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Statistik om patienter  
inom rättspsykiatrin 2014 

Under 2014 vårdades 1600 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV). Av dessa patienter är 17 procent kvinnor. Åldersfördelningen är 
densamma för män och kvinnor, de flesta är mellan 25 och 34 år. 

Majoriteten är män 
Andelen män som får vård enligt LRV är ungefär 83 procent varje år. Antalet 
patienter har inte varierat över tid de senaste åren. Antalet patienter som fått vård 
enligt LRV har varit ungefär 1 600 varav 1 300 vårdats enligt LRV efter beslut 
av domstol, med eller utan särskild utskrivningsprövning (avser kategori 1 i 
lagens definition, se faktaruta).  
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Figur 1. Antal män och kvinnor som fått vård enligt LRV, 2011–2014 

Källa: patientregistret, Socialstyrelsen 

Faktaruta. Vård enligt LRV, definition enligt 1 § (1991:1129): 
1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande 
och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag. 
    Lagen gäller den som  
 1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 
 2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk 
undersökning, 
 3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller 
 4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd 
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Lag 
(2006:897). 
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De flesta är mellan 25 och 34 år 
Åldersfördelningen för män och kvinnor är jämn, det finns ungefär lika stor 
andel i varje åldersgrupp.  
 

 
 

Schizofreni är vanligast 
De fem vanligaste huvuddiagnoserna ser du nedan i tabellen. Både för kvinnor 
och män är dessa diagnoser bland de vanligaste med små variationer.  

Tabell. De fem vanligaste huvuddiagnoserna 

ICD-10 Diagnos Antal personer 
F20 Schizofreni 337 
F29 Ospecificerad icke organisk psykos 162 
F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera 

droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser 
141 

F84 Genomgripande utvecklingsstörningar 116 
F60 Specifika personlighetsstörningar 88 
Källa: patientregistret, Socialstyrelsen 
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Figur 2. Åldersfördelning över de som fått vård enligt LRV, 2014 

Källa:  Källa: patientregistret, Socialstyrelsen  

Åldersgruppernas andel av totala antalet, per kön 
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Avskiljning vanligaste tvångsåtgärden 
Åtgärderna avskiljning och fastspänning delas in i tre tidsindelningar. I figur 3 
delar vi upp dem på antal åtgärder och antal patienter. Andra vanliga tvångsåt-
gärder är medicinering under fastspänning eller fasthållande, övervakning av 
försändelser och inskränkning av elektronisk kommunikation. Mer om dessa 
åtgärder finner du i tillhörande excelblad. 

 

 
 
 

 
 
Kontakt: 
Mikael Havasi, statistikfrågor 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: mikael.havasi@socialstyrelsen.se 
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Figur 3. Avskiljningar och fastspänningar, 2014 

Källa: patientregistret, Socialstyrelsen 

Mer information 
Mer statistik och information om exempelvis bortfall och kvalitet: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-19 
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