
Kapitel 5. Neuropsykiatriska funktionshinder (F84-F98) 
 
De neuropsykiatriska funktionshindren är en heterogen grupp avseende symtom och 
svårighetsgrad. I flertalet fall har diagnosen ställts i barndomen och kan ibland avskrivas i vuxen 
ålder, om personen stadigvarande inte längre har ett funktionshinder och därmed ej heller behov 
av behandling. Det finns också personer med neuropsykiatriska tillstånd av lindrig till måttlig 
valör, där en god och stabil funktionsnivå erhållits med hjälp av medicinering.  
 
För följande diagnosgrupper kan godkännande övervägas efter intyg från specialistläkare i 
psykiatri, samt uppvisande av journaler och läkemedelsförteckning för senaste året. 
  
Störningar i psykisk utveckling, däribland innefattande Autismspektrumtillstånd (F84-F89)  
Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och 
ungdomstid, däribland innefattande ADHD (F90-F98)  
 
Bedömning om lämplighet ska avgöras av funktionsnivån. För godkännande krävs en stabil och 
god funktionsnivå sedan ett år tillbaka (exempel: GAF 71 - 100). Intyget ska ange om den 
sökande uppfyller diagnos eller ej samt svårighetsgrad på eventuell kvarstående diagnos.  
Om diagnosen är utläkt ska det anges sedan hur länge.  
Vid kvarstående diagnos kan lindrig – måttlig svårighetsgrad godkännas om den sökande uppnått 
god och stabil funktionsnivå (exempel: GAF 71 – 100) med hjälp av medicinering. Både 
medicinering och funktion ska ha varit stabila respektive på god nivå sedan minst ett år tillbaka.  

Om intyget innehåller information om annan samsjuklighet, behöver personen även bedömas 
utifrån bedömningsgrunderna för det tillståndet. 

Intyget ska innehålla en prognostisk bedömning av sårbarhet och risk, om tidigare och/eller 
nuvarande diagnoser kan leda till besvär i polisiär miljö. Det ska framgå av intyget att det inte 
föreligger en förhöjd sårbarhet eller risk för ökade symtom/besvär i en polisiär miljö, som 
utsätter personen eller andra för risker.   

Till intyget ska den sökande bifoga journalhandlingar från behandlande enhet/er samt utdrag från 
läkemedelsförteckningen sedan ett år tillbaka.  

 
 
Nedanstående diagnoser bedöms olämpliga för utövande av polisyrket: 
Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar (F00-F09)  
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F10-F19)  
Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom (F20-F29)  
Förstämningssyndrom (F30-31, F33-F39)  
Dissociativa och somatoforma syndrom (F44-F48)  
Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer (F51-F59)  
Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)  
Psykisk utvecklingsstörning (F70-F79)  
Ospecificerad psykisk störning (F99-F99)  


