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Statens institutionsstyrelse, SiS

 är en Statlig myndighet som bildades 1993

 vårdar de allra mest utsatta som förvaltningsrätten 
dömt till LVU och LVM 

 unga som tingsrätten dömt till påföljden sluten 
ungdomsvård, LSU



SiS idag
• LVU 1 304 intagningar 2015

LSU 44 intagningar 2015
LVM 1 065 intagningar 2015

• 24 särskilda ungdomshem med 750 platser

• 11 LVM-hem med 400 platser

• 3 900 tillsvidareanställda

• 2,6 miljarder kr i omsättning



LVU – för unga med stora behov

 På SiS ungdomshem får unga vård med stöd av LVU eller 
SoL.

 Ungdomar som kommer till SiS har nästan alltid 
erfarenhet av öppenvård och annan heldygnsvård.

 Nio av tio platser är låsbara.

 En tredjedel av ungdomarna är flickor.

 Medelåldern är cirka 16 år.



LVU – utredning och behandling

 SiS erbjuder tre placeringsformer – akut, utredning 
och behandling.

 Individuella planer styr behandlingen. De unga är själva 
delaktiga i planeringen.

 Ungdomsvården använder metoder med vetenskapligt 
stöd. (ART, MI, ÅP och DBT)



Skolan – utgår från varje elev

 Ungdomshemmen har 
egna rektorer och SiS har 
drygt 200 lärare.

 Skolan är stommen i den 
dagliga verksamheten.
23 tim/vecka

 Elevhälsoteam finns vid 
varje skola. 



LSU – sluten ungdomsvård

 Påföljd för unga i åldern 15 – 17 år som begått 
allvarliga brott. 

 SiS har 6 institutioner med särskilda LSU-avdelningar.

 Under 2015 tog SiS emot 44 ungdomar som dömts 
till sluten ungdomsvård, 43 pojkar och en flicka.

 Strafftiden varierar från två veckor till fyra år. 
Genomsnittliga strafftid är omkring 10 månader.



LSU – både straff och behandling

 Sluten ungdomsvård inleds på låst avdelning. Hög 
säkerhet kan successivt övergå i öppnare former.

 Individuella verkställighetsplaner beskriver 
behandlingen.

 Programverksamhet och skola är självklara inslag.

 SiS planerar eftervården tillsammans med 
socialtjänsten.



LVM – vid livshotande missbruk

 Fyra av fem klienter är akut omhändertagna.

 LVM-hemmens uppdrag  är att motivera till frivillig vård.

 SiS utredning LVM lägger grunden för en 
behandlingsplan.

 Vården får pågå i högst sex månader. Den ska så fort 
som möjligt övergå i § 27-vård i öppnare form utanför 
LVM-hemmet.



Särskilda befogenheter
– för individens trygghet 

SiS har rätt att:

 avskilja och vårda i enskildhet

 kroppsvisitera och göra ytlig kroppsbesiktning

 omhänderta och förstöra egendom

 granska brev och kontrollera telefonsamtal

 utfärda besöksförbud



Forskning – självklar vägvisare
 Särskilt regeringsuppdrag, metodutveckling, forskning, 

uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete

 Eget vetenskapligt råd tillsatt av regeringen

 Finansierar extern forskning

 Normera vård och behandling, hälso- och sjukvård 
samt skola



Forskningsmedel

 Medel till extern forskning: ca 9 miljoner kr/år. 

 Stöd ges till forskning inom olika discipliner och med 
olika metodologi.

 Socialt arbete, psykologi, psykiatri, kriminologi, 
juridik och sociologi.



Exempel på SiS-finansierad 
forskning…

Se forskningsprojekt-katalogen 
och tidigare projekt på SiS 
hemsida!



SiS grundläggande etik
 Självklar respekt för individens integritet och alla 

människors lika värde

 Plats för självbestämmande även i tvångsvård

 Vård som känns rättvis

 Jämlikt bemötande, en HBTQ-certifierad institution

 Värdeord: Respekt, omtanke, tydlighet

Läs mer på www.stat-inst.se



Beroendevård - Samsjuklighet 

Hornö LVM-hem 2017
Marie Duclos



Missbruk kan leda till psykiatriska problem 

Psykiatriska problem kan leda till missbruk



Hur ser det ut idag?

 En minskning av  ungdomar som använder alkohol 
/narkotika

 Trycket på LVM/LVU institutionerna har ökat

 På LVM-hemmen sjunker medelåldern

 Patienterna uppvisar ofta både ett destruktivt 
beroende och andra psykiatriska tillstånd



Vårdkedjan innan LVM-vård! 

Prevention                  Inget missbruk

Öppenvård                 Riskbruk

Slutenvård                  Beroende 

Tvångsvård                 Skadligt beroende 



Allmänt om SiS hälso och-sjukvård
 Hos SiS arbetar sjuksköterskor, läkare och psykologer. Institutionscheferna är 

verksamhetschefer för hälso- och sjukvården på sina institutioner. 

 Socialtjänstslagen slår fast att de särskilda ungdomshemmen att ha tillgång till 
läkare som bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller 
allmän psykiatri. LVM-hemmen ska ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper 
som passar för verksamheten.

 Som vårdgivare ansvarar SiS för hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och 
vi har att förhålla oss till gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården.

 Institutionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsynen av SiS hälso- och 
sjukvård.



Vårdinnehållet på SiS LVM-hem

 Hälso- sjukvårdsinsatserna inom LVM och omfattar…

 Vid behov kan LVM-hemmen även erbjuda…

 Alla klienter som är omhändertagna enligt 4 § LVM 
erbjuds SiS utredning LVM... 



Beroende och psykisk ohälsa idag

Självmords
försök

Psykos tillstånd Självskadebeteende

Neuropsykiatriska
tillståndTrauma liknande

tillstånd 

Personlighetsstörning 



Från LVM-boken som skrivs av patienter

Att fly från mina problem är det 
enda jag vet. Att vara rädd, arg 
och ledsen är det enda jag känt. 
Många gånger har jag försökt 
men det blir ändå aldrig rätt. 
Men nu har jag gett upp, jag 
orkar inte mer!

Jag behöver hjälp, snälla jag ber er. 
För jag vill sätta mig ner och 
andas så att min själ kommer 
ikapp mig. Så att jag en dag kan 
stå upp och vara stolt jag med!



Har ni några frågor?


