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Förord
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, ersattes den 1 september
2008 av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18)
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta
område. Den riktar sig främst till chefsöverläkare och andra beslutsfattare
inom den psykiatriska tvångsvården och kan ses som ett komplement till
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, JO-uttalanden och rättsfall samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Ansvariga för arbetet har varit Lena Jensen (projektledare), Karl-Otto
Svärd, Stig Söderberg, Lena McElwee, Helena Forssell och Ellen Ringqvist. En extern referensgrupp med representanter för berörda myndigheter och organisationer har lämnat synpunkter under arbetets gång.

Håkan Ceder
Överdirektör
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Del A Psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård
Inledning
Grundläggande författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen, RF, är varje medborgare skyddad gentemot det allmänna mot påtvingat kroppsligt ingrepp utöver det skydd
som finns mot döds- och kroppsstraff i 4 och 5 §§ samma kapitel. Varje
medborgare är även skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång liksom mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Därutöver är varje medborgare skyddad
mot frihetsberövande och är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta
sig inom riket och att lämna detta (2 kap. 8 § RF).
De nämnda fri- och rättigheterna i 2 kap. 6 och 8 §§ RF får enligt 12 §
i samma kapitel, under vissa förutsättningar, begränsas genom lag. I vissa
särskilt angivna fall får de även begränsas genom annan författning, efter
bemyndigande i lag. En begränsning av de aktuella fri- och rättigheterna
får bara göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.
Av 2 kap. 23 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europakonventionen).
Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, ger lagligt stöd för att ge psykiatrisk tvångsvård under administrativt eller straffrättsligt frihetsberövande. Såväl LPT som LRV innehåller materiella och processuella regler
som tillgodoser grundläggande rättssäkerhetskrav såsom krav på förutsägbarhet och möjlighet till rättslig kontroll.
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, BrB, är en påföljd för brott vid sidan om andra påföljder som fängelse, böter, villkorlig dom etc. Denna påföljd beslutas av allmän domstol
(tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen) i samband med att domstolen
10
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prövar ett åtal om ansvar för brott. Den allmänna domstolen kan i samband med att påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård bestäms,
också förordna att särskild utskrivningsprövning enligt LRV ska ske. All
annan domstolsprövning vad avser tillämpningen av LPT och LRV görs
av en förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten).

Gott bemötande
Vid alla former av tvångsingripande såsom medicinering, fastspänning
och avskiljande kan inte nog betonas vikten av ett humant och gott bemötande. Andra alternativa behandlingsmetoder måste alltid övervägas i
första hand. En god omvårdnad, patientens delaktighet när så är möjligt,
kommunikationsstödjande hjälpmedel, en adekvat utformad miljö eller
andra liknande åtgärder ska inte underskattas för att minska oro, ångest,
rädsla eller aggressivitet. Deltagande och engagemang från närstående
och andra i patientens sociala nätverk kan vara av stor vikt för patientens
möjligheter till ett väl fungerande liv utanför sjukvårdsinrättningen.
I rapporten ”Så vill vi ha det” 1 uttrycks bl.a. att ”Ett felaktigt agerande vid en tvångssituation kan skada patientens tillit till psykiatrin för all
framtid. Här bör strävan vara att värna om patientens integritet, nedbringa
känslan av tvång och avdramatisera de inslag i behandlingen som förstärker den skräck som denne redan upplever i sitt sjukdomstillstånd”.

God vård
Hälso- och sjukvård
Den grundläggande regleringen av hälso- och sjukvården finns i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), HSL, som också är tillämplig på all psykiatrisk vård. Enligt HSL gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god
vård på lika villkor (2 och 2 a §§ HSL). Det gäller i princip även om man
under en tid måste vårda någon med tvång. Grundförutsättningarna för en
god vård anges i 2 a § HSL.
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vård. Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

1

Nationell Psykiatrisamordning, 2006:6
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4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall
samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det
inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd.

I HSL betonas särskilt vikten av förebyggande insatser mot ohälsa (2 c
§). Detta har stor betydelse för psykiatrins inriktning och fortsatta utveckling. Tidigt insatta och förebyggande åtgärder kan förhindra en framtida
tvångsintagning.
Verksamhetschefen är ansvarig för att vården planeras och följs upp
på ett sätt som tillgodoser kraven på god vård även för de patienter som
vårdas mot sin vilja.

Landstingets respektive kommunens
hälso- och sjukvårdsansvar
Landstinget ansvarar för att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador samt att erbjuda habilitering, rehabilitering och
hjälpmedel för funktionshindrade för de som är bosatta inom landstinget
(3 b § HSL).
Enligt 18 § HSL ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård
åt dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5
§ andra stycket eller 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
eller som efter beslut av kommunen bor i en sådan särskild boendeform
som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag. Enligt förarbetena till
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ska bostad med särskild service enligt SoL och motsvarande boende enligt LSS jämställas i detta sammanhang.2 Kommunens ansvar för hälsooch sjukvård enligt 18 § HSL anses därför även gälla de personer som bor
i bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Kommunen ska
också erbjuda rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i anslutning till
sådan sjukvård som den ansvarar för (18 b § HSL). Kommunen ansvarar
däremot inte för sådan sjukvård som meddelas av läkare.

2
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Proportionalitet och information
vid användning av tvångsåtgärder
Av 2 a § LPT och 2 a § LRV framgår att tvångsåtgärder får användas
endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre
ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas. Tvång ska ske så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.
Paragraferna innebär att det ska göras en rimlig avvägning mellan den
nytta som tvångsåtgärderna kan ha för patienten i förhållande till det ingrepp i patientens självbestämmande och integritet som det innebär att patienten mot sin vilja får genomgå en viss behandling. Vid användning av
tvångsåtgärder ska en avvägning alltid göras. Bestämmelsen är tillämplig
vid all tvångsanvändning enligt LPT och LRV såsom t.ex. tvångsmedicinering, fastspänning, avskiljning från övriga patienter samt kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Bestämmelsen är tillämplig inte bara
under pågående tvångsvård utan också i de fall åtgärder vidtas innan intagningsbeslut har fattats.3 Proportionalitetsprincipen är tillämplig även
på åtgärderna inskränkning av elektroniska kommunikationstjänster och
övervakning av försändelser från en patient.4
Av 2 b § LPT och 2 b § LRV framgår att tvångsåtgärder i syfte att
genomföra vården får användas endast om patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt medverka till vård.
De får inte användas i större omfattning än vad som är nödvändigt för att
förmå patienten till detta.
Syftet med paragraferna är bl.a. att betona att tvångsåtgärder får användas endast om patienten inte kan förmås att frivilligt medverka till
vård och behandling. Det kan visserligen finnas situationer då patientens
tillstånd är sådant att tvångsåtgärder snabbt kan behöva tillgripas, men i
de flesta fall bör sådana åtgärder anstå till dess att patienten har fått sådan
information som han eller hon kan ta till sig och fått tillfälle att själv ha
synpunkter på den behandling som behövs. Detta förutsätter att patienten
ges en individuellt anpassad information i frågan. Bestämmelsen är tillämplig vid sådana tvångsåtgärder som syftar till att genomföra vård eller
vid vårdåtgärder som genomförs med tvång.5
Frihetsberövande och tvångsåtgärder är integritetskränkande och ett
ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna. Då frihetsberövande och
tvångsåtgärder använts av vården är det enligt Socialstyrelsen av stor vikt
3
4
5

Prop. 1999/2000:44 s. 113
Prop. 2005/06:195 s. 24
Prop. 1999/2000:44 s. 113

13

Del A Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

att patienten i efterhand bereds möjlighet att förstå varför sådana åtgärder
vidtagits. Det är också väsentligt att patienten ges möjlighet att bearbeta
sina upplevelser och reaktioner då tvångsåtgärder tillgripits.
I fråga om behandlingen ska samråd äga rum med patienten när det
kan ske. Samråd ska också ske med patientens närstående om det inte är
olämpligt (17 § LPT). En vårdplan ska upprättas snarast efter det att patienten tagits in för tvångsvård och ska så långt möjligt upprättas i samråd
med patienten (16 § LPT).
Av LPT och LRV framgår vilka beslut som kan överklagas av patienten. En patient som vårdas med stöd av LPT eller LRV ska så snart dennes
tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin
rätt att överklaga vissa beslut m.m. (48 § LPT och 30 § LRV).
Chefsöverläkaren ska enligt 30 § LPT respektive 26 § LRV se till att en
tvångsvårdad patient så snart patientens tillstånd tillåter blir informerad
om sin rätt till en stödperson. När patienten begär det ska en stödperson
utses. En stödperson kan utses också i annat fall om patienten inte motsätter sig det.
Av 48 § LPT respektive 30 § LRV framgår att LPT respektive LRV ska
finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för patienterna.

Förutsättningar för tvångsvård
Ändamålet med tvångsvård är att se till att den som har ett oundgängligt
behov av psykiatrisk heldygnsvård på en sjukvårdsinrättning blir i stånd
att frivilligt medverka till fortsatta stöd- och behandlingsinsatser. Villkoren för tvångsvård är utformade med sikte på att begränsa tvångsvården
till vad som är oundgängligen nödvändigt. Psykiatrisk tvångsvård kan ges
med stöd av LPT och LRV.

Vård enligt LPT
Psykiatrisk tvångsvård får ges om förutsättningarna i 3 § LPT är uppfyllda.
3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk
störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga
förhållanden i övrigt
1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan
tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård
(sluten psykiatrisk tvångsvård), eller
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2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig
psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).
En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig
sådan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens
psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan
ges med hans eller hennes samtycke.
Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt
första stycket utgör enbart en utvecklingsstörning.
Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även
beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för
annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Allvarlig psykisk störning

Som allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär, således tillstånd med störd realitetsvärdering och med
symtom av typen vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till
följd av en hjärnskada kan vidare en psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga
till orientering i tillvaron uppkomma. Till allvarlig psykisk störning bör
också räknas allvarliga depressioner med självmordstankar. Vidare bör
dit föras svårartade personlighetsstörningar (karaktärsstörningar), exempelvis vissa invalidiserande neuroser och personlighetsstörningar med
impulsgenombrott av psykoskaraktär.6
Tvångsvård bör vidare kunna aktualiseras när en krisreaktion är sådan
att påverkan på den psykiska funktionsnivån blir så uttalad att den är av
psykotisk art.7
Till allvarlig psykisk störning bör också hänföras alkoholpsykoserna,
såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och klara demenstillstånd.
Detsamma gäller även de psykoser som kan drabba narkotikamissbrukare. Även i andra situationer när en missbrukare har kommit in i ett
allvarligt förvirringstillstånd och det är uppenbar fara för hans fysiska
hälsa eller liv ska tvångsvård kunna tillämpas. I vissa fall kan ett abstinenstillstånd vara så svårartat att det under en kortare tid måste betecknas
som en allvarlig psykisk störning. Självklart är att ett allvarligt missbruk
som leder enbart till allvarliga kroppsliga komplikationer inte ska kunna
medföra psykiatrisk tvångsvård.8

6
7
8

Prop. 1990/91:58 s. 86
Prop. 1990/91:58 s. 86
Prop. 1990/91:58 s. 86
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Vidare framgår av propositionen att bedömningen av om en psykisk
störning är allvarlig måste ske utifrån både störningens art och dess grad.
En del typer av psykiska störningar är allvarliga till såväl art som grad.
Vissa psykiska störningar, t.ex. schizofreni, får alltid anses som allvarliga
till sin art men behöver däremot inte vara allvarliga till sin grad och kan
ha ett tämligen lindrigt förlopp. Åter andra psykiska störningar såsom
depressioner är inte alltid av allvarlig art, utan här måste betydelsen av
störningens grad bli mera omedelbart avgörande för bedömningen. En
sammanvägning får göras i varje särskilt fall av arten av störningen och
de symtom och yttringar i övrigt som belyser graden av störningen. I
samband med prövningen måste hänsyn tas till växlingar i tillståndet och
risken för återfall om vården och behandlingen avbryts för tidigt. Den
psykiska störningen är av allvarlig art så länge påtaglig risk föreligger
för att de psykiska symtomen återkommer i anslutning till att behandlingsinsatserna avbryts. I enstaka undantagsfall kan detta innebära att den
fortlöpande medicinska bedömningen resulterar i att vården sträcker sig
över avsevärd tid.9
Vilka sjukdomstillstånd som är att anse som allvarlig psykisk störning
avgörs bl.a. av rättspraxis och kan därför förändras med tiden. Kleptomani, pyromani och sexuella perversioner, som exempelvis pedofili och
sexuell sadism, skulle i vissa fall kunna utgöra en allvarlig psykisk störning.
Av kommittédirektivet (S 2008:93) till översynen av den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen framgår att utredaren ska utreda förutsättningarna för intagning till psykiatrisk tvångsvård och bl.a. analysera om det
nuvarande kriteriet ”allvarlig psykisk störning” är lämpligt.

Kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård m.m.

Med formuleringen i 3 § LPT ”har ett oundgängligt behov av psykiatrisk
vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är
intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård)” markeras att det är patientens eget
vårdbehov som ska gälla och för att tvångsvård ska kunna komma ifråga,
ska behovet inte kunna tillgodoses på annat sätt än genom intagning på
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård.
Vårdbehovet ska vara oundgängligt i det aktuella skedet och det är inte
tillräckligt att det bedöms som oundgängligt längre fram i tiden. Vårdbehovet ska vara föranlett av den psykiska störningen. Risken för patientens
9
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liv eller hälsa ska vara avgörande när frågan om tvångsvård prövas. Vid
bedömningen av patientens vårdbehov måste alltså prövas i vad mån risk
föreligger för hans liv eller hälsa, om vård inte kommer till stånd genom
intagning på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård.10
I bedömningen måste det vägas in om det finns en omedelbar risk för
patientens liv eller hälsa om vårdbehovet inte blir tillgodosett. Vårdbehovet ska också bedömas med hänsyn till patientens personliga förhållanden, t.ex. levnadsförhållanden och relationer till omgivningen. Vårdbehovets oundgänglighet ska således prövas inte endast med utgångspunkt
i det psykiska störningstillståndet utan också med hänsyn till patientens
levnadsförhållanden och hans relationer till omgivningen. T.ex. kan ett
intensivt drogmissbruk utgöra skäl för att patienten lever under sådana
förhållanden att han har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. En
samlad bedömning av patientens psykiska tillstånd och situation i övrigt
måste göras. Kan den allvarligt psykiskt störde patienten få tillräckligt
stöd i sin egen eller annan miljö utan intagning på sjukvårdsinrättning får
tvångsvård inte ges. De resurser som står till buds inom den öppna vården och socialtjänsten måste beaktas vid bedömningen av om psykiatrisk
tvångsvård måste tillgripas.11
Av 3 § fjärde stycket LPT framgår att det vid bedömning av vårdbehovet även ska beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning
är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Med bestämmelsen avses enbart skyddet för närstående och andra i omgivningen.12

Särskilda villkor

Av det alternativa kriteriet i 3 § LPT ”behöver iaktta särskilda villkor för
att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård)”
framgår att tvångsvård även kan ges utanför en sjukvårdsinrättning. Den
nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk
vård innebär att det inte behöver föreligga ett oundgängligt behov av vård
på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad dygnetruntvård. Istället har det
införts ett krav på att patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina
personliga förhållanden i övrigt behöver iaktta särskilda villkor för att
kunna ges nödvändig psykiatrisk vård.13
10
11
12
13
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Av 26 § LPT, till vilka 12 a och 16 a §§ LRV hänvisar, framgår vilka
villkor som får föreskrivas. Tvångsvården måste alltid inledas i sluten
vård på en sjukvårdsinrättning.14
En avvägning måste göras mellan den kränkning av patientens självbestämmande, integritet och värdighet som ett beslut om vård med de
aktuella villkoren innebär och de effekter på patientens hälsa och livskvalitet de medför.15 Det är angeläget att villkoren är av sådan karaktär att det
finns en tydlig koppling mellan villkor och möjligheten att bedriva vård i
öppen form på ett ändamålsenligt sätt.

Beslut om intagning

Bestämmelser om intagning finns i 6 b § LPT.

6 b § Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras
skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter
dennes ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte
grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar.
Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för
psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat
vårdintyget.

Frågan om intagning ska avgöras skyndsamt och inte senare än 24 timmar
efter patientens ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning kan
emellertid inte alltid fattas i omedelbar anslutning till patientens ankomst
till vårdinrättningen. Intagningsläkaren måste få en rimlig möjlighet att i
anslutning till undersökning av patienten göra en självständig bedömning
av patientens psykiska tillstånd och behov av vård. Eventuellt behöver
kompletterande uppgifter inhämtas från den läkare som har utfärdat vårdintyget. Det kan röra sig om formella brister i vårdintyget eller avse sakliga oklarheter. Med hänsyn till de förutsättningar som ska vara uppfyllda
för att intagning ska få ske torde det inte sällan behövas viss ytterligare
utredning om patientens sociala situation, t.ex. via kontakter med anhöriga och någon myndighet.16
Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras
senast 24 timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen.17

14
15
16
17
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Vård enligt LRV
I LRV regleras bl.a. förutsättningarna för vård, hur vården ska utformas
och vem som fattar beslut i olika avseenden. Lagstiftningen om den rättspsykiatriska vården är i väsentliga delar samordnad med regleringen av
den psykiatriska tvångsvården i övrigt.
Av 1 § LRV framgår att LRV gäller följande patientkategorier:
1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med
frihetsberövande och annat tvång i andra fall än som avses i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i
denna lag.
Lagen gäller den som
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning,
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken.

Av 4 § LRV framgår kriterierna för LRV-vård i andra fall än när personen
efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård.
4 § Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk
vård om
1. han lider av en allvarlig psykisk störning,
2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga
förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård, som kan
tillgodoses genom att han är intagen på en sjukvårdsinrättning, och
3. han motsätter sig sådan vård eller det till följd av hans psykiska
tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med
hans samtycke.
Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård anhålls, häktas, tas in på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning eller tas in i eller förpassas till kriminalvårdsanstalt, skall
beslutet om sådan vård anses som ett beslut om rättspsykiatrisk vård.

Eftersom patienten redan är frihetsberövad i annan ordning är kravet på
vårdbehovet lägre än när det gäller psykiatrisk tvångsvård i allmänhet.
Något krav på oundgängligt behov av psykiatrisk vård ställs således inte
i dessa fall.
Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i
15 a−17 §§ LPT (6 § andra stycket LRV) och vid sluten rättspsykiatrisk
vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 18−24 §§ LPT (8 § första
stycket LRV).
19
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Bestämmelser om övergång från rättspsykiatrisk vård till vård enligt
LPT finns i 14 § LPT.

Vården
Frigång för patienter som vårdas enligt LRV med särskild
utskrivningsprövning
Bestämmelser om vistelse utanför vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område finns i 10 a § LRV.
10 a § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning
får chefsöverläkaren ge tillstånd till vistelse på egen hand utanför
vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område endast om
länsrätten har medgivit det.
Vid sin prövning av ansökan av chefsöverläkaren om sådant
medgivande som avses i första stycket skall rätten särskilt beakta
arten av den brottslighet som föranlett beslutet om särskild
utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet, verkan
av den vård och behandling som patienten genomgått och
säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen. Medgivandet får
ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhållandena
föranleder det.
Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten om förhållanden som är
av betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall bestå.

När rätten prövar en ansökan av chefsöverläkaren om sådant medgivande
som avses i första stycket, ska rätten särskilt beakta arten av den brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för
återfall i brottslighet, verkan av den vård och behandling som patienten
genomgått och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen. Härav
följer att ett medgivande avseende en viss patient upphör att gälla om patienten flyttas till en annan sjukvårdsinrättning. Det ankommer i ett sådant
fall på chefsöverläkaren vid den nya vårdinrättningen att ge in ansökan
om medgivande i de fall han finner att patienten bör kunna ges tillstånd
till vistelse inom sjukvårdsområdet men utanför vårdavdelningen. Efter
lämnat medgivande får chefsöverläkaren bestämma de närmare formerna
för varje vistelse av patienten inom sjukvårdinrättningens område men
utanför vårdavdelningen. Motsvarande gäller bedömningen av i vilken
omfattning patienten kan tillåtas sådan vistelse.18
18
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Medgivandet får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om
förhållandena ger anledning till det. Återkallelse bör i regel övervägas om
säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen visat sig otillräckliga.
Att patienten avviker kan vara ett tecken på detta. En avvikning behöver
dock inte alltid leda till återkallelse. Detta måste bedömas med hänsyn
till omständigheterna i varje särskilt fall. Chefsöverläkaren ska underrätta
länsrätten om förhållanden som är av betydelse för frågan om ett lämnat
medgivande ska bestå.19

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Den 1 september 2008 infördes nya bestämmelser om en ny vårdform –
öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård – i LPT och
LRV. Den nya vårdformen får bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och
förutsätter bl.a. att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna
ges nödvändig psykiatrisk vård.
Tvångsåtgärder får inte förekomma inom ramen för den öppna psykiatriska tvångsvården. Både vid permissioner och vid vård i den nya
vårdformen förutsätts att läkare och patient i stora delar är överens om det
faktiska innehållet i de insatser som ska ges.20 Det kan aldrig bli fråga om
att ge insatser med tvång enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Inte heller den psykiatriska behandlingen får genomdrivas med tvångsåtgärder så länge patienten ges öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen
rättspsykiatrisk vård.21
Den nya vårdformen förutsätter samordning och planering mellan
berörda sjukvårdande och sociala instanser kring varje enskild patient i
syfte att utreda patientens behov av vård, stöd och service och hur dessa
kan tillgodoses. Avgörande är också att huvudmännen kan komma överens om vem som har ansvar för vad och att nödvändiga beslut är fattade
när patienten ska ges vård i den nya vårdformen. Beträffande patienter
som vårdas med stöd av LRV måste också utredas hur samhällsskyddet
kan tillgodoses.22

