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Plikt- och prövningsverkets förslag för tillämpning av Polismyndighetens 
nya medicinska kravspecifikation avseende NPF 
 

Polismyndigheten beslöt 2021-07-09 att ta bort den automatiska 
bortsorteringen av personer med NPF-diagnos vid ansökan till polisutbildning. 
Förändring i Plikt- och prövningsverket system genomfördes 2021-08-16, men 
med kommentar att det inte var möjligt att genomföra en prövning förrän 
Polismyndighetens medicinska kravspecifikation för individuell bedömning 
hade uppdaterats. 

2021-08-25 tillsattes en arbetsgrupp av Polismyndigheten, där också 
representanter från Plikt- och prövningsverket har ingått, med syfte att 
skyndsamt ändra de delar av Polismyndighetens medicinska kravspecifikation 
som rör NPF-diagnoser.  

Polismyndigheten har, med hjälp av sin konsult Dr Maarit Wirkkala, specialist 
i BUP, tagit fram ett förslag till kravspecifikation för personer med NPF-
diagnos för att kunna verkställa beslutet att ej automatiskt utesluta sökande till 
polisutbildningen som har NPF-diagnos.  

Detta har genomförts genom att bryta ut den diagnosgruppen ur den 
uppdaterade medicinska kravspecifikation för sökande till polisutbildningen 
som är under beredning efter ett längre förberedelsearbete och anpassa den 
efter de ändrade förutsättningar som DO:s beslut inneburit. 

2021-09-02 bad Polismyndigheten Plikt- och prövningsverket att, utifrån 
förslaget till förändringarna i den medicinska kravspecifikationen gällande 
NPF-diagnoser, inkomma med förslag om hur den individuella bedömningen 
av sökande bör genomföras.  

Plikt- och prövningsverket har nu gjort en intern snabbutredning och 
sammanfattningsvis anser Plikt- och prövningsverket att Polismyndighetens 
förslag innebär en stor förändring i de medicinska kraven kopplade till NPF 
och att förändringen är mer långtgående än vad som krävs enligt DO:s beslut 
gällande Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket. 

Plikt- och prövningsverket anser också att Polismyndighetens förändring av 
kraven, genom att tillåta personer som medicinerar vid ADHD möjlighet att 
pröva, kommer att vara lägre än de krav som ställs på polissökande i våra 
nordiska grannländer och de krav som ställs i de många länder vid ansökan om 
militär grundutbildning. 
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Vad gäller ADHD och medicinering finns en potentiell risk för svårigheter vid 
behov av dosjusteringar och utsättningsförsök, vilket enligt FASS och 
behandlingsrekommendationer skall göras regelbundet i samråd med 
behandlande läkare. Behandling med alfa-a2-agonister eller lågdos 
neuroleptika vid Tourettes syndrom bedöms vara mindre kontroversiellt men 
även här kan ytterligare utredning vara lämpligt. 
 
Plikt- och prövningsverket rekommenderar att man genomför ytterligare 
kunskapsinhämtning och riskanalys avseende möjligheten att medicinera mot 
tillstånden och bli godkänd för polisutbildningen.  

Om det beslutas att avvakta med möjligheten för personer med pågående 
medicinering att bli godkända bör detta tydligt anges i den medicinska 
kravspecifikationen. 

Plikt- och prövningsverkets rekommenderar att texten som kompletterar 
MedBPolis, den nu gällande medicinska kravspecifikation, hålls kortfattad 
enligt bifogat förslag till kapitel 5 och kompletteras med ett separat beslutat 
dokument (Intygskrav vid neuropsykiatriska diagnoser) som beskriver vilka 
krav som skall ställas på intyg som de prövande skall inkomma med.  

Ett alternativ är att kraven på intyg integreras i den medicinska 
kravspecifikationen, men detta kan medföra att det blir svårtolkat och att 
kravspecifikationen behöver uppdateras om Polismyndigheten beslutar om en 
fortsatt utredning.  

Oavsett vad Polismyndigheten beslutar är det av yttersta vikt att förändringarna 
integreras i den nya versionen av den medicinska kravspecifikationen. 

Bifogade dokument inkluderar myndighetens kommentarer och förslag till 
ändringar: 

 Kapitel 5. Neuropsykiatriska funktionshinder (F84-F98) 

 Intygskrav vid neuropsykiatriska diagnoser 
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