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Utkom från trycket
den 21 maj 2013

beslutade den 15 maj 2013.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § första stycket förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård samt 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden
för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att 2 kap. 1 §, 4 kap.
2 och 7 §§ och rubriken till 2 kap. i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt bilagorna 1 och 2 till föreskrifterna och de allmänna råden ska ha följande lydelse.

2 kap. Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att
varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas
innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att
verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.

4 kap.
2 § Om en chefsöverläkare uppdrar åt en annan läkare att fullgöra
uppgifter som ankommer på chefsöverläkaren och då finner att det
inte är möjligt att upprätthålla kravet på specialistkompetens vid enheten, får han eller hon, vad avser de uppgifter som anges i 39 § 1–10
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 23 § 1–10 lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, för en viss patient lämna ett sådant uppdrag åt en legitimerad läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring inom någon av de psykiatriska specialiteterna och som
har fullgjort praktisk tjänstgöring inom verksamhetsområdet motsvarande ett och ett halvt års heltidstjänstgöring.
I övriga fall prövar Socialstyrelsen frågan om undantag från kravet
på specialistkompetens.
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7 §1 Chefsöverläkaren ska på blanketten ”Underrättelse om beslut om
fastspänning med bälte eller avskiljande” (bilaga 1) fullgöra underrättelseskyldigheten enligt 19 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i de fall då en patient ska hållas fastspänd med bälte
eller en liknande anordning under en längre tid än fyra timmar.
Chefsöverläkaren ska på blanketten ”Underrättelse om beslut om
fastspänning med bälte eller avskiljande” (bilaga 1) fullgöra underrättelseskyldigheten enligt 20 § tredje stycket lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.
Chefsöverläkaren ska på blanketten ”Underrättelse om beslut om
inskränkning i patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser från en patient” (bilaga 2) fullgöra underrättelseskyldigheten enligt 22 b § andra stycket
lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.
Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Marcus Nydén
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Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.
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Bilaga 1
Återställ formulär

Skriv ut formulär

Underrättelse om beslut om fastspänning
med bälte eller avskiljande
enligt 19 och 20 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
och 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Inspektionen för vård och omsorg

Sjukvårdsinrättning
Namn

Avdelning

Utdelningsadress

Telefon (inkl. riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

Patient
Personnummer

Vård med stöd av
6 b § LPT

11 § LPT

5 § LRV

7 § LRV

  Komplettering (fyll i ny rapportblankett och markera med kryss om fastspänning eller avskiljande pågått längre tid än 72 timmar)
Åtgärden inleddes och avslutades

Undersökning genomförd av beslutande läkare

Datum och klockslag – datum och klockslag

Datum och klockslag

  Beslut om fastspänning med bälte längre tid än fyra timmar (19 § LPT/8 § LRV)
Grund för beslutet
Hur uppstod situationen?

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

SOSFS 2013:8 Bilaga 1 (2013-05)

Vari bestod den omedelbara faran?
Vari bestod det synnerliga skäl som motiverade att fastspänningen skulle överstiga fyra timmar?

1 (2)

5

SOSFS
2013:8

Bilaga 1

  Beslut om avskiljande längre tid än åtta timmar (20 § LPT/8 § LRV)
Grund för beslutet
Hur uppstod situationen?

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

SOSFS 2013:8 Bilaga 1 (2013-05)

På vilket sätt försvårade patienten allvarligt vården av de andra patienterna?
Vari bestod det synnerliga skäl som motiverade att avskiljandet skulle överstiga åtta timmar?
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Beslutsfattarens underskrift
Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande

2 (2)

Bilaga 2
Återställ formulär
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Skriv ut formulär

Underrättelse om beslut om inskränkning
i patients rätt att använda elektroniska
kommunikationstjänster samt övervakning
av försändelser från en patient
enligt 22 b § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV)

Inspektionen för vård och omsorg

Sjukvårdsinrättning
Namn

Avdelning

Utdelningsadress

Telefon (inkl. riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress

Patient
Personnummer

Vård med stöd av
LPT

LRV

Beslut
Inskränkning i en patients rätt att använda elektroniska
kommunikationstjänster (20 a § LPT/8 § LRV)

Giltighetstid (år månad dag – år månad dag)

Övervakning av försändelser från en patient (22 a § LPT/8 § LRV)

Giltighetstid (år månad dag – år månad dag)

Grund för beslutet/-en
På vilket sätt är beslutet om inskränkning respektive övervakning nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för
att undvika att någon annan lider skada?

SOSFS 2013:8 Bilaga 2 (2013-05)

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

Beslutsfattarens underskrift
Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande

1 (1)
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