19
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Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen
rättspsykiatrisk vård
I 7 § LPT har lagts in en skyldighet för chefsöverläkaren att lämna in en
ansökan till länsrätten om fortsatt vård för det fall att han eller hon anser
att den psykiatriska tvångsvården bör övergå i öppen eller sluten form. Det
innebär att chefsöverläkaren ska ansöka om fortsatt vård såväl för en patient
som ges sluten psykiatrisk tvångsvård, men som bör ges öppen sådan vård
som för en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård, men som bör ges
sluten psykiatrisk tvångsvård i stället. Det anges inte någon närmare tidsgräns för när ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård tidigast får ske.23
7 § LPT är tillämplig vid ansökan under den första fyraveckorsperioden och då kan vården enligt 8 § samma lag förlängas under högst fyra
månader räknat från dagen för beslutet om intagning. 9 § LPT är tillämplig vid ansökan om förlängning av tvångsvården utöver den längsta tiden
enligt 8 § LPT, dvs. fyra månader.
I ansökan ska det bl.a. anges vilka särskilda villkor som rätten bör föreskriva (7 § LPT, 12 a och 16 a §§ LRV). Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om sådana villkor. När det finns skäl för det får
rätten återta dennes beslutanderätt (26 § LPT, 12 a och 16 a §§ LRV).
Enligt 8 § LPT ska rätten besluta i frågan om fortsatt tvångsvård och om
rätten bifaller ansökan får vården pågå under högst fyra månader, räknat
från dagen för beslutet om intagning. Detta innebär att även om rätten fattar
beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård så får den pågå under högst fyra
månader med stöd av denna bestämmelse. Efter en ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården fortsätter utöver fyra månader
från intagningsbeslutet och medgivande får då lämnas för högst sex månader åt gången. Detta innebär att om patienten först vårdas på sjukvårdsinrättningen i fyra månader och chefsöverläkaren ansöker om förlängning
av vården i form av öppen psykiatrisk tvångsvård så kommer det första
beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård att gälla i högst sex månader.24
I 9 § LPT regleras chefsöverläkarens ansökan om fortsatt tvångsvård
utöver fyra månader från dagen för beslutet om intagning och att rätten
även vid denna förlängning av vårdtiden beslutar om vården ska ske i
form av öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård.25
När chefsöverläkaren beslutar sig för att ansöka om öppen psykiatrisk
tvångsvård har han eller hon redan gjort bedömningen att patienten inte
23
24
25
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har ett oundgängligt behov av sjukhusvård och borde vid en motsvarande situation enligt den lagstiftning som gällde före 1 september 2008 ha
beslutat att tvångsvården skulle upphöra. Det vore, med denna utgångspunkt, direkt olämpligt att ha ett fortsatt tvångsingripande som automatisk följd av ett avslag på chefsöverläkarens ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård. För det fall att domstolen finner att det saknas grund för
den tvångsvård som chefsöverläkaren ansöker om ska vården upphöra.
Detta gäller dock inte de patienter som vårdas enligt LRV med särskild
utskrivningsprövning eftersom chefsöverläkaren saknar rätt att på egen
hand besluta om vårdens upphörande för dessa patienter.26
Motsvarande bestämmelser avseende rättspsykiatrisk vård finns i 12,
12 a och 16 a §§ LRV.
Ett avslag på chefsöverläkarens ansökan om fortsatt vård för de patienter som vårdas med stöd av LPT eller LRV utan beslut om särskild utskrivningsprövning innebär att det saknas laga stöd för ett fortsatt tvångsingripande. Vården ska därför upphöra omedelbart om inte domstolen
förordnar något annat. Detta gäller oavsett i vilken form chefsöverläkaren
hade önskemål om att vården skulle fortsätta.27
Det finns inget som hindrar chefsöverläkaren från att ansöka om fortsatt
vård med de två olika vårdformerna som första- respektive andrahandsgrunder. Om chefsöverläkaren t.ex. ansöker om fortsatt vård i form av
sluten psykiatrisk tvångsvård i första hand och i form av öppen psykiatrisk tvångsvård i andra hand ankommer det på domstolen att pröva även
andrahandsyrkandet vid ett avslag på ansökan om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård.28

Ansökan om ändrade villkor under pågående öppen
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård
Om behov av att ändra villkor under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård uppkommer får en ny ansökan om öppen psykiatrisk/öppen rättspsykiatrisk vård med nya villkor lämnas in till
länsrätten. Länsrätten kan enligt 26 § LPT, 12 a och 16 a §§ LRV överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om villkoren. I sådana situationer
kan chefsöverläkarens beslut om villkor överklagas av patienten till länsrätten (33 § andra stycket 5 LPT och 18 § andra stycket 9 LRV).
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Återintagning från öppen psykiatrisk tvångsvård
eller öppen rättspsykiatrisk vård
Om patienten inte rättar sig efter de villkor som gäller ligger det nära
till hands att anse att vården inte längre kan ges utanför sjukvårdsinrättningen. Ett sådant exempel kan vara att en patient inte tar sin medicin
enligt uppställda villkor eller inte deltar i planerad missbruksbehandling.
Det är emellertid inte så att patienten alltid måste återintas i dessa fall.
Om en återintagning behöver ske måste bedömas från fall till fall och
är beroende av vilka villkor som föreskrivits, patientens sjukdomsbild
och eventuell risk för återfall i brott. Om patienten ges rättspsykiatrisk
vård med eller utan särskild utskrivningsprövning har givetvis också stor
betydelse. En ansökan om eller beslut om återintagning kan inte baseras
enbart på att patienten inte följer de villkor som uppställts eller som en
sanktion för att ett villkor inte har iakttagits.29
Utifrån möjligheterna att återintagning ska kunna ske bör det i varje
enskilt fall alltid övervägas om villkoren är ändamålsenliga. Men det bör
betonas att underlåtenheten att följa föreskrivna villkor också måste innebära risker för patientens psykiska tillstånd eller – för patienter som ges
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning − innebära att
risken för återfall i brottslighet ökar. Återintagning ska t.ex. inte kunna
ske bara därför att patienten kommer på återbesök en dag för sent, men
väl om patienten över huvud taget vägrar infinna sig för behandling och
chefsöverläkaren anser att detta kan få negativa konsekvenser för patientens hälsa eller för hans eller hennes sätt att agera i förhållande till
andra människor. När det gäller beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård
ska chefsöverläkaren bl.a. göra bedömningen om patienten på grund av
sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett
oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. För att en patient som t.ex. inte
tar sin medicin i öppenvården ska anses ha ett sådant oundgängligt behov av vård på sjukvårdsinrättning bör det alltså kunna konstateras dels
att medicineringen är oundgänglig för att tillgodose patientens behov av
psykiatrisk vård, dels att medicineringen inte kan ske någon annanstans
än på sjukvårdsinrättningen.30
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Återintagning kan ske genom att rätten fattar beslut efter ansökan av
chefsöverläkaren eller genom att chefsöverläkaren fattar beslut om intagning i de fall när rättens beslut inte kan avvaktas.
Chefsöverläkaren kan enligt 39 § LPT uppdra vissa beslut åt erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon gren
av psykiatrin. Denna bestämmelse innebär att det inte är möjligt för chefsöverläkaren att delegera uppgifter enligt lagen till läkare utanför sjukvårdsinrättningen, t.ex. till erfaren läkare med erforderlig specialistkompetens i
den öppna hälso- och sjukvården. Beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a § LPT är sådana beslut som chefsöverläkaren
inte kan delegera till någon annan än en erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen inom någon av de psykiatriska specialiteterna.31
Behandlingsansvarig psykiater i öppenvården kan ha chefsöverläkaruppdrag på sjukvårdsinrättningen, som deltidsanställd med ansvar för en
vårdavdelning eller vissa patienter och/eller bakjour. Denne kan endast
inom ramen för sitt chefsöverläkaruppdrag fatta beslut om att återkalla
ett tillstånd för ”permission”, besluta om återintagning från eller ansöka
om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. Har
en läkare flera roller/uppdrag måste man skilja på dessa. Vissa uppdrag
kan vara mer eller mindre svårförenliga. I sin roll som läkare i den öppna
psykiatriska vården kan denne inte ha chefsöverläkaruppdrag och kan således inte fatta beslut med stöd av LPT eller LRV, vare sig det gäller att
exempelvis återkalla ett tillstånd för ”permission” eller besluta om återintagning från öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård.
Chefsöverläkaren har ett ansvar för att följa upp den samordnade vårdplanen, att hålla sig uppdaterad om patientens tillstånd och behov, t.ex.
genom kontakter med patienten, den psykiatriska öppenvården, primärvården och med kommunens socialtjänst.32
Av förarbetena framgår att en återintagning normalt ska ske genom att
en ansökan skickas till länsrätten, som tar ställning i frågan.33
För det fall chefsöverläkaren anser att en patient i den nya vårdformen
återigen uppfyller förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård kan chefsöverläkaren ansöka om fortsatt
vård i denna form på sedvanligt sätt respektive anmäla frågan om särskild
utskrivningsprövning och därvid ange att vården fortsättningsvis bör ske
på en sjukvårdsinrättning (7 § LPT respektive 12 a och 16 b §§ LRV).
31
32
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Återintagning förutsätter att patienten har ett oundgängligt behov av sluten psykiatrisk tvångsvård respektive att behovet av rättspsykiatrisk vård
inte kan tillgodoses utanför sjukvårdsinrättningen eller - för dem som ges
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning - att risken för
återfall i brottslighet av allvarligt slag påkallar återintagning.34
Om chefsöverläkaren anser att rättens beslut inte kan avvaktas får
chefsöverläkaren fatta beslut om intagning enligt 26 a § LPT eller 3 c §
LRV (utan särskild utskrivningsprövning) eller 3 d § LRV (med särskild
utskrivningsprövning).
Bestämmelserna i 26 a § LPT respektive 3 c och 3 d §§ LRV reglerar
de undantagssituationer då chefsöverläkaren självständigt kan fatta beslut
om återintagning. Bestämmelserna avser de situationer där en patients
vårdbehov förändras mycket snabbt. Det krävs inte något nytt vårdintyg
för ett sådant beslut. Förutsättningarna för att chefsöverläkaren kan fatta
ett sådant beslut är att rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas
med hänsyn till risken för patientens eller annans hälsa eller personliga
säkerhet. Det innebär således en skärpning av kraven jämfört med vad
som gäller vid återkallelse av permissionsbeslut.35
Frågan om återintagning, när det gäller patienter som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, ska alltid prövas av domstol
(3 d § LRV). Om chefsöverläkaren har fattat ett beslut om återintagning
enligt bestämmelserna i 3 d § LRV ska frågan om fortsatt vård alltid anmälas till länsrätten inom fyra dagar från återintagningsbeslutet. För övriga patienter ska chefsöverläkaren inom fyra dagar lämna en ansökan till
länsrätten om fortsatt vård om han eller hon anser att den slutna vården
ska fortsätta (26 a § LPT och 3 c § LRV). Den slutna psykiatriska tvångsvården respektive rättspsykiatriska vården får fortsätta i avvaktan på
länsrättens beslut.36 Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten
psykiatrisk tvångsvård eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan
om sådan vård, ska det tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård
kvarstå (26 a § femte stycket LPT).

Sekretessbrytande bestämmelser

Sekretessbrytande bestämmelser finns i 43 § LPT (till vilken 24 § LRV
hänvisar). Där framgår bl.a. att från verksamheter där sekretess gäller
enligt 7 kap. 1 c § eller 4 § första och tredje styckena sekretesslagen
34
35
36
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(1980:100), SekrL, ska utan hinder sådana uppgifter lämnas ut om en
patient som behövs för att chefsöverläkarens uppgifter enligt LPT ska
kunna fullgöras.
Den 1 september 2008 ändrades 14 kap. 2 § sista stycket SekrL. Ändringen innebär att uppgifter om patienter som vårdas enligt LPT eller
LRV omfattas av den sekretessbrytande regeln mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Sekretess enligt 7 kap. 1 c § eller 4 § första
och tredje styckena hindrar därmed inte att uppgift om enskild som vårdas med stöd av LPT eller LRV, eller närstående till denne, lämnas från
myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan
myndighet, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård,
behandling eller annat stöd.
Det ankommer på såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten att
först och främst prata med patienten och efterfråga hans eller hennes inställning till att ett uppgiftslämnande sker. Om den enskilde motsätter
sig ett uppgiftslämnande är naturligtvis utgångspunkten att den enskildes
vilja ska respekteras. Först om den enskilde inte kan ges nödvändig vård,
behandling eller annat stöd bör uppgifterna kunna lämnas utan samtycke.
Ett sådant undantag från sekretessen måste användas med urskiljning och
varsamhet. Endast i de situationer där det framstår som direkt påkallat att
bistå en enskild bör undantag göras.37

Frivillig sluten psykiatrisk vård under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård
En patient som vårdas enligt öppen psykiatrisk tvångsvård respektive
öppen rättspsykiatrisk vård kan själv söka för inläggning och frivilligt
vårdas inom den psykiatriska slutenvården. Om ett behov av tvångsåtgärder skulle uppkomma i en sådan situation måste ett beslut fattas om
att överföra patienten till sluten psykiatrisk tvångsvård respektive sluten
rättspsykiatrisk vård innan några tvångsåtgärder får vidtas.
Om observationer under vårdtiden, tyder på att vårdbehovet på sjukvårdsinrättningen inte kan tillgodoses på frivillig grund, kan en överföring till sluten psykiatrisk tvångsvård respektive sluten rättspsykiatrisk
vård aktualiseras i enlighet med bestämmelserna i 26 a § LPT respektive
3 c och 3 d §§ LRV (chefsöverläkaren fattar beslut). Konverteringsbestämmelserna i 11 § LPT är inte tillämpliga i ovan beskrivna fall varför
något vårdintyg inte behöver utfärdas.
37
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Observationerna under en sådan vårdtid, och det faktum att patienten
själv sökt sluten vård, kan tyda på att syftet med tvångsvården uppnåtts
och att patienten är i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård samt
ta emot det stöd han eller hon behöver. Enligt 27 § LPT ska frågan om
tvångsvårdens upphörande övervägas fortlöpande. Det går inte att fastställa någon tidpunkt för när tvångsvården i sådana fall senast ska upphöra eftersom det blir beroende av de individuella förutsättningarna i varje
enskilt fall. För den som har öppen rättspsykiatrisk vård utan särskild
utskrivningsprövning gäller i sådana situationer motsvarande överväganden enligt 13 § LRV. För den som har öppen rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning ska frågan om tvångsvårdens upphörande
anmälas enligt 16 a § LRV.

