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Från vanmakt till delaktighet:
Barn och unga 

i psykiatrisk tvångsvård



Va?

Ja…

OK,

Alltså!

Någon.



Va? 
tvångsvårdar vi barn och unga i 

Sverige idag?
Är inte det förbjudet?



2012 fanns det 1,9 miljoner 
barn och unga i Sverige.



46 000 barn besökte psykiatrin.



2 400 var inlagda i psykiatrin.



279 barn vårdades i psykiatrisk tvångsvård.

108 av barnen utsattes för tvångsåtgärder.



Underrapportering 
av tvångsåtgärder

Barnombudsmannen begärde 2014 ut journaler från 38 
vårdenheter.

I dessa vårdenheters journaler fanns fler fastspänningar av barn 
och unga för enbart andra halvåret 2012, 
än det fanns i Socialstyrelsens patientregister för samtliga 
vårdenheter under hela år 2012.



Ja… 
men varför tvångsvårdar vi barn 

och unga?



”Alltså det är ju beroende från person till person, men jag 
känner ju det att när jag liksom brusar upp, det jag skulle 
behöva är ju en kram. Men i stället så bältar de mig, alltså 
det blir ju helt fel.”

Citat från ung person om psykiatrisk tvångsvård, ur ”Bryt tystnaden!” 
Barnombudsmannens rapport 2014



Varför får fler flickor än pojkar 
psykiatrisk tvångsvård?

Majoriteten av gruppen patienter med självskadebeteende 
antas vara flickor eller kvinnor.

Unga kvinnor med självskadebeteende är särskilt utsatta 
för tvångsvård och tvångsåtgärder. 

Omkring nio av tio personer som drabbas av en ätstörning 
är flickor eller kvinnor. I svåra fall av anorexi behövs 
sondmatning för att häva akut svält. 

Källa: Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård, om rättigheter och 
tvångsåtgärder, Socialstyrelsen 2015



Varför får fler flickor än pojkar 
psykiatrisk tvångsvård?

Är könsskillnaderna mellan flickor och pojkar motiverade?

Är det så att man ibland bortser från skillnader och 
könsspecifika behov där de finns, och ibland ser skillnader 
mellan könen där de faktiskt inte finns?

Påverkar detta gränsdragningen mellan psykiatrisk 
tvångsvård och LVU-vård?

Källa: Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård, om rättigheter och 
tvångsåtgärder, Socialstyrelsen 2015



OK, 
men dom som tvångsvårdar 

borde ju….



Genombrott.nu
Ett webbverktyg för att testa, 

mäta och utveckla vården





12 personalteam
från BUP

Testar:

Informationsmaterial till unga
Eftersamtal vid tvångsåtgärd
Genomföra förbättringsidéer



PDSA
Plan
Do 
Study
Act









12 personalteam
från BUP

Mäter:

Känner sig patienterna delaktiga i sin vård?
Vet patienterna vilka rättigheter de har?

Hur många tvångsåtgärder görs?



















12 personalteam
från BUP

Utvecklar:

Delaktighet, trygghet och rättssäkerhet
för barn och unga med familjer



Alltså!
det skulle ju aldrig behöva gå så 
långt! Man måste ju göra nåt så 

det inte blir så här.



Någon.
måste ju göra något åt det där.



Vad kan vi göra?
Vilken roll har vi?



www.uppdragpsykiskhalsa.se
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