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Nya regler för att trygga tillgången till vård för 
intagna på anstalt och institution 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om nya reg-
ler, som träder i kraft den 1 oktober 2008, för att trygga tillgången till vård av 
intagna på anstalt och institution. Beslutet bifogas detta cirkulär. Bakgrunden till 
beslutet är de två betänkandena, från Nationell psykiatrisamordning, Vård och 
stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) samt Ambition och ansvar 
(SOU 2006:100) där det föreslås att riksavtalet för utomlänsvård kompletteras 
med bestämmelser för att trygga tillgången till vård, psykiatrisk och somatisk, för 
de personer som är intagna på anstalt eller institution utanför sitt eget hemlands-
ting. Riksavtalet är en rekommendation till landstingen och det innehåller en rad 
bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. 

SKL vill understryka att när en person erbjuds vård med stöd av socialtjänstlagen 
utanför det egna hemortslandstinget ska en sådan patient, enligt de nya reglerna, 
inte sändas hem för vård, psykiatrisk och somatisk, till sitt hemlandsting. I sam-
band med vård i vistelselandstinget av denna personkrets är det därför en fördel 
om berörd personal inom socialtjänsten har kunskap om de nya reglerna. 

De nya reglerna i riksavtalet finns tillgängliga via www.skl.se/overenskommelser 
under rubriken riksavtalet för utomlänsvård. 

Frågor om detta cirkulär besvaras av Hasse Knutsson, tfn: 08-452 76 62. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för vård och omsorg 
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