Betalningsansvar vid öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård m.m., betalningsansvarslagen, är tillämplig när en patient
överförs till öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom
landstingets slutna hälso- och sjukvård. Chefsöverläkaren kan, för att få
till stånd ett samarbete kring den samordnade vårdplanen, även påkalla en
vårdplanering enligt betalningsansvarslagen. Innan domstolen fattat ett
beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk
vård torde dock inget betalningsansvar kunna inträda för kommunen eftersom det då inte heller är möjligt för landstinget att utföra de uppgifter
som landstinget ansvarar för i öppenvården. För det fall att anledningen
till att det inte kan fattas något beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård
eller öppen rättspsykiatrisk vård är att kommunen inte har deltagit i upprättandet av den samordnade vårdplanen får dock kommunen i praktiken
överta betalningsansvaret för de patienter där chefsöverläkaren är skyldig
att låta tvångsvården upphöra så fort det inte längre finns förutsättningar
för sådan vård.38

Organisatorisk samverkan mellan landstinget och kommunen
Erfarenheter från överenskommelser mellan landsting och kommuner visar att planeringsprocessen kan bli enklare om landstinget och en eller
38
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flera kommuner på förhand kommer överens om rutiner för samverkan
och vårdplanering kring personer med psykisk sjukdom och funktionshinder.39 Centrala föreskrifter i detta hänseende är:
• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården,
• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid inoch utskrivning av patienter i sluten vård
• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för
kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, samt
• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
Exemplen i det följande har sitt ursprung i Socialstyrelsens meddelandeblad ”Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård” (oktober 2008). De kan ses som stöd till de huvudmän som vill
ingå frivilliga överenskommelser kring patienter som vårdas enligt LPT
och LRV. En sådan överenskommelse kan göras separat eller inom ramen
för andra överenskommelser mellan huvudmännen.
Följande rubriker är exempel på vad som kan ingå i en sådan överenskommelse:

Syfte

Syftet med överenskommelsen kan vara att personal från olika huvudmän ska få förutsägbara arbetsrutiner kring den aktuella målgruppen.

Målgrupp

Målgrupp för en överenskommelse kan vara patienter som förbereds för
eller som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. Överenskommelsen kan också ha en vidare målgrupp.

Gemensamma uppgifter

Överenskommelsen kan ange hur arbetet kring en patient ska initieras
och bedrivas. Det kan t.ex. gälla när chefsöverläkaren ska kalla till en
samordnad vårdplanering och i vilka former, samt på vilket sätt och

39
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hur snart kommunen ska hörsamma kallelsen. Överenskommelsen kan
också reglera hur arbetet med den samordnade vårdplanen ska bedrivas och vilka personalresurser varje huvudman åtar sig att bidra med
i det arbetet.
Överenskommelsen kan också omfatta hur man ska arbeta om patienten skulle visa tidiga tecken på återinsjuknande, så att gemensamma akuta besök eller insatser kan göras med kort varsel.
Vidare kan parterna komma överens om att personal ska träffas regelbundet för kunskapsöverföring för att diskutera det operativa arbetet
och utbilda varandra om de olika organisationerna och arbetssätten.
Parterna kan även klargöra vilka dagar de vill bli kallade till möte
och t.ex. komma överens om att chefsöverläkaren endast kallar den
kommunala kontaktpersonen till möte denna veckodag.
Överenskommelsen kan också övergripande ange vilket ansvar och
vilka uppgifter varje huvudman har enligt lagstiftningen samt vilken
huvudman som har beslutanderätt för vilka insatser.

Landstingets förpliktelser

I överenskommelsen kan landstinget redovisa vilka uppgifter man förbinder sig att ansvara för, utöver de skyldigheter som anges i lagar och
andra författningar.
Landstingets åtagande kan t.ex. omfatta konsultinsatser, rådgivning,
handledning och utbildning för kommunens personal. Personal inom
primärvård och hemtjänst kan behöva handledning eftersom de ibland
är involverade i arbetet kring patienten eller ingår i det professionella
nätverket.
Överenskommelsen kan också ange hur och inom vilken tid kommunen kan få kontakt med landstinget om förhållandena förändras kring en
person som genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättpsykiatrisk vård. Dessutom kan landstinget ange inom vilken tid man förbinder sig att vidta de aktuella åtgärderna för patienten. Landstinget kan
också ta på sig uppgiften att se till att primärvården och eventuellt övriga
relevanta enheter inom hälso- och sjukvården deltar i vårdplaneringen.

Kommunernas förpliktelser

I överenskommelsen kan kommunen redovisa vilka uppgifter som man
förbinder sig att ansvara för, utöver de skyldigheter som anges i lagar
och andra författningar.
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Överenskommelsen kan t.ex. ange en särskild person eller enhet
som chefsöverläkaren kan kontakta angående patienter som genomgår
eller ska överföras till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättpsykiatrisk vård. Överenskommelsen kan också ange inom vilken tid
kommunen ska inställa sig till ett vårdplaneringsmöte.
Kommunen kan även ta på sig att informera chefsöverläkaren om
man noterar att en patient inte följer villkoren. Ett sådant åtagande kan
anges i överenskommelsen.

Samrådsgrupp

Det kan finnas behov av att landsting och kommuner inrättar en samrådsgrupp bestående av tjänstemän från kommunerna samt chefsöverläkare och tjänstemän från landstinget. Till samrådsgruppen kan
knytas en referensgrupp med representanter för brukarorganisationer.
Gruppen kan ha till uppgift att svara för övergripande, strategiska och
andra gemensamma frågor som berör samverkan, och se till att avtalets
syfte uppnås. Vidare kan samrådsgruppen svara för frågor som inte kan
lösas på något annat sätt.
Exempel på frågor som kan behöva diskuteras i samrådsgruppen är
vem som ansvarar för hälso- och sjukvårdinsatserna i de olika boendeformerna. I exempelvis ett HVB-hem får den enskilde ibland både
sociala insatser och hälso- och sjukvård, men kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret i ett sådant hem utan ansvarar endast för boendet och de sociala insatserna. Huvudmännen kan reglera hur rutiner
och riktlinjer för HVB-placeringen ska arbetas fram samt om landstinget ska låta HVB-hemmet utföra hälso- och sjukvårdsinsatser och
ange fördelningsnycklar för att beräkna kostnadsansvaret.
Parterna kan vidare reglera hur uppföljningar och utvärderingar ska
genomföras. Samrådsgruppen kan också bestämma vilka områden som
ska följas upp och utvärderas.
Samrådsgruppen kan också ha som uppgift att vara mottagare för
avvikelserapporter som rör samverkan.
Eftersom det normalt råder sekretess mellan huvudmännen kan det
vara bra att överenskommelsen redovisar de sekretessregler som styr
verksamheten.
Slutligen kan parterna dessutom bestämma att varje part ansvarar
för att besluten införs i den egna organisationen.
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Dokumentation
Grundläggande bestämmelser
Bestämmelser om dokumentation i en patientjournal finns i patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. I 2 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård,
FPRV, framgår vad chefsöverläkaren särskilt ska se till att patientjournalen innehåller uppgifter om. Socialstyrelsen anser att det är lämpligt att
det av verksamhetens dokumenterade rutiner framgår vilka sökord som i
tillämpliga delar ska användas. Sökorden kan då, som en checklista, bidra
till att väsentliga uppgifter efterfrågas och dokumenteras. Detta bidrar
också till att läsbarheten ökar.
Bestämmelser om dokumentation inom socialtjänsten finns i 11 kap.
SoL och i 21 a–21 d §§ LSS. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av
ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
Se vidare Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten”, 2008.

Allmänt om journalföringen
Sekretess

Inom hälso- och sjukvården råder en stark sekretess. I 7 kap. 1 c § SekrL sägs
att sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården
för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Möjligheterna att lämna ut uppgifter om
patienter inom den psykiatriska vården är följaktligen mycket begränsade.
Av ovan nämnda undantag i 7 kap. 2 § SekrL följer att sekretessen
enligt 1 c § inte gäller beslut i ärende enligt LPT eller LRV om beslutet
angår frihetsberövande åtgärd.
I förarbetena40 till aktuella bestämmelser uttalas att med frihetsberövande åtgärd avses inte bara beslut om intagning för tvångsvård utan även
t.ex. beslut om utskrivning, tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område och återkallande av sådant tillstånd. Beslut som blir offentliga är
i allmänhet sådana som kan överklagas till förvaltningsdomstol.41 Beslut
som angår den löpande vården vid sjukhus eller annan anstalt faller vid
40
41
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sidan om den särskilda regeln om offentlighet. För att denna ska vara
tillämplig ska beslutet hänföra sig till ett ärende. Undantaget i 2 § omfattar även de uppgifter som intagits i beslutet men inte de uppgifter som
beslutet grundar sig på.42
Regeringsrätten fann (RÅ 2000 ref. 6) att ett beslut dels enligt 4 §
andra stycket LPT att omhänderta en patient för undersökning, dels att
begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att
undersökning ska kunna genomföras måste anses utgöra beslut i ärende
enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård och angå en frihetsberövande åtgärd. Sådana beslut omfattas följaktligen inte av sekretess enligt
7 kap. 1 § SekrL.43

Dokumentation inom den psykiatriska tvångsvården

Ovanstående innebär att en patientjournal inom den psykiatriska tvångsvården, utöver de för hälso- och sjukvården sedvanliga sekretesskyddade
uppgifterna, innehåller vissa uppgifter som är offentliga, dvs. tillgängliga
för envar. Patientdatalagen innehåller inga närmare bestämmelser om var
i en journal föreskrivna uppgifter ska föras in, men av praktiska skäl är
det lämpligt att offentliga uppgifter förs separat från andra uppgifter. Därutöver ökar överskådligheten om journalen förs på ett systematiskt sätt
och anteckningar görs i den del av journalen där de närmast hör hemma.
Det är väsentligt att alla åtgärder som vidtas dokumenteras och att vårdförloppet går att följa. Justitieombudsmannen, JO, har uttalat sig om vilka
beslut som av praktiska skäl bör ingå i en beslutsjournal.44
Av 2 § FPRV framgår vad journalen ska innehålla, utöver vad som följer av patientdatalagen (2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd
av den lagen.
2 § Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över
de patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska
också se till att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av
patientdatalagen (2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den
lagen, innehåller
1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till
sjukvårdsinrättningen,
3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller
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14 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om
rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 §
lagen om rättspsykiatrisk vård,
4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och
om rättens beslut då överklagande skett,
5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a §
lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan
enligt 3 c, 3 d, 12 a eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt
om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,
6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16
eller 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,
8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård jämte skälen för åtgärden,
9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18-20 eller 23 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd
med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om
underrättelse till Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § lagen om
psykiatrisk tvångsvård,
10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd
med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om
underrättelse till Socialstyrelsen enligt 22 b § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,
11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i
10,
12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av
försändelser,
13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut
fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska
upphöra,
14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område
och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt
10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av
ett sådant tillstånd eller medgivande,
15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens
upphörande,
16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför
sjukvårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller
10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller
den rättspsykiatriska vården ska upphöra,
17. a) uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under
16 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,
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b) beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför
vårdinrättningens område,
c) återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,
d) chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket
lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a
§ fjärde stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,
e) chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt
26 a § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om
sluten rättspsykiatrisk vård enligt 3 c § första stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård, och
f) om rättens beslut i anledning av överklagandet,
18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen
om rättspsykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan
till en sådan nämnd att det kan finnas skäl att utse en stödperson, dels
om nämndens beslut i anledning av anmälan,
19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör
patienten,
20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket
och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 §
första stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,
21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i
28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har
lämnats.

