det gäller tro på samarbete och arbetsallians. 

• Självbild respektive Känslor inför patienter: Personalen vid LVM-institutionerna skiljer sig i dessa 

båda avseenden inte från personalen i andra institutioner.  

Summering 
Avsnittet om LVM-vårdens kvalitet kan summeras i följande: 

                                                 
26 Frösön, Hessleby, Gudhemsgården och Rällsögården. 
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1. LVM-vården har utvecklats till att bli allt mera separerad från behandling av frivilliga och 

alltmera inlåst. Den starka ökningen av andelen låsta platser har inte diskuterats i någon 

utredning och inte motiverats utifrån förändringar i intagnas problembild. Detta påverkar 

institutionernas vardag och de intagnas normala LVM-vistelser tillbringas i allt större 

utsträckning på låst avdelning. 

2. Lagen ställer inga tydliga krav på vårdens innehåll, endast att ”behövliga insatser” skall ges. 

Sedan tidigare har en minoritet av institutionerna tillämpat strukturerade behandlingsmodeller, 

inklusive tolvstegsbehandling. Bredare satsningar har nu genomförts för att utbilda personal i 

främst motiverande samtal och återfallsprevention.  

3. Flertalet intagna erbjuds numera utredningar ”med helhetsperspektiv”, och alltfler sådana 

genomförs. Några institutioner erbjuder kvalificerade psykologiska utredningar om 

socialtjänsten beställer sådan. I tidigare avsnitt visades att dessa utredningar dock ej används 

optimalt för att anpassa vård och eftervård. 

4. En studie om våld bland kvinnor på institution understryker vikten av adekvat utredning och 

bemötande. Studien pekar också på betydelsen av konsekvent användande av riskskattning 

samt att medicinering med bensodiazepiner kan vara mycket problematiskt i många fall.  

5. I ett par studier visas att socialtjänsten är nöjda med LVM-vårdens omhändertagande och 

disciplinerande aktiviteter, men inte nöjda när det gäller utredande och motiverande aktiviteter 

och mest missnöjda när det gäller behandlande och bearbetande aktiviteter. Senare enkäter 

bekräftar positiv attityd till omhändertagande och disciplinering, men saknar frågor om de 

satsningar som gjorts vad gäller att utveckla utredningar och behandling. 

6. Intagna uppger att de fått hjälp att hantera sina missbruksproblem och sina relationsproblem. 

Knappt hälften hade fått hjälp och stöd att hantera sina problem med boende, fysisk och 

psykisk hälsa, samt endast en mindre andel hade fått hjälp med andra slags problem. Alla 

andelar utgår från dem som hade problemen i fråga.  

7. Brukarundersökningar rapporterar negativa upplevelser av tvångsomhändertagandet och av 

inlåsning. En studie visar att denna upplevelse är kvar även vid slutet av vårdtiden. En annan 

studie visar att en omvärdering skett efter något år när det gäller tvångsomhändertagandet, 

men vistelse på låst avdelning upplevs fortfarande i hög grad som kränkande. En majoritet av 

deltagarna i eftervårdssatsningen Ett kontrakt för livet skattar denna från ”godkänt” till 

”mycket bra”. 

8. Brukarrevision är en nyligen införd utvärderingsmetod som genomförts framgångsrikt. Den 

gav vid en institution en positiv bild av individernas långsiktiga motivation att nå drogfrihet. 

Samtidigt efterfrågades mer struktur samt mer behandlingsinslag för att undvika att 

motivationen minskar under tider av passivitet.  

9. Vårdmiljömätningar visar att miljön präglas mer av disciplinering än av behandling, och att 

klimatet präglas av en stark aggression bland intagna.  
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Diskussion 
Översikten har från tillgänglig forskning visat att lagstiftning om tvångsvård är internationellt 

utbredd och att den typ av civil tvångslag med rehabiliterande syfte som finns i Sverige på 

intet sätt är unik, utan snarare är i linje med vad som är vanligt i länder av vår typ samt att det 

inte finns någon internationell trend att avveckla denna vårdform. Vi har också visat att det i 

Sverige, vid sidan om vår sociala tvångsvård i LVM, förekommer en psykiatrisk tvångsvård 

av personer med missbruk som huvuddiagnos och psykiatrisk sjukdom som bidiagnos av icke 

obetydlig omfattning i antal och tidslängd.  

Såväl internationell som svensk forskning visar att tvångsvård bidrar till fullföljande av vård 

för grupper som annars inte skulle ha fått någon vård. De internationella kontrollstudier som 

har högst kvalitet visar att tvångsvård i olika juridisk form och för olika populationer av 

personer med missbruksproblem har effekt jämfört med kontrollgrupper.  

Översikten redovisar ett flertal studier om insatser som på olika sätt tycks vara relaterade till 

mer framgångsrikt utfall. Det handlar om kvalificerade utredningar, om strukturerat 

behandlingsinnehåll med fokus på såväl missbruk/beroende som relaterade problem, samt om 

långsiktig och kvalificerad eftervård. 

Kvalificerade diagnostiska och psykologiska utredningar är nödvändiga för att utveckla 

anpassad vård- och eftervårdsplanering. Strukturerat vårdinnehåll med fokus på missbruk och 

beroende samt relaterade problem har visat sig vara gemensamt för evidensbaserade insatser 

när det gäller frivillig vård och insatser som involverar anhöriga tenderar att förstärka positiva 

resultat (SBU 2001). De studier som redovisats antyder att motsvarande skulle kunna gälla 

även för vård som bedrivs med stöd av tvångslag. Sedan LVM-utredningen 2004 slog fast att 

detta inte ligger utanför LVM-vårdens uppdrag har sådana initiativ tagits. Det är viktigt att 

implementeringen av dessa studeras och rapporteras – inklusive studier med 

kontrollgruppsdesign. Tydligt fokus på behandling bör kunna minska tendenser till 

normbrytande beteenden. Genom strukturerade insatser tidigt efter intagning kan 

motivationen att delta i fortsatt och mer fokuserad vård stärkas.  

En långsiktig och välplanerad eftervård som utformas individuellt baserat på diagnostisk 

utredning och som bygger vidare på strukturerade insatser under institutionsvården bör 

erbjudas alla som underkastas tvångsvård. Internationella studier visar eftervård – även som 
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öppenvård – också kan genomföras med stöd av tvångsföreskrift och att sådan föreskrift 

bidrar till långsiktig positiv effekt.  

Förstärkning av vårdens kvalitet har stor betydelse för dess legitimitet. Tvång är i sig en 

kränkning av individens autonomi. Den kan dock motiveras om den faktiskt kan bidra till 

individens tillfrisknande. Samtidigt måste vården i sig utformas så att den under tiden kan 

kännas meningsfull för den enskilde. Utveckling av vårdinnehåll och förbättring av 

vårdmiljön hör till de viktigaste inslagen i satsning på högre kvalitet i institutionsvården. 

Vårdmiljömätningar ur både intagnas och personalens perspektiv kan ge viktig feedback till 

respektive institution och avdelning. Inskränkningar i individens rörelsefrihet, kontroller av 

olika slag, bör användas då så är motiverat. Men placering på låst avdelning är en så allvarlig 

inskränkning i individens autonomi att den bör begränsas till där detta krävs för vårdens 

genomförande.   

De initiativ som tagits inom SiS när det gäller brukarforum, brukarråd och brukarrevision för 

att stärka brukarnas ställning inom tvångsvården är positiva och bör följas noga. Tillsammans 

med forskning och tillsyn bör de kunna bidra till ökad transparens i tvångsvården.   
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