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Bilaga 1 till K1215E34 
 
 
 
      16.6.2015 
 
 

AVTAL OM ORDNANDET AV SERVICE FÖR UTREDNINGAR AV SEXUAL- OCH 
MISSHANDELSBROTT MOT BARN 
 
 

1. Avtalsparter 
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
22111 Mariehamn 
 

Ansvarig: Jurist Camilla Hägglund 
 
 

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  
PB 52 
20521 Åbo 
 

Ansvarig: Överläkare Pirkko Koivu 
 
 

2. Föremål för avtalet  
 

Enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008, nedan 
lagen om ordnandet) ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 24 § i lagen om speciali-
serad sjukvård (1062/1989) ha hand om ordnandet av de undersökningar som avses i 1 §.  Enligt den 6 
§ i sistnämnda lagen kan samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt med Ålands land-
skapsregering avtala om produktion av specialsjukvårdstjänster för landskapets behov. 

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har ingått 1.9.2014 ett avtal med Regionförvaltningsverket för Syd-
västra Finland om ordnandet av service för utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn. Av-
talet innehåller även bestämmelser om finansiering av dessa tjänster. Enligt avtalets 9 § kan ersättning 
betalas också för undersökningar av personer som är bosatta på Åland för de verkliga kostnaderna. En 
förutsättning för att ersättningen ska betalas är att Ålands landskapsregering har avtalat om utförande 
av undersökningar med ett sjukvårdsdistrikt. 

 

Genom detta avtal avtalas det om hur utförandet av de undersökningar som avses i 5 § i lagen ska 
ordnas. En förutsättning för serviceproduktion till landskapets behov är att Egentliga Finlands sjuk-
vårdsdistrikt är berättigad till ersättning betalad av statsmedel för dessa undersökningar.  
 
 
 
 
 



 
3. Hur servicen ordnas 
 

Sjukvårdsdistriktet ansvarar för att undersökningarna kan göras på ett likvärdigt och jämlikt sätt i hela 
specialupptagningsområdet och landskapet Åland. Undersökningarna för landskapet produceras på 
svenska, ifall inte undantagsvis något annat har separat avtalats.  
 

Sjukvårdsdistriktet producerar i princip servicen som egen verksamhet. Sjukvårdsdistriktet skaffar vid 
behov tjänster av andra serviceproducenter som uppfyller kriterierna i avtalet. Om Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt inte kan producera service på svenska, anskaffas motsvarande service i första hand 
från rättspsykiatriska undersökningsenheterna i Vasa sjukvårdsdistrikt eller Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt. 

 

Som en bilaga till ovan nämnda avtal mellan regionförvaltningsverket och sjukvårdsdistriktet finns en 
noggrannare beskrivning om produktionssättet av servicen, vilken också bifogas detta avtal (Bilaga 1). 

 

4. Antalet anställda som deltar i och bistår vid undersökningarna, deras behörighet samt till-
gång till lokaler och utrustning 
 

Antal anställda och deras behörighet 
 

Sjukvårdsdistriktet svarar för att personalen är tillräcklig för att ordna servicen med avseende på verk-
samheten och de omständigheter som det avtalats om i avtalet. Antalet anställda som behövs beror på 
antalet undersökningar som ska utföras.  
 

Arbetsgruppen som utför undersökningarna ska vara multiprofessionell. Följande behörighetskrav gäl-
ler de anställda: legitimation som läkare, psykolog eller sjukvårdare enligt lagen om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården 559/1994, behörighet som socialarbetare enligt lagen om behörig-
hetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 eller behörighet som psykotera-
peut enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 564/1994. Arbets-
gruppen ska även ha kontorspersonal. 
 

Arbetsgruppen ska till sitt förfogande ha anställda som är specialiserade på att utföra somatiska under-
sökningar av barn som utsatts för sexualbrott (gynekolog, barnkirurg, socialpediatriker, assisterande 
vårdpersonal). Arbetsgruppen ska till sitt förfogande ha de tolk-, kontors- och övriga stödtjänster som 
behövs. 
 

Lokaler och utrustning 
 

För undersökningarna krävs det ändamålsenliga lokaler där man beaktat såväl behoven hos dem som 
ska undersökas som arbetsmiljökrav. 
 
Lokalerna och utrustningen ska möjliggöra beaktandet av kraven i polisstyrelsens anvisning 
2020/2011/1610 (bilaga 2) i verksamheten. 
 

5. Måltidtabell för undersökningarna, för tillträde till undersökning och för färdigställande av 
utlåtandet 
 



 
En undersökning ska inledas och utföras utan ogrundad fördröjning. Tidtabellerna görs upp från fall till 
fall senast under det första samrådet mellan myndigheterna som ska hållas i början av den första 
undersökningen. 

 

Ålands polismyndighets begäran om undersökning och övriga handlingar ska skickas till Barn och ung-
domars rättspsykiatriska forskningsenhet vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  
 

Undersökningsenheten ska sträva efter att iaktta följande tidsgränser ifråga om att inleda undersökning 
av ett barn:  

• Det första samrådet mellan myndigheterna bör hållas inom en vecka från att begäran om 
handräckning har kommit. I samrådet bör åtminstone representanter för polisen och barn-
skyddet delta. Även andra myndigheter som behövs (såsom åklagaren) ska kallas till sam-
rådet där man vid behov kan utnyttja kommunikationstekniska möjligheter. 

• Barnet bör i akuta fall (t.ex. mindre än en vecka efter händelsen) intervjuas inom 1–3 dagar 
efter det att begäran om handräckning har kommit. 

• Barnet bör i andra fall intervjuas inom en månad efter det att begäran om handräckning har 
kommit. 

 

För övrigt kan tidsgränserna för undersökningarna vara flexibla beroende på fallet och situationen, men 
en brådskande intervju med barnet i akuta fall ska alltid prioriteras. 
 

Utlåtandet från undersökningarna bör vara färdigt inom tre månader efter begäran om handräckning 
om inte polisen, åklagaren eller rättsväsendet ställer andra krav. Om fördröjningar uppstår i fråga om 
utlåtandet ska det rådgöras om saken med den som begärt undersökningen. 
 
 

6. Undersökningsprogram som ska användas  
 

Undersökningar som gäller utredning av sexualbrott enligt detta avtal utförs endast på basis av en be-
gäran som undertecknats av en representant för polisen, åklagaren eller en domstol. Sjukvårdsdistriktet 
förbinder sig att iaktta rekommendationerna om God medicinsk praxis med tillämpningsdirektiv som 
gäller i Finland samt övriga nationella och internationella rekommendationer. 
 

Undersökningen innehåller följande faser som dock ska planeras individuellt:  

1. BEGÄRAN OM HANDRÄCKNING KOMMER 
2. UNDERSÖKNINGENS PLANERINGSFAS 
- Samråd mellan myndigheterna I och kartläggning av förhandsuppgifterna 

3. UNDERSÖKNINGSFASEN 
- Intervjuer med föräldrarna/vårdnadshavarna, vid behov intervjuer med andra vuxna  

- Rättspsykologisk intervju med barnet och eventuell annan undersökning samt bedömning av barnets 

berättelse  
 
4. UNDERSÖKNINGEN AVSLUTAS  
- Samråd mellan myndigheterna II, eventuella rekommendationer 



 
5. RESPONS OCH REMISSER 

- Eventuella responssamtal och samråd om eftervård 

6. UTLÅTANDE 
7. EVENTUELLA RÄTTEGÅNGAR 
- Att fungera som vittne 

Undersökningens gång beskrivs detaljerat i rekommendationen God medicinsk praxis.  

7. Fortbildning och arbetshandledning 

Sjukvårdsdistriktet förbinder sig att se till att en person som anställts för att utföra och delta i undersök-
ningar har möjlighet att delta i fortbildning och arbetshandledning som utvecklar yrkesskickligheten. I 
bilaga 1 beskrivs fortbildningen och arbetshandledningen mer ingående.  Man strävar efter att arran-
gera kurserna multiprofessionellt så att experter, åklagare och polisen samt övriga (t.ex. barnskyddet) 
utbildas tillsammans. Sjukvårdsdistriktet följer även upp hur fortbildningen genomförs. (Bilaga 1) 
 

Arbetshandledningen kan genomföras antingen i grupp eller individuellt som arbetshandledning. (Bi-
laga 1) 
 

Dessutom ska de anställda ha möjlighet att vid behov konsultera en jurist som är insatt i undersökning-
arna och vid behov att även konsultera en vuxenpsykiater. (Bilaga 1) 
 
 

8. Förvaltning av de dokument som gäller en undersökning  
 

De dokument och upptagningar som uppkommer vid undersökningens gång är förundersöknings-
material, och det föreskrivs separat om hanteringen av dem.  
 