Det är lämpligt att det av dokumentationen framgår vilken kompetens
och behörighet som den dokumentationsskyldige läkaren har, eftersom
olika kompetens och behörighet gäller för olika beslut enligt LPT och
LRV. Angiven kompetens och behörighet kan i detta sammanhang vara
läkare, legitimerad läkare, chefsöverläkare, specialistläkare med chefs
överläkarens uppdrag eller ST-läkare med chefsöverläkarens uppdrag.
Det är viktigt att det framgår vilken paragraf i LPT och/eller LRV som
utgör det laga stödet för ett beslut.

Nödvärn och nöd
24 kapitlet i BrB har rubriken Om allmänna grunder för ansvarsfrihet.
Denna ansvarsfrihet innebär att gärningar som normalt sett är straffbara
under vissa förhållanden kan medföra att en person går fri från ansvar.
Här finns reglerna om nödvärn och nöd.
1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den
med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.
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Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller
egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att
egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård
eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).
----4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta
kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans
beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i
övrigt är oförsvarlig.
Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat
viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

Möjlighet att åberopa nödvärn föreligger enligt 24 kap. 1 § BrB bl.a. i fall
av påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum
och mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Av lagen
framgår inte vilka handlingar som får vidtas i en nödvärnssituation. En
nödvärnshandling får dock inte vara uppenbart oförsvarlig med hänsyn
till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt.
Situationer som beskrivs i 24 kap. 4 § BrB kan t.ex. gälla om den enskilde är så våldsam att han eller hon riskerar att skada sig själv eller
andra. I nödsituationer får tvångsåtgärder tillgripas för att rädda liv eller
hindra att den enskilde skadar sig själv eller någon annan. Situationen
måste vara sådan att det finns en verkligt allvarlig och överhängande fara
för liv eller hälsa. En åtgärd som vidtas i nöd får dock inte vara oförsvarlig med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan
och omständigheterna i övrigt.
Eftersom nödvärns- och nödbestämmelserna endast är tillämpliga i
ovan beskrivna situationer kan de inte åberopas till stöd för rutinmässigt
återkommande åtgärder. Tvärtom måste åtgärder med stöd av nödvärnsoch nödbestämmelserna vara av rent tillfällig art.
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Del B Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2008:18)
om psykiatrisk tvångsvård och rätts
psykiatrisk vård med kommentarer
1 kap.Tillämpningsområde och definitioner
1§
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådan vård som ges med stöd av
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.
I bestämmelsen anges tillämpningsområdet för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Föreskrifterna ska tillämpas vid alla verksamheter som bedriver vård enligt LPT och LRV samt vid enheter som utför rättspsykiatrisk undersökning enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, LRU.
Detta innebär att de verksamheter som endast undantagsvis har patienter
som vårdas med stöd av LPT eller LRV också ska tillämpa bestämmelserna.

2§
2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd:
chefsöverläkare
läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter
		som rör psykiatrisk tvångsvård och har
		specialistkompetens inom någon av de
		psykiatriska specialiteterna
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sjukvårdshuvudman landsting eller kommun (som inte ingår i ett
landsting) som driver sjukvårdsinrättningar
verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksamheten

vårdgivare		statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet
som myndigheten, landstinget eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) eller annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)
I 29 § HSL finns bestämmelser om verksamhetschef och chefsöverläkare.
Beträffande definitionen av vårdgivare bör uppmärksammas att rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting
(6 § LRV). Rättspsykiatrisk vård kan också ges den som genomgår undersökning vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning som drivs av
staten.
Vård som ges enligt LPT ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett
landsting. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård
får ges även på annan vårdinrättning. På inrättningen ska tillämpas vad
som i LPT sägs om en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting (15
§ LPT). Vård enligt LPT får således ges vid annan sjukvårdsinrättning
endast efter beslut av regeringen.
Tilläggas bör att det inte finns något hinder mot att psykiatrisk tvångsvård ges på en annan sjukvårdsenhet än en psykiatrisk. En patient med
exempelvis en akut hjärtinfarkt och psykos eller en svår kroppsskada i
kombination med en allvarlig psykisk störning kan vårdas på en somatisk
avdelning och samtidigt behöva psykiatrisk tvångsvård. En för psykiatrisk vård ansvarig läkare kan i samråd med en för somatisk vård ansvarig
läkare besluta att en patient som vårdas enligt LPT ska för viss tid vårdas
på en somatisk enhet. Psykiatrikern har då ansvaret för den psykiatriska
vården medan läkaren på den somatiska enheten ansvarar för den somatiska vården.
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2 kap. Ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet
1§
1 § Bestämmelser om ledningssystem finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Hänvisningen till ledningssystemföreskrifterna innebär att dessa ska följas och ligga till grund för arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheten. Vägledning till
föreskriften finns i Socialstyrelsens handbok ”God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” från år
2006.

Vårdgivarens ansvar
2§
2 § Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet innehåller rutiner som säkerställer att psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ges i överensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Bestämmelsen syftar till att klargöra vårdgivarens ansvar.
Mer specifika bestämmelser om vårdgivarens ansvar finns i 3 kap. 1
§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Verksamhetschefens ansvar
3§
3 § Verksamhetschefen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och fördela ansvaret för den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska
vården. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras.
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Bestämmelsen syftar till att klargöra verksamhetschefens ansvar.
Verksamhetschefens ansvar framgår av 29 och 30 §§ HSL, förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården och
av 3 kap. 2 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården.
I de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård används begreppet ”rutiner”.
I de gamla föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:12) användes
begreppet ”lokal instruktion”.
Med rutin avses i detta sammanhang ett tillvägagångssätt för att genomföra en viss handling eller fatta ett beslut. Det kan exempelvis röra
sig om att fatta beslut om att avskilja en patient, vem som har befogenhet
att fatta beslutet, vilka som ska informeras, var beslutet ska dokumenteras, hur fastspänning med bälte ska genomföras, hur en fastspänd patient
ska övervakas och observeras och om någon myndighet ska informeras
om beslutet. Rutinen ska vara dokumenterad och det är viktigt att det
framgår datum för när rutinen upprättades, när den senast ska revideras
och vem som har fattat beslut om rutinen.
Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården
utövas av en läkare med specialistkompetens i någon av de psykiatriska
specialiteterna (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare
med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd
chefsöverläkare. I en verksamhet kan det finnas både en verksamhetschef
och en chefsöverläkare. Det är då av stor vikt att respektive uppdrag är
tydligt formulerat. Då dokumenterade rutiner för tvångsåtgärder har såväl
medicinska, legala som personal- och lokalmässiga aspekter är det lämpligt att verksamhetschefen och chefsöverläkaren samverkar då rutinerna
utformas, görs kända och följs upp.

4§
4 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att inskränkningar i en patients rätt att
1. inneha viss egendom,
2. ta emot eller skicka försändelser,
3. ta emot besök, och
4. använda telefon eller med andra tekniska hjälpmedel kontakta utomstående
endast görs med stöd av lag.
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Bestämmelsen syftar till att klargöra verksamhetschefens ansvar beträffande vissa rutiner.
Lokala ordningsregler får inte utformas utan stöd i lag. Nedan redogörs
för vilka författningsbestämmelser som ligger till grund för möjligheten
att besluta om inskränkningar.

1. Inskränkningar i en patients rätt att inneha viss egendom

I 21 § LPT och 8 § LRV regleras vilken egendom en patient inte får inneha och som får omhändertas. Av 21 § LPT framgår att en patient inte får
inneha bl.a. narkotika, alkoholhaltiga drycker, injektionssprutor eller kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk
av eller annan befattning med narkotika. Patienten får inte heller inneha
annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller vara
till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen. Annan egendom
kan utgöras av t.ex. gamla läkemedel, vapen eller tillhyggen.45
Av 20 a § LPT och 8 § LRV framgår också att teknisk utrustning som
möjliggör användningen av elektroniska kommunikationstjänster får omhändertas under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning ska
återlämnas till patienten senast när beslutet om inskränkning upphör att
gälla.
Av 23 § LPT och 8 § LRV framgår i vilka situationer en patient får
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas.
23 § Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt
kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig sådan
egendom som avses i 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att
använda elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning
som avses i 20 a §. Om möjligt ska ett vittne närvara när åtgärden utförs.
Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning.

Avsikten är inte att sådana åtgärder ska vidtas rutinmässigt, utan att det
i det särskilda fallet alltid måste finnas en bedömning av om åtgärden är
befogad. Det måste således finnas en konkret anledning för att få tillgripa
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.46
Med kroppsvisitation avses undersökning av patientens kläder, väska
eller något annat han för med sig, däremot inte av hans kropp. Varje undersökning av kroppen antingen den är endast okulär eller mera ingående är att betrakta som kroppsbesiktning. Med ytlig kroppsbesiktning
45
46
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avses en yttre granskning av kroppen. Undersökningen kan gå till så att
patienten ombeds ta av sig kläderna och stå upp, varefter den som utför
besiktningen granskar de delar av kroppen som är synliga samt fotsulorna. Även huvudhåret och armhålorna får granskas. I övrigt är det inte
tillåtet att be den som ska undersökas att inta särskilda ställningar för att
de för ögat annars dolda delarna av kroppen ska kunna iakttas liksom
inte heller att undersöka munhåla eller annan hålighet eller beröra vederbörandes nakna kropp för att undersöka delar av denna. Om så sker blir
det fråga om fullständig kroppsbesiktning.47 Åtgärden ska genomföras
hänsynsfullt. Detta innebär bl.a. att åtgärder som rör en kvinna bör vidtas
av kvinnlig personal eller av läkare eller sjuksköterska. Om möjligt ska
ett vittne närvara.48
Undersökning med metalldetektor är att anse som kroppsbesiktning.49
Socialstyrelsen vill understryka att en fullständig kroppsbesiktning inte
är tillåten enligt den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.

2. Inskränkningar i en patients rätt att ta emot och skicka försändelser

Bestämmelser om inskränkningar avseende att skicka och ta emot försändelser finns i 22 och 22 a §§ LPT och 8 § LRV.
Enligt 22 § LPT får chefsöverläkaren besluta att försändelser till en
patient får undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses i 21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det
skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får innehas enligt 21 §,
får egendomen omhändertas.
Enligt 22 a § LPT får chefsöverläkaren besluta att övervaka försändelser från en patient, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller
rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider
skada. För detta ändamål får chefsöverläkaren öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från patienten.
En försändelse från en patient till en svensk myndighet, advokat, patientens offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan föregående granskning (22 a § andra stycket LPT).

47
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Nu angivna bestämmelser medför att det inte är tillåtet att fatta ett beslut enligt ovan för en grupp patienter, exempelvis samtliga patienterna
på en avdelning. Ett beslut ska således alltid fattas för varje enskild patient utifrån förhållandena i det enskilda fallet.

3. Inskränkningar i en patients rätt att ta emot besök

Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård gäller
beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem
som är tvångsintagna för vård enligt bl.a. LPT och LRV (1 §). Om det
med hänsyn till bl.a. vårdens bedrivande är nödvändigt med inskränkningar av besök, får, enligt lagens 3 §, huvudmannen för vårdinstitutionen
eller sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om besöksrestriktioner.
Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse besök av en viss person eller vissa personer. Denna bestämmelse handlar om besöksrestriktioner i
särskilda fall, dvs. i de fall man för en enskild vårdtagare eller i fråga om
en viss besökare vill inskränka besöken.
3 § Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande
av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet
är nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §,
får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i
särskilda fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara
generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer.

Förutsättningen för sådana besöksrestriktioner är att dessa är nödvändiga
för vårdens bedrivande, för att smitta inte ska överföras eller för att skydda enskilda vårdtagares personliga integritet. Med ”vården” avses såväl
vården av den som besöket avser som av andra intagna på institutionen.
Detsamma gäller i fråga om intrång i den personliga integriteten. Vårdens
bedrivande ska förstås i vid bemärkelse. Besöksrestriktioner kan i vissa
fall innebära totalt besöksförbud. Besöksrestriktioner kan också innebära
särskilda villkor för besöket, t.ex. att ansvarig läkare ska vara närvarande.
Ett aktualiserande av bestämmelsen kan bero såväl på att en intagen har
behov som avviker från det vanliga som på att en besökare beter sig oacceptabelt.50
Ett beslut enligt 3 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (5
§). Att be besökaren att återkomma lite senare, i det fall han eller hon
inställer sig vid en tidpunkt som är olämplig med hänsyn till vården och
planerade eller inledda aktiviteter, är inte ett överklagbart beslut.51
50
51
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Chefsöverläkaren har sålunda inte en på lag grundad rätt att besluta om
besöksinskränkningar beträffande besök hos patienter. Sådana restriktioner beslutas av sjukvårdshuvudmannen för sjukvårdsinrättningen (förutom i sådana fall som avses i lagens 4 § jämfört med 8 § andra stycket
LRV).52 I enlighet med allmänna regler kan dock huvudmannen delegera
rätten att fatta beslut.
Beträffande visitation av besökare, vilket kan ses som en besöksinskränkning, har JO53 uttalat följande. ”Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken. Av definitionen framgår att kroppsvisitation kan innebära en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig. Definitionen omfattar också väskor, paket och
andra föremål som vederbörande har med sig. Som jag (JO) tidigare har
anfört saknas möjlighet för vårdpersonalen att göra sådana kontroller av
utomstående. Grundlagens rättsskydd innebär att samhälleliga organ inte
får göra ingripanden inom det grundlagsskyddade området annat än med
stöd av lag. Den enskildes samtycke kan därför i princip inte åberopas till
stöd för ett intrång på det grundlagsskyddade området, om uttryckligt lagstöd för ett sådant åberopande saknas (jfr JO:s ämbetsberättelse 1991/92
s. 114). Vårdpersonalen har sålunda inte någon laglig möjlighet att undersöka en besökares kläder eller väska även om vederbörande ger sitt
samtycke därtill. En jämförelse kan göras med de befogenheter som kriminalvårdspersonalen har att av säkerhetsskäl ställa villkor för besök. Den
tidigare nämnda bestämmelsen i 29 § fjärde stycket lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt möjliggör att av säkerhetsskäl underkasta besökande
till en intagen kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. I avsaknad av
sådant lagstöd på det tvångspsykiatriska området är vårdpersonalen därför
hänvisad till att i enlighet med vad som anges ovan be besökaren att lämna
ifrån sig ytterkläder och väskor. För det fall besökaren inte accepterar förfaringssättet kan vederbörande självfallet vägras tillträde.”

4. Inskränkningar i en patients rätt att använda telefon eller med
andra tekniska hjälpmedel kontakta utomstående

Av 20 a § LPT och 8 § LRV framgår att chefsöverläkaren får besluta att
inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster,
om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Bedömningen av vilka
åtgärder som är nödvändiga ska i första hand göras av chefsöverläkaren.
52
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Vid denna bedömning ska proportionalitetsprincipen beaktas. I denna princip ligger att mindre ingripande åtgärder ska användas om de är tillräckliga
för att tillgodose syftet med åtgärden.54 Elektronisk kommunikationstjänst
möjliggör överföring av tal, fax, och data och andra former av kommunikation mellan nätanslutningspunkter. Således omfattas t.ex. användning av
tjänster för fast telefoni, mobiltelefoni, Internet och e-post.55
När det gäller inskränkning av hänsyn till patientens vård och rehabilitering torde det i normalfallet handla om att bryta ett destruktivt beteende
hos patienten som är en direkt eller indirekt följd av hans eller hennes
sjukdomstillstånd.56
Beslut ska även kunna fattas för att undvika att annan lider skada. Härmed bör främst förstås det psykiska lidande som hot eller trakasserier kan
åsamka framför allt närstående till patienten men också andra personer.
Det bör i sammanhanget betonas att intresset av att en patient på grund
av sitt sjukdomstillstånd inte skadar andra normalt sammanfaller med behandlingshänsynen. I praktiken torde det vara svårt att särskilja fall när en
patients användning av elektronisk, eller annan, kommunikation skadar
någon annan, från de fall när användningen är till men för vården eller
rehabiliteringen.57
Ett beslut om inskränkning eller övervakning förutsätter att det finns
tydliga och konkreta omständigheter som visar att patienten har missbrukat sin rätt till användning av kommunikation, eller att det finns välgrundad anledning att anta att ett sådant missbruk kommer att inträffa,
och att denna användning är till men för vården, rehabiliteringen eller är
till skada för någon annan. Det är således inte tillräckligt att patienten inte
bedöms kunna anförtros kommunikationsmedel på grund av misstanke
om sådan användning. Det ligger i sakens natur att patientens tidigare
beteende och aktuella sjukdomstillstånd ska beaktas vid bedömningen av
om det finns förutsättningar för ett beslut om inskränkning eller övervakning. En typisk situation när det kan vara nödvändigt att fatta beslut om
nämnda begränsningar är under perioder när patientens sjukdomstillstånd
är särskilt allvarligt och denne t.ex. uppvisar ett maniskt beteende och det
har framkommit omständigheter som visar att patienten missbrukar sin
rätt till kommunikation.58
54
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Nu angivna bestämmelser medför att det måste fattas ett individuellt
beslut för varje patient. Det är således inte tillåtet att med stöd av en lokal
ordningsregel föreskriva om att samtliga patienter inte får inneha exempelvis mobiltelefon vid en viss enhet, avdelning eller liknande. Det kan
naturligtvis uppstå problem om beslut om inskränkning har fattats avseende en patient och övriga patienter på enheten har tillgång till mobiltelefoner. Detta är dock inte skäl för att hindra övriga patienter på enheten
att inneha mobiltelefon. Således saknas lagstöd för att genom generella
lokala ordningsregler inskränka patienters rätt att använda elektroniska
kommunikationstjänster.

5§
5 § Verksamhetschefen ska fortlöpande följa upp att tvångsvården ges
i överensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Uppföljningen
ska säkerställa att patienternas inflytande och lagstadgade rättigheter i
vården tillgodoses samt att andra personers säkerhet och fysiska eller
psykiska hälsa inte riskeras. Vid uppföljningen ska beaktas om verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet har getts en
sådan utformning att användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder
begränsas.
Vid uppföljningen av den rättspsykiatriska vården ska, beträffande
patienten som ges vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om
särskild utskrivningsprövning, särskilt beaktas den effekt vården har
haft på patientens benägenhet att återfalla i brottslighet av allvarligt
slag.
Verksamhetschefen ska även, som ett led i uppföljningen, se till att
verksamheten regelbundet granskas för att säkerställa att kraven i första stycket är tillgodosedda. Granskningen ska utföras av någon annan
än företrädare för verksamheten eller dess sjukvårdshuvudman.
Bestämmelsen i första stycket tydliggör verksamhetschefens ansvar för
att fortlöpande följa upp tvångsvården. Verksamhetschefens ansvar är således vittgående vad gäller uppföljningen av verksamhetens tillämpning
av LPT och LRV. Detta innebär bl.a. att följa upp att vårdintygsbedömningar, begäran om polishandräckning, beslut om intagning, beslut om
tvångsåtgärder m.m. har utförts i överensstämmelse med lagstiftningen
och dess intentioner. Uppföljningen kan exempelvis ske genom intervjuer
med personal, patienter och närstående till patienter, genomgång av pa47
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tientjournaler och samarbete med brukarorganisationer. Det ska som vid
all hälso- och sjukvård finnas ett ledningssystem med bl.a. ett avvikelserapporteringssystem i överensstämmelse med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården. Vägledning till dessa finns i Socialstyrelsens
handbok ”God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården”. Beträffande säkerhetsfrågor hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om
rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
samt Socialstyrelsens handbok från år 2007 ”Säkerhet vid psykiatrisk
tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet”. Det är naturligtvis viktigt att verksamhetschefen återrapporterar
uppföljningens resultat till personalen.
Av andra stycket framgår vad uppföljningen särskilt ska beakta för en
patient som vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning. I uppföljningen kan t.ex. anges om patienten har begått, försökt eller planerat
att begå brott m.m.
Bestämmelsens tredje stycke innebär en ändring från de gamla föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård på så vis att det allmänna rådet om extern
granskning numera är en föreskrift och därmed bindande. Syftet med
den externa granskningen, revisionen, är att bidra till utvecklingen av
den interna egenkontrollen, uppföljningen och erfarenhetsåterföringen.
Utomstående och oberoende granskare kan tillföra nya perspektiv och
andra erfarenheter. Därtill kan granskarna använda sig av erfarenheter
från granskningen i utvecklingen av den egna verksamheten.
Den externa granskningen kan exempelvis genomföras av ett team bestående av verksamhetschef/chefsöverläkare, omvårdnadspersonal och
paramedicinare från ett annat sjukvårdshuvudmannaområde. Det kan vid
ett tillfälle vara lämpligt att en säkerhetsansvarig (enligt 15 a § LPT och 6
§ LRV) deltar, medan det vid ett annat tillfälle kan vara lämpligt att en utomstående konsult/jurist, som är förtrogen med hälso- och sjukvårdslagstiftning i allmänhet och tvångsvårdslagstiftning i synnerhet, deltar. Den
externa granskningen ska genomföras regelbundet. Det är lämpligt att de
som genomför granskningen har relevant utbildning för uppgiften och att
resultaten redovisas såväl muntligen i anslutning till granskningstillfället
som i en skriftlig rapport.
Nämnda granskning ska inte blandas ihop med det stöd och granskning
som Socialstyrelsens tillsyn har befogenhet att genomföra enligt 6 kap.
48
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9–11 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område, LYHS. I tillsynens uppgift ingår bl.a. att kontrollera om ovan
nämnda granskningar har genomförts.