Dokumenten ska arkiveras i brandsäkra arkivskåp. Arkivet ska placeras så att det arkivmaterial som 
förvaras där skyddas så väl som möjligt mot alla skadliga eller utomstående faktorer som äventyrar 
materialets säkerhet. Sjukvårdsdistriktet ska i första hand avtala med polisen om arkivering av doku-
menten i samband med det övriga förundersökningsmaterialet som gäller ärendet.  
 
 
 

9. Ersättning av kostnader 

Om ersättning av kostnader från statliga medel har separat avtalats i ovannämnda avtalet mellan Syd-
västra Finlands regionförvaltningsverk och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsver-
ket betalar ersättningen årligen i efterskott på basis av en redogörelse för de verkliga kostnaderna. Om 
sjukvårdsdistriktet har undersökt åländska invånare ska till redogörelsen bifogas en specifikation över 
kostnaderna enligt den. 

 

Sjukvårdsdistriktet ska årligen samla in statistik över utförda undersökningar och meddela uppgif-
terna till regionförvaltningsverket i samband med den årliga redogörelsen. 
 

I statistiken över utförda undersökningar meddelas: 
- antal begäran om handräckning, utförda undersökningar, undersökta och 

givna utlåtanden 



 
- den undersöktas ålder och kön 
- ställen som använts för undersökning 
- tid som förflutit för inledning av en undersökning specificerat enligt måltidta-

bellen, tid som använts för undersökningen, tid som gått åt till att färdigställa 
utlåtandet 

- totalkostnaderna för undersökningarna, pris för ett besök för undersökning 
eller ett annat mer lämpligt enhetspris 

- antalet höranden av barn  
- antalet höranden av föräldrar, anhöriga och andra närstående  
- antalet nätverksförhandlingar  
- antalet deltagande i rättegångar  
- antalet anställda som deltagit i undersökningarna och deras behörighet 
- om en somatisk undersökning ingick i undersökningen 

 

Eftersom avtalet också innehåller en skyldighet att ordna fortbildning och arbetshandledning bör antalet 
fortbildningsdagar för personer som deltar i undersökningar och antalet given arbetshandledning 
anges.  
 
 

10. Avtalets giltighetstid 
 

Avtalet gäller från och med den 1 juli 2015 tills vidare. Detta avtal har uppgjorts i två (2) likalydande 
exemplar, ett för vardera avtalsparten. 
 

Avtalet kan med bägge parternas samtycke ändras om omständigheter som påverkar fullgörandet av 
avtalet eller dess innehåll ändras.  

 

Om ovannämnda avtalet mellan Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk och Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt upphör och det ersätts inte med ett motsvarande avtal, upphör också detta avtalets 
giltighet från och med samma dag utan någon skilt uppsägningsförfarande. 
 

Avtalet ska sägas upp skriftligen. Uppsägningstiden är sex (6) månader räknat från den dag när den 
andra parten bevisligen har fått vetskap om uppsägningen. 
 

Om endera parten väsentligen bryter mot avtalet och trots skriftlig anmärkning från den andra parten 
inte handlar på det sätt som avtalet kräver har den andra parten rätt att häva avtalet så att det upphör 
omedelbart. 
 
 
11. Avgörande av tvister  
 

Tvister som gäller avtalet ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om samför-
stånd inte nås vid förhandlingarna behandlas en tvist som gäller avtalet som förvaltningstvistemål i för-
valtningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  
 
 

12. Underskrifter 
 
 



 
Ort   Åbo, den 16 juni 2015 
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BILAGOR 

1. Ordnandet av verksamheten och 
beskrivning av innehållet  
2. Polisstyrelsens anvisning 28.6.2011 (2020/2011/1610) Att 
möta barn i polisens verksamhet och vid förundersökningar.  
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     Bilaga 1  
 
Beskrivning av verksamhet och innehåll för utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn 
vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rättspsykiatriska undersökningsenhet för barn och unga 
1.9.2014 
 
 
I bilagan beskrivs verksamheten och innehållet i samt utvecklingen av den rättspsykiatriska barn och ung-
domsverksamheten. Beskrivningen följer SHM:s anvisningar 30.1.2009 och modellavtalet. Rubrikernas 
numrering hänvisar till numreringen i det egentliga avtalet mellan regionförvaltningsverket i Sydvästra Fin-
land och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  
 
 
3. Hur servicen ordnas 
 
 
Sjukvårdsdistriktet har för utförandet av undersökningar en egen enhet, Rättspsykiatriska undersöknings-
enheten för barn och unga. Enheten hör till Resultatområdet psykiatri, Resultatenheten barnpsykiatri. Sjuk-

 



 
vårdsdistriktet utser en ansvarig person för verksamheten, som när avtalet undertecknas är överläkaren för 
barnpsykiatrin Pirkko Koivu. 
 
Den lagstadgade undersökningsverksamheten som avtalet täcker utförs vid denna enhet och på de sätt 
som beskrivs nedan delvis även vid andra enheter. Vidare utförs också uppgifter som avses i detta avtal 
inom ramen för barnhusprojektet (Lastenasiaintalo LASTA). Med undersökningsenhet och dess personal 
enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn avses i avtalet alla de 
personer som deltar i undersökningen av en patient eller i uppgifter som hör dit i den berörda enheten eller 
på uppdrag av den i andra enheter.  
 
Servicen organiseras så att den produceras som egen verksamhet av sjukvårdsdistriktet och genom att 
köpa service av Vasa centralsjukhus undersökningsenhet på Vasa sjukvårdsdistrikts område. Rättspsykia-
triska undersökningar av barn utförs i Vasa sjukvårdsdistrikt av Vasa centralsjukhus rättspsykiatriska ar-
betsgrupp. Barnpsykiatriska arbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ger rättspsykiatriska 
arbetsgruppen i Vasa konsulthjälp och hjälper när utbildning ordnas. Arbetsgruppen i Vasa hjälper även 
enligt sina resurser vid de svenskspråkiga undersökningar som behövs i områdena Satakunta och Egent-
liga Finland. 
 
Sjukvårdsdistriktet bör se till att polisen, åklagaren och domstolarna vet vart de ska skicka begäran om 
undersökningar. Vid situationer med hög belastning eller om det behövs specialkompetens som den egna 
enheten inte har tillgång till kan tjänster köpas i första hand av andra rättspsykiatriska enheter (de rättspsy-
kiatriska undersökningsenheterna vid Helsingfors och Nylands, Birkalands, Norra Savolax eller Norra Ös-
terbottens sjukvårdsdistrikt) eller de övriga barnpsykiatriska verksamhetsenheterna på specialupptagnings-
området (Satakunta sjukvårdsdistrikt eller Vasa sjukvårdsdistrikt) eller vid behov av privata serviceprodu-
center som uppfyller kriterierna i avtalet. För de somatiska undersökningar som behövs anlitas de andra 
verksamhetsenheterna inom sjukvårdsdistriktet (såsom barnkliniken, kliniken för förlossning och gynekologi) 
eller i specialfall som köptjänst av andra sjukvårdsdistrikt. 
 
Sjukvårdsdistriktet kan vad gäller stödtjänster (t.ex. konsultering, specialkompetens, utskrift, tolktjänster) för 
en undersökning anlita köptjänster om det behövs för att undersökningen ska ske smidigt eller för att trygga 
den undersöktas rättigheter. När utomstående stödtjänster anlitas ska den polisinrättning som begärt 
handräckning informeras. Då tolkningstjänster behövs används i mån av möjlighet Åbonejdens tolkcentrals 
tjänster för att kvaliteten ska säkerställas. 
 
Sjukvårdsdistriktet svarar för att det är möjligt att jämlikt och störningsfritt utföra undersökningar under hela 
den tid avtalet gäller. Undersökningar utförs oberoende av de anställdas sjukledigheter, semestrar och 
andra frånvaroperioder samt personalbyten. 
 
Polisen riktar begäran om handräckning som gäller undersökningar enligt avtalet till enheten vid Egentliga 
Finlands sjukvårdsdistrikt för området Egentliga Finland och Satakunta samt till enheten i Vasa för Vasa 
sjukvårdsdistrikts område. Undersökningarna utförs under ledning av polisen. 
 
 

           2  
Ett intensivt samarbete mellan myndigheterna (polisen, åklagaren, det kommunala socialväsendet/barnskyddet, 
de enheter som utför somatiska undersökningar och de rättspsykiatriska undersökningsenheterna för barn och 
unga) är nödvändigt under hela undersökningsprocessen. Av de anställda inom barnskyddet behöver arbets-
gruppen en så heltäckande bild som möjligt av barnets sociala situation, historia inom barnskyddet, uppgifter 
från daghem och skola samt andra uppgifter som är nödvändiga för undersökningen, t.ex. om hälsan. De an-
ställda inom barnskyddet ska parallellt med de rättspsykiatriska undersökningarna ha en aktiv roll när det gäller 
att trygga barnets situation och stödja föräldrarna. Av polisen behövs också tillräckligt omfattande förhandsupp-
gifter. En samarbetsplan utarbetas mellan de olika myndigheter som behövs i verksamheten.  
 
En rättspsykiatrisk undersökning enligt tidtabellen i detta avtal kräver att arbetsgruppen på ett korrekt sätt 
har tillgång till de förhandsuppgifter som behövs från polisen och barnskyddsmyndigheterna. 
 
Avsikten är att en begäran om handräckning som kommer till enheten är tillräckligt detaljerad för att en under-
sökning ska kunna inledas och att den innehåller tillräckliga förhandsuppgifter för bedömning av vilka fortsatta 
åtgärder som behövs. 
 
 



 
4. Antalet anställda som deltar i och bistår vid undersökningarna, deras behörighet samt tillgång till 
lokaler och utrustning 
 
Antal anställda och deras behörighet 
 
Sjukvårdsdistriktet har när detta avtal undertecknas elva tjänster för enhetens verksamhet. Av dem är två 
läkare, sju specialister och två sekreterare. När avtalet undertecknas arbetar en vikarie för specialistläkare 
på 50 % och en läkare i specialistutbildning på 50 %, 7 specialister och 2 avdelningssekreterare. 
 
Sjukvårdsdistriktet följer ändringarna som beror på utvidgningen av specialupptagningsområdet avseende 
behovet av tjänster och utarbetar vid behov en plan för att antalet anställda vid enheten ska motsvara beho-
vet av service. Regionförvaltningsverket informeras utan dröjsmål om ändringar och behovet av ändringar i 
personalen. 
 
Enligt sjukvårdsdistriktets bedömning kan undersökningsenheten när alla tjänster är tillsatta årligen ta hand 
om cirka 50–60 fall av begäran om handräckning som avses i avtalet. Av dessa fall leder uppskattningsvis 
30–40 till egentliga undersökningar enligt detta avtal.  
 
Enhetens anställda ska ha kunskaper om vad förundersökningar och brottsutredningar kräver och hur de 
skiljer sig från andra undersökningar inom barnpsykiatrin. De ska vara specialiserade på undersökningar 
som gäller barn och unga samt på undersökningar som utförs i förundersökningsfasen.  
 
För att kunna sköta uppgiften korrekt ska i arbetsgruppen som utför undersökningarna representanterna för 
olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården ha följande yrkeskompetens: 

• Kännedom om lagstiftning och praxis inom barnskyddet samt i förvaltningsrättspraxis och familjerättsliga 
omständigheter (t.ex. vårdnadstvister). 
• Kunskaper i utvecklingspsykologi och gärna neuropsykologi, kompetens att vid behov kartlägga ett barns 
kognitiva färdigheter och utveckling (m.a.o. testning). 
• Rättspsykologiskt kunnande om barn, i praktiken att utföra en rättspsykologisk intervju och färdighet att be-
döma trovärdigheten i det som berättas.  
• Tillräckliga kunskaper inom det juridiska området (förundersökning, straffrätt) som behövs för uppgiften.  
• Insikter i mänskligt beslutsfattande (bl.a. principen med testning av hypoteser samt tolkning av statistiska 
uppgifter och bedömning av deras betydelse) och indikatorer på sexualbrott (m.a.o. på vilka grunder man kan 
dra slutsatser om ett eventuellt brott och vilka omständigheter som inte tillför användbar kompletterande inform-
ation). 
• Kunskaper på området barnpsykiatri, m.a.o. förmåga att bedöma betydelsen av en svår störning eller situat-
ion i familjen avseende brottsmisstanke. 
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Lokaler och utrustning 
 
Undersökningarna kräver lämpliga lokaler som planerats för dem där man beaktat såväl behoven 
för dem som ska undersökas som de krav som arbetet ställer. Varje anställd behöver ett eget ar-
betsrum. Det bör finnas tillgång till rum för intervjuer och observation av intervjuerna med barn samt 
rum som lämpar sig för intervjuer med föräldrar och samråd mellan myndigheter. 
 
Enheten i Åbo har när avtalet undertecknas tillgång till lokaler i Åbo (adr. Universitetsgatan 26). 
 
De anställdas arbetsrum har kontorsutrustning enligt nuvarande praxis. Det finns t.ex. dator, dvd-
apparat för upptagning, skrivare, möjlighet att lyssna på ljudfiler och tillträde till vetenskapliga data-
baser. Dessutom behövs det telefoner, bärbar dator, kopieringsmaskin, dokumentförstörare, fax, 
skanner, vhs-apparat, handbibliotek samt i synnerhet tidsenlig utrustning som möjliggör videokonfe-
rensförbindelse. För arkiveringen finns brandsäkra arkivskåp.  
 
6. Undersökningsprogram som ska användas  
 
Undersökningsprogrammet ska utgå från de krav som polisen och åklagaren ställer i förundersök-
ningen.  

• Undersökningsenheten utför undersökningar som gäller utredning av sexual- och misshandelsbrott 
endast utgående från en begäran om handräckning som är undertecknad eller godkänd av polisens 
utredningsledare samt utgående från en begäran av en representant för åklagaren eller domstolen. 
• Polisens och undersökningsenhetens samarbete ska vara levande och kontinuerligt så att man t.ex. 
via telefon eller på samarbetsmöten kan diskutera och konsultera en eventuell begäran om handräck-
ning och åtgärder redan innan begäran sänds. Det viktigaste målet är att det inte går åt onödig tid till att 
utarbeta och sända en begäran. 
• Utgångspunkten för undersökningsenhetens undersökningar bör vara källor som är använda 
med tanke på brottsmisstanken (all fysisk och teknisk bevisning, förhör/intervjuer med målsägan-
den, den misstänkte och vittnen), indikatorer (t.ex. barnets symtom och tal, berättel-
sens/misstankens tillkomsthistoria, barnets förhållanden och bakgrund inom barnskyddet). En 
rättspsykiatrisk undersökning enligt den tidtabell som lagen förutsätter och som uppfyller kvalitets-
kriterierna kräver att arbetsgruppen på ett korrekt sätt har tillgång till förhandsuppgifter från polisen 
och barnskyddsmyndigheterna. 
• Med tanke på undersökningens tillförlitlighet har intervjun med vårdnadshavarna en särskilt viktig 
betydelse som en del av undersökningen av barnet. Detta kräver specialkompetens där bl.a. utbildning 
i familjepsykoterapi är en fördel. Utan intervju med vårdnadshavarna är det omöjligt att ställa upp tillför-
litliga hypoteser. Undersökningsplanen utarbetas emellertid alltid i myndighetsnätverket i samarbete 
med den polis som leder utredningen.  
• Handräckning av en expert kan även vara hjälp genom konsultation eller arbetshandledning: exper-
ten ger synpunkter på en undersökning som polisen utför själv (experten kan t.ex. i polisens lokaler 
följa polisens intervju med ett barn). 
• Bedömningen av eventuella skadeverkningar bör i första hand utarbetas på basis av vetenskaplig 
information som utgår från den misstänkta händelsens karaktär och inte på basis av individuell under-
sökning av barnet. Denna omständighet kan inte bedömas tillförlitligt genom individuella undersökning-
ar och arbetsformen innebär en risk att barn inte behandlas rättvist och likvärdigt. Det är viktigt att man 
kan använda all vetenskaplig information, men också att man kan bedöma barnets traumatisering och 
hur skadliga händelserna är. Individuella faktorer hos barnet har betydelse i fråga om skadligheten. 
Detta kräver specialkompetens där bl.a. utbildning i barnpsykoterapi är en fördel. 
• Ett responssystem ska organiseras sålunda att de som utför undersökningar får information om hur 
rättsprocessen har framskridit efter undersökningarna. Det är nyttigt att få respons på de undersök-
ningar och utlåtanden som gjorts i enheten från polisen och åklagaren 
• Alla intervjuer med barnet skrivs ut.  
 
 
 



 13 (17)

             
   4 
 
 
7. Fortbildning och arbetshandledning 
 
Sjukvårdsdistriktet förbinder sig att se till att en person som anställts för att utföra och delta i under-
sökningar har möjlighet att delta i fortbildning och arbetshandledning som utvecklar  
yrkesskickligheten. Man strävar efter att arrangera kurserna multiprofessionellt så att experter, 
åklagare och polisen samt övriga (t.ex. barnskyddet) utbildas tillsammans. 
 
Fortbildning 
 
De anställda ges möjligheter och de är även skyldiga att delta i fortbildningen som kan utgöras av 
självständiga studier, utbildning på arbetsplatsen eller utomstående fortbildning. 
 
Fortbildningen ska riktas in på att förkovra och upprätthålla kompetensen enligt punkt 4 i avtalet. De 
anställda ska i första hand erbjudas fortbildning om:  
• Nödvändiga juridiska omständigheter (förundersökning, straffprocess) 
• Indikatorer på och beslutsfattande om sexual- och misshandelsbrott mot barn, att utarbeta hy-
poteser och att testa dem systematiskt  
• Att intervjua barn och unga, samt hur intervjuer utförs och bedöms 
• Utvecklingspsykologi och psykiska störningar hos barn och unga 
 
Arbetshandledning 
 
Rättspsykologisk arbetshandledning ordnas för de anställda om:  
• Undersökningsprocessen vid brottsmisstanke som helhet för att förbättra nivån på undersök-
ningarna som helhet  
• Intervjuerna med barnen för att öka intervjuernas trovärdighet  
• De anställdas arbetshälsa 
 
I arbetshandledningen ska speciellt upprätthållandet av de anställdas arbetskapacitet beaktas. Arbets-
handledningen kan genomföras antingen i grupp eller individuellt. De anställda ska ha möjlighet att vid 
behov konsultera en jurist som är insatt i de aktuella undersökningarna och vid behov även konsultera 
en vuxenpsykiater. 
 
Att fungera som kunskapscenter 
 
Enheten har hand om utvecklingen av förhållandena och förfaringssätten när barn hörs vid undersök-
ning av brottsmisstanke i samarbete med övriga myndigheter och de andra rättspsykiatriska verksam-
hetsenheterna. 
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 Bilaga 2 till K1215E34 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 314 Rk1a 1(1) 
  
 Datum Dnr 

 16.6.2015 ÅLR 2015/6509 
  
  

Räddningsområde Ålands landskommu-
ner 

 Lennart Johansson 
 Pb 2 
 22151 JOMALA 
 
 Mariehamns räddningsverk 
 Thomas Mattsson 
 Elverksgatan 8 
 22100  MARIEHAMN 
  
Hänvisning 

Anhållan 2.6.2015 
 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund 
 
Ärende 

ANHÅLLAN OM BIDRAG, HYGIENISKA  
SÄKERHETSTANKAR FÖR DRICKSVATTEN 

 

 

Anhållan: Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns räddnings-

verk som huvudmän för Ålands kommuner inom brand- och räddnings-

väsendet samt befolkningsskydd anhåller om stöd eller bidrag för anskaf-

fande av hygieniska säkerhetstankar för dricksvatten (nödvatten).    

 

 Samarbetsprojektet bygger främst på att Åland ska ha ett gemensamt la-

ger och beredskap med hygieniska säkerhetstankar för dricksvatten i hän-

delse av oförutsedd händelse eller olycka som gör vattnet i det vardagliga 

distributionsnätet otjänligt.  

 

Grund för beslut: Landskapsregeringens budget för landskapet Åland 2015. 

  

 Enligt budgeten ska landskapsregeringen tillsammans med Statens äm-

betsverk för Åland upprätthålla en organisation för befolkningsskyddet 

samt utföra och initiera förberedelser för förhållanden och händelser som 

avviker från det normala. Landskapsregeringen ska utföra anskaffningar 

av utrustning och uppgifter för räddningsverksamhet och säkerhet där 

särskilda motiv finns.  
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Beslut: Landskapsregeringen beslöt ge ett bidrag till anskaffningen med 10.000 

euro.  

  

 Ersättningen erläggs från konto 24000 och utbetalas i efterskott mot kvit-

ton. 

   

 

 

 Minister Wille Valve 

 

 

Jurist Camilla Hägglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM:   Ålands vatten, ÅMHM, Statens Ämbetsverk på Åland   

 

BILAGA Besvärsanvisning 
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 Bilaga 3 till K1215E34 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 315 Rk1a  16 (2) 
  
 Datum Dnr 

 16.6.2015 2013/10531 
 
  
 Matts Henrik Nordlund 
 Lotsgatan 10 A 11 
 22100 MARIEHAMN 
  
 
 
 
Hänvisning 

 
 
Kontaktperson 

Camilla Hägglund 
 
 
Ärende 

KLAGOMÅL GÄLLANDE POLISMYNDIGHETENS 
FÖRFARANDE  
 
 
  Landskapsregeringen finner inte skäl att misstänka något lagstridigt i po-

lismyndighetens förfarande.  
 
  Hanteringen av ärendet 

  Landskapsregeringen har tidigare den 26.2.2014, Dnr 2013/10531, tagit 
beslut i Ert ärende, klagomål gällande polismyndighetens förfarande.  
Landskapsregeringen konstaterar i sitt beslut att det inte finns något skäl 
att misstänka något lagstridigt i polismyndighetens förfarande. 

  Klagomålet den 25.5.2015 gäller samma anmälan som behandlades i be-
slutet.  

 
  Klagomålet 

  Ni har igen den 25.5.2015 inlämnat en skrivelse till Ålands landskapsre-
gering. I skrivelsen ställer Ni er mycket frågande till, huruvida polismyn-
digheterna i Mariehamn har gjort en grundlig undersökning gällande Er 
anmälan om mened eftersom Ni inte fått komma till polismyndigheten på 
målsägandeförhör och polisen inte har lyssnat på de CD inspelningar från 
Åbo hovrätts förhandlingar som ni innehar. 

 
  Som bilaga till er skrivelse finns ett brev från Inrikesministeriet daterat 

den 22.1.2015 varmed Inrikesministeriet överför ert ärende till Ålands 
polismyndighet.  

 
  Som bilaga finns också ett brev från Ålands polismyndighet daterat den 

1.4.2015 som konstaterar att kritiken närmast riktar sig mot beslutet 
17.3.2013 om att inte inleda en förundersökning om vad Ni anser vara 
mened. Polisen har upprättat en anmälan om annan undersökning med 
syfte att utreda om det finns skäl att inleda en förundersökning med an-
ledning av brott. I anmälan har antecknats att man begärt kompletteringar 
av Er som inte inkommit inom utsatt tid. På basen av de uppgifter som då 
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funnits tillhanda har undersökningsledaren konstaterat att det inte fram-
kommit sådana uppgifter som skulle ge skäl att misstänka brott och där-
med har inte förundersökning inletts. Polismyndigheten konstaterar att 
det inte framkommer någonting i ärendet som skulle ge skäl att misstänka 
att någon tjänsteman förfarit mot sin tjänsteplikt, utan ärendet har utrett 
till den del det varit möjligt med den information som funnits till förfo-
gande.   

   
  Ni har också som bilaga inlämnat ett svar från Sveriges Justitieombuds-

man som konstaterar att svenska JO har tillsyn över svenska statliga och 
kommunala myndigheter och inte kan besvara allmänna juridiska frågor.  

  

  Motivering 

Enligt 3 § förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland (FFS 
1177/2009) ankommer den högsta tillsynen över landskapets polisvä-
sende på Ålands landskapsregering, som förestår landskapets polisför-
valtning, och på landshövdingen, som företräder rikets polisförvaltning. 

Landskapsregeringen finner inte skäl att misstänka något lagstridigt i po-
lismyndighetens förfarande. 

Tillämpade lagrum 

3 § förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland (FFS 
1177/2009) 

 
 

  
 
 
 Minister Wille Valve 
 
 
 

Jurist Camilla Hägglund 
 

 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM: Ålands polismyndighet 
 

 