3 kap.Vården
Vissa tvångsåtgärder
1§
1 § Innan ett beslut om intagning har fattats får inte en patient ges långtidsverkande depåläkemedel.
Av förarbetena till LPT framgår bl.a. följande: ”Det är självfallet viktigt
att noggranna överväganden av läkemedelsbehandling görs inför valet av
en behandling under en tvångsvårdsperiod. Särskilt som förstahandsåtgärd i ett inledningsskede av tvångsvård kan behandling med långtidsverkande depåneuroleptika framstå som klart olämpligt…”.59
I de tidigare gällande föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård fanns ett
allmänt råd som angav att depåläkemedel inte bör användas vid behandling, som ges innan intagningsbeslut fattats. Det allmänna rådet att depåläkemedel inte bör användas innan intagningsbeslut fattats har nu utformats som en föreskrift om depåläkemedel (långtidsverkande) och är
därmed bindande.
Om det är kliniskt möjligt och sjukdomstillståndet så tillåter är det enligt Socialstyrelsens mening viktigt att tidsutrymme ges för observation
innan farmakologisk behandling sätts in.
Då patientens sjukdomstillstånd är av sådan karaktär att medicinering
bedöms vara nödvändig är det viktigt att eftersträva att patienten tar emot
medicinen frivilligt. Då tvångsmedicinering bedöms vara oundgängligen nödvändig är det lämpligt att eftersträva att ett beslut om intagning
för psykiatrisk tvångsvård fattats innan patienten tvångsmedicineras.
Omständigheterna kan emellertid vara sådana att tvångsmedicinering är
oundgängligen nödvändig innan ett intagningsbeslut hinner fattas.
I de fall patientens sjukdomstillstånd tar sig sådant uttryck att medicinering är oundgängligen nödvändig, är det lämpligt att använda korttidsverkande läkemedel innan intagningsbeslut fattats. Tillståndet kan vara
av övergående natur. Förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård kanske
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inte anses föreligga vid prövningen av beslut om intagning för psykiatrisk
tvångsvård och patienten begär sig utskriven. Det är då inte önskvärt att patienten har kvarstående effekt av medicinering, som patienten inte vill ha.
Patientens sjukdomstillstånd kan även präglas av ångest och vanföreställningar, självdestruktiva handlingar och aggressiv våldsamhet av
sådan grad att tvångsmedicinering kan vara oundgängligen nödvändig
innan beslut om intagning fattats. Vid dessa svåra sjukdomstillstånd kan
det vara till men för patienten om korttidsverkande läkemedel används
genom att tvångsmedicineringen behöver upprepas. Under sådana omständigheter kan ett neuroleptikum med sederande och förlängd effekt,
som varar under något eller några dygn, vara lämplig medicinering.

2§
2 § Innan ett beslut fattas om fastspänning med bälte eller liknande
anordning, enligt 19 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, under
längre tid än fyra timmar ska den beslutande läkaren själv undersöka
patienten.
Innan ett beslut fattas om avskiljning under längre tid än åtta timmar, enligt 20 § första och andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
ska den beslutande läkaren själv undersöka patienten.
Första och andra stycket reglerar vad som gäller vid beslut om fastspänning med bälte eller liknande anordning respektive avskiljning för viss
tid längre än fyra respektive åtta timmar. För en rättssäker bedömning
inför beslut om förlängning av tvångsåtgärderna fastspänning i bälte eller
avskiljning krävs att beslutande läkare undersöker patienten. Bestämmelsen ska ses som ett lägsta krav och utgångspunkten måste alltid vara att
beslutande läkare genomför en personlig undersökning av patienten även
inför, eller så snart som möjligt efter, det inledande beslutet om fastspänning/avskiljning kortare tid än fyra respektive åtta timmar.
Således ska beslutande läkare alltid göra en personlig undersökning av
patienten inför beslut om fastspänning i bälte som avser viss tid längre
än fyra timmar. Detsamma gäller avskiljning för viss tid längre än åtta
timmar. Om patienten sover är det upp till den beslutande läkaren att
ansvara för om fastspänningen ska fortsätta eller inte. Även här måste
patientsäkerheten avgöra i valet mellan att väcka patienten eller inte. Är
patienten (tvångsvis) sederad, kan det vara etiskt tveksamt att konstatera
50
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att sederingen fungerar men behålla fastspänningen. Vid beslut om ytterligare förlängning av fastspänning respektive avskiljning krävs återigen
att den beslutande läkaren själv undersöker patienten innan denne kan
fatta beslut.

Fastspänning med bälte eller liknande anordning
19 § LPT:

19 § Om det finns omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig
själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte
eller liknande anordning. Vårdpersonal skall vara närvarande under den
tid patienten hålls fastspänd.
Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas
fastspänd längre än som anges i första stycket.
Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skall utan
dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

Fastspänning får i huvudsak ske när en patient riktar aggressivt beteende
mot sig själv eller andra. Det ska föreligga en omedelbar fara för att en
patient allvarligt ska skada sig själv eller andra, och situationen ska inte
kunna bemästras på annat sätt. Det ska vara fråga om risk för en allvarlig
fysisk skada. Fastspänning får självfallet aldrig tillgripas i bestraffningssyfte.60
Åtgärden ska vara kortvarig, dvs. tid understigande fyra timmar och
bör så snart det är möjligt ersättas med andra aktiva behandlingsinsatser. Otillräckliga personalresurser får t.ex. inte medföra att patienten hålls
fastspänd en längre tid än som är absolut nödvändigt med hänsyn till faresituationen. Bälte bör inte användas längre än någon eller högst några
timmar. Det är viktigt att patienten inte lämnas ensam medan han är fastspänd. Personal ska vara närvarande under den tid patienten hålls fastspänd.61 Av verksamhetens dokumenterade rutiner för fastspänning är det
lämpligt att det framgår vilka metoder, observationer och omvårdnadsåtgärder som kan vidtas samt hur det ska dokumenteras. Därutöver åligger
det den läkare som beslutat om fastspänning att bedöma om ytterligare
observationer eller åtgärder behövs.

60
61

Prop. 1990/91:58, s. 260
Prop. 1990/91:58 s. 260

51

Del B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18)

Det finns extrema undantagsfall då patienten måste hållas fastspänd
mer än några timmar. Krav tillkommer då på synnerliga skäl. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i fall där risken för allvarlig skada
är överhängande någon tid.62
Det avgörande vid bedömningen av om det är fråga om en ny fastspänning eller ett avbrott i en pågående fastspänning är vad som i det enskilda
fallet var skälet till att fastspänningen upphörde. JO63 har uttalat följande
beträffande avbrott i fastspänningen. ”Om uppehållet beror på ett toalettbesök eller liknande skall det inte betraktas som om fastspänningen har
upphört. Om fastspänningen har upphört på grund av att man har gjort
bedömningen att förutsättningar för fastspänning inte längre föreligger
och det en kort tid därefter visar sig att patienten på nytt riskerar att skada
sig själv eller andra, kan det vara fråga om en ny fastspänning.
När det gäller tiden för fastspänning har jag (JO) förståelse för att man
– när fastspänning skett under så lång tid att synnerliga skäl krävs för fortsatt fastspänning och skyldigheten att underrätta Socialstyrelsen inträder
– gör ett försök att släppa upp patienten. Det kan givetvis förekomma att
en patient, som släpps upp efter närmare fyra timmar i bälte på grund av
att det inte finns synnerliga skäl för fortsatt fastspänning, efter kort tid beter sig på ett sådant sätt att det på nytt finns skäl för fastspänning. Det får
dock inte förekomma att man släpper upp en patient ur bälte enbart i syfte
att få varje fastspänning att vara kortare tid än fyra timmar och därigenom
kringgå reglerna om synnerliga skäl och underrättelseskyldighet.
Det är viktigt att åtgärderna och bedömningarna i dessa hänseenden
dokumenteras fortlöpande i journalen.”
Beslut om fastspänning fattas av chefsöverläkaren. Beslut om fastspänning enligt 6 a § LPT, dvs. innan beslut om intagning har fattats, får
fattas av legitimerad läkare. Beslut enligt 6 a § förutsätter att beslut om
kvarhållande enligt 6 § LPT har fattats. Av 6 b § LPT framgår att frågan
om intagning ska avgöras skyndsamt.
Om beslutet gäller för viss tid längre än fyra timmar får uppgiften inte
delegeras till annan än en erfaren specialistkompetent psykiater vid sjukvårdsinrättningen vilket framgår av 39 § LPT och 23 § LRV. För beslut
om fastspänning för längre tid än fyra timmar krävs att intagningsbeslut
har fattats.
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Av förarbetena framgår att regeringen inte ansåg att en patients rörelsefrihet ska kunna inskränkas på annat sätt än genom fastspänning med
bälte eller liknande anordning. Patienters rörelsefrihet får således inte inskränkas på annat sätt, t.ex. med tvångströja eller handfängsel.64
Då bältesläggning är en integritetskänslig åtgärd anser Socialstyrelsen
att det av etiska skäl är viktigt att bältesläggningen sker i ett rum utan
insyn från andra patienter.
Beträffande frågan om tvångsåtgärder kan vidtas på patientens begäran
vill Socialstyrelsen nämna ett JO-beslut65 angående ”frivillig bältesläggning”. JO uttalade följande: ”Vid ’frivillig bältesläggning’ är det patienten
själv som begär att få bli fastspänd i bälte. Förfarandet är inte föranlett av
något agerande från det allmännas sida och kan inte anses vara en sådan
tvångsåtgärd som avses i RF och LPT. Jag (JO) har inte kännedom om i
vilken utsträckning ’frivillig bältesläggning’ förekommer inom den psykiatriska vården i dag. I min tillsynsverksamhet har jag träffat på endast
ett fall. Frågan om det över huvud taget är rimligt att av behandlingsskäl bevilja en begäran om ’frivillig bältesläggning’ undandrar sig min
bedömning. Enligt min mening är under alla förhållanden fastspänning
till sin natur en sådan åtgärd som av rättssäkerhetsskäl inte ska tillämpas
inom psykiatrin annat än när det finns direkt lagstöd för det. Jag (JO) delar sammanfattningsvis den uppfattning som Socialstyrelsen ger uttryck
för i sitt remissvar, nämligen att det är enbart när rekvisiten i 19 § första
stycket LPT är uppfyllda som fastspänning i bälte kan komma i fråga.”

Avskiljning

20 § LPT

20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är
nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande
beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut
om avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom
ett nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.
Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt
första stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.
Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls
avskild mer än åtta timmar i följd, skall Socialstyrelsen utan dröjsmål
underrättas om detta. En patient skall under den tid han hålls avskild stå
under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.
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Med avskiljning menas att en person hålls instängd på ett rum, antingen
det egna eller i ett särskilt isoleringsrum.66
Vad gäller innebörden i detta sammanhang av begreppet ”avskild” får
anses stå klart att om den enskilde väljer att själv låsa dörren till sitt rum
är det inte är fråga om att han eller hon är avskild i den mening som här
är i fråga; för att en patient ska anses avskild måste förutsättas att det sker
genom en åtgärd från hälso- och sjukvårdens sida. Att en patient hålls instängd ensam i ett särskilt rum, del av avdelning eller om dörren till hans
eget rum låses av personal samt om patienten hindras att lämna sitt rum
utgör typiska fall av avskiljning. Enbart det förhållandet att en patient placeras i ett rum som är beläget i en annan del av en byggnad än de övriga
patienternas rum behöver inte innebära att det är fråga om en avskiljning.
Om den enskilde patienten genom en sådan placering hindras från att
ha kontakt med de övriga patienterna är det dock enligt Socialstyrelsens
mening fråga om avskiljning.
Om patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter får han eller hon avskiljas, dvs. hållas
isolerad från andra patienter. Avsikten är att avskiljning ska användas
endast i rena undantagssituationer och då i skyddssyfte, aldrig i bestraffningssyfte. Det är inte tillåtet med rutinmässig avskiljning, t.ex. under
natten. Man ska först pröva om man med personalinsatser kan uppnå
samma syfte som en isoleringsåtgärd avser. I sällsynta fall förekommer
att patienter måste hållas avskilda längre tid än åtta timmar. Då tillkommer krav på synnerliga skäl. Bestämmelsen tar sikte på vissa extrema
fall då patientens situation är så svår att ett avskiljande måste ske för en
längre tid än några dagar. Detta torde behövas endast i särpräglade undantagsfall. Något krav på att personal ska vara närvarande då en patient
hålls avskild finns inte, men han eller hon ska stå under fortlöpande uppsikt.67 Det är lämpligt att det av verksamhetens dokumenterade rutiner för
avskiljande av en patient framgår vilka observationer, med tidsintervall,
som ska göras och vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas av personal
en vid avskiljande samt hur det ska dokumenteras. Därutöver åligger det
den läkare, som fattat beslut om avskiljande, att bedöma om ytterligare
observationer eller åtgärder behövs.
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Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild
mer än åtta timmar i följd, ska Socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas
om detta på blankett SoSB 44515. Beslut om avskiljande mer än åtta timmar kan inte delegeras annat än till erfaren specialistkompetent psykiater
vid sjukvårdsinrättningen (39 § LPT och 23 § LRV).
Underrättelse om tvångsåtgärder rapporteras (tidigare kallat kvartalsrapportering) från och med 1 januari 2009 enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till patientregistret.

Vårdplanering
3§
3 § Vårdplaneringen enligt 16 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 6 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård ska inledas i anslutning till beslutet om intagning. Vårdplanen ska
ligga till grund för behandlingen av patienten i det akuta skedet efter
intagningen och innehålla huvuddragen i planeringen av den fortsatta
vården.
Vårdplanen ska omprövas så snart det finns ett underlag för att fastställa en sådan för den fortsatta vården.
Bestämmelsen reglerar när en vårdplan ska upprättas. Av 16 § LPT och
förarbeten framgår bl.a. att vårdplanen ska upprättas snarast efter det att
patienten har tagits in för tvångsvård. Det krävs en viss tid för nödvändiga utredningsåtgärder innan en vårdplan kan upprättas. Det gäller i synnerhet när vårdplanen avser en patient som inte är känd sedan tidigare.
Eftersom vårdplanen ska ligga till grund för genomförandet av vården,
bör dock en preliminär vårdplan alltid upprättas i anslutning till ett beslut
om intagning för tvångsvård. Den preliminärt upprättade vårdplanen ska
ligga till grund för behandlingen i det akuta skedet efter intagningen för
tvångsvård och ange huvuddragen i planeringen av den fortsatta vården.
Den preliminärt upprättade vårdplanen ska revideras så snart som det
finns underlag för att fastställa den vårdplan som ska ligga till grund för
det fortsatta vård- och behandlingsarbetet. 68
Av 2 § 6 FPRV framgår att patientjournalen ska innehålla vårdplanen.
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4§
4 § Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses
i vårdplaneringen.
Om det inte är möjligt att upprätta vårdplanen i samråd med patienten, ska orsaken därtill anges i planen.
Bestämmelsen innebär att den som är ansvarig för vårdplaneringen ska
ge patienten möjlighet att påverka planeringen. Patienten kan göras delaktig genom att olika behandlingsalternativ föreslås och konsekvenserna
av dessa förklaras. Patienten kan ges möjlighet att medverka i diskussion
om villkor för permissioner och utevistelser med personal. Av 17 § LPT
framgår att frågor om behandlingen ytterst avgörs av chefsöverläkaren
vid den enhet där patienten vårdas.
Det ska framgå av vårdplanen om det inte varit möjligt att upprätta den
i samråd med patienten och orsaken därtill. En orsak kan vara att patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd inte är kapabel att medverka eller
medvetet valt att inte medverka.
Bestämmelser om vårdplan finns i 16 § LPT till vilken 6 § andra stycket LRV hänvisar. Där framgår bl.a. att om det inte är olämpligt så ska
samråd också ske med patientens närstående.

5§
5 § Vårdplanen ska ge en samlad bild av patientens medicinska, psykologiska och sociala behov. Vidare ska målen för de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med tvångsvården ska
kunna uppnås framgå av planen.
För en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det av vårdplanen framgå vilka insatser som planeras för att patienten inte ska
återfalla i brottslighet.
Om en patient har behov av insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården eller den psykiatriska öppenvården, ska vårdplanen upprättas i samråd med dessa. Vårdplanen
ska innehålla planerade insatser och formerna för samverkan.
Bestämmelsens första stycke anger vad vårdplanen ska innehålla. Vårdplanen ska möjliggöra att tvångsvården kan styras och säkras mot de mål
och delmål som anges för vården av en patient. Av vårdplanen ska framgå
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inte bara patientens vård- och behandlingsbehov utan även hans behov
av bostad, stöd och service samt arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Om det visar sig att det finns behov av insatser från kommunen,
bör vårdplanen självfallet upprättas i samråd med socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvården. Om det inte är olämpligt, eller det
möter hinder på grund av sekretess bör samråd också ske med patientens
närstående. Vidare framgår av nämnd proposition att vårdplanen bör klargöra behovet och formerna för samarbete och samverkan mellan berörda
sjukvårdande och sociala insatser. Chefsöverläkaren bör därför liksom
hittills vara skyldig att klarlägga om patienten har behov av stöd från
socialtjänsten. Ansträngningar bör därvid självklart göras för att ge patienten en individuellt anpassad information som tillgodoser patientens
delaktighet.69
Krav ska ställas på att det ska upprättas en vårdplan som redovisar de
behandlingsåtgärder och andra insatser som bedöms nödvändiga under
och efter vistelsen på vårdinrättningen för att syftet med tvångsvården
ska uppnås. Krav ska också ställas på att en vårdplan ska omprövas vid
återkommande tillfällen och revideras när det behövs. Vårdplanen ska vid
ansökan om fortsatt vård och anmälan till länsrätten vid rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning ge rätten underlag för beslut om
förlängning av vårdtiden. Vårdplanen utgör också ett viktigt beslutsunderlag inför ett beslut om permission.70
Som bilaga 1 finns uppgifter som, i tillämpliga delar, är viktiga att ha
med i vårdplanen.
Bestämmelsens andra stycke specificerar vad som särskilt gäller för
vårdplaneringen vid rättspsykiatrisk vård för patienter med särskild utskrivningsprövning.
Vid rättspsykiatrisk vård bör vårdplanen särskilt klargöra behovet av
insatser för att tillgodose samhällsskyddet, t.ex. konsultationsinsatser för
att kunna göra kvalificerade bedömningar av risken för återfall i allvarlig
brottslighet. Vårdplanen bör också klargöra behovet av eftervårdsinsatser
och formerna för uppföljning av medicinsk behandling och andra insatser.71
Bestämmelsens tredje stycke redogör för vad vårdplanen ska innehålla
om det finns behov av insatser från andra aktörer.
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6§
6 § Chefsöverläkaren ska ansvara för att en vårdplan upprättas, följs
upp och omprövas av en läkare med kompetens och erfarenhet för uppgiften.
Bestämmelsen tydliggör chefsöverläkarens ansvar för att en vårdplan
upprättas, att den följs upp och omprövas av en läkare med kompetens
och erfarenhet för uppgiften.
En förutsättning för att chefsöverläkaren ska kunna veta om en patient
åter behöver vårdas på sjukvårdsinrättningen är att han eller hon håller
sig löpande informerad om patientens situation. En lämplig ordning kan
vara att det anges i den samordnade vårdplanen hur informationsutbytet
ska ske mellan landstinget och kommunen. Genom kontakter med patienten, närstående, psykiatrisk öppenvård och socialtjänsten kan chefsöverläkaren skaffa sig en kontinuerlig bild av patientens sjukdomsförlopp och
livssituation. Av 43 § LPT (och genom hänvisning i 24 § LRV) framgår
att uppgifter om en patient ska lämnas utan hinder av sekretess från hälsooch sjukvården och socialtjänsten om det behövs för att chefsöverläkaren
ska kunna fullgöra sina åligganden enligt lagen. Ett sådant åliggande får
anses vara att fatta beslut alternativt ansöka om sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård när chefsöverläkaren bedömer att
det finns förutsättningar för det. För att kunna göra en sådan bedömning
behöver chefsöverläkaren bl.a. få del av uppgifter om en patient följer
uppställda villkor.72

Tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningen
7§
7 § Om en patient på egen hand ska vistas utanför vårdavdelningen
men inom sjukvårdsinrättningens område ska chefsöverläkaren, i de
fall patienten ges psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning, ange det område som tillståndet avser.
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Bestämmelsen reglerar vad som gäller när chefsöverläkaren fattat beslut
om s.k. frigång. Med frigång menas att patienten på egen hand vistas
inom sjukvårdsinrättningens område men utanför sin vårdavdelning. Bestämmelsen gäller enbart vid vård enligt LPT eller LRV utan särskild utskrivningsprövning.
Frigång får således endast ske inom sjukvårdsinrättningens område.
Då sådant område kan vara stort är det viktigt att det tydligt definieras
vilket område som är frigångsområdet. Frigångsområdet kan markeras
med staket, skyltar eller karta.
För en patients vistelse utanför vårdavdelningen i sällskap med personal krävs enbart tillstånd av chefsöverläkaren som ytterst är ansvarig för
vården. Det är viktigt att all vistelse utanför vårdavdelningen föregås av
en riskbedömning.

8§
8 § Ett tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område, enligt 25 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 9−11 §§
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får ges dels för ett visst
tillfälle och viss tid (timmar eller dagar), dels för återkommande tillfällen och viss tid.
Om det finns särskilda skäl, får ett tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område ges för längre tid, dock högst fyra veckor.

Allmänna råd
Särskilda skäl kan vara att patienten behöver en längre utslussning till
ett eget eller särskilt boende eller för deltagande i studier, arbete eller
någon annan sysselsättning.
Bestämmelsens första stycke klargör för vilka tillfällen tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission) får ges.
Utgångspunkten är att permission under pågående tvångsvård bör användas på samma sätt som vid annan sluten hälso- och sjukvård. Permission bör således kunna ges dels för visst tillfälle och viss tid (timmar eller
dagar), dels för återkommande tillfällen och viss tid, t.ex. natt, dag- eller
helgpermission. Patienten bör kunna ges permission för att sköta om vissa
personliga angelägenheter och för att möjliggöra socialt rehabiliterande
insatser som är nödvändiga för att tvångsvården ska kunna upphöra, t.ex.
för att förbereda ett särskilt boende. På detta sätt kan hospitalisering mot-
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verkas. Vidare bör permission kunna medges för att patienten successivt
ska anpassa sig till ett liv utanför vårdinrättningen och möjliggöra bedömningar av patientens anpassningsförmåga i samhället. En mer långvarig placering på behandlingshem som omfattas av kommunens ansvar
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, bör däremot normalt inte kunna
ske i samband med permission. En sådan placering kan istället ske när
psykiatrisk tvångsvård ges som öppen psykiatrisk tvångsvård. I syfte att
förbereda en smidig övergång till sådan vård kan dock permissioner behöva medges även för vistelse på ett sådant behandlingshem.73
Bestämmelsens andra stycke anger att tillståndet kan avse längre tid,
dock längst fyra veckor, om det föreligger särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara att patienten ska delta i en utbildning eller behöver längre
utslussning till särskilt eller eget boende.74 Om det bedöms att patienten
behöver längre tid än fyra veckor för exempelvis utslussning till eget eller särskilt boende är det lämpligt att en ansökan om öppen psykiatrisk
tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård övervägs.
Bestämmelser om permission finns i 25 § LPT och i 9 § LRV (utan
särskild utskrivningsprövning), 10 § LRV (med särskild utskrivningsprövning) och 11 § LRV (intagna i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt
ungdomshem). Av 25 § LPT framgår följande.
25 § Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del av
vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får
ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd
får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med
vårdplanen.
Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas
med sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket.
Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket
om förhållandena kräver det.

Återintagning från permission till en vårdinrättning ska inte kunna tillgripas som en rent disciplinär åtgärd mot en patient, som har åsidosatt
villkor som har meddelats honom. För återintagning krävs att patientens
tillstånd är sådant att man inte ser någon annan utväg än att fortsätta vården genom att patienten vistas på vårdinrättningen.75
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Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård
och öppen rättspsykiatrisk vård
9§
9 § Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses
i den samordnade vårdplaneringen.
Om det inte är möjligt att upprätta den samordnade vårdplanen i
samråd med patienten, ska orsaken till detta anges i planen.
När det inte finns behov av insatser från socialtjänsten eller om patienten inte önskar sådana insatser, ska detta framgå av den samordnade vårdplanen.

Allmänna råd
Upprättandet av den samordnade vårdplanen bör göras i samråd med
patientens närstående, om det inte bedöms olämpligt.
Bestämmelsen i första stycket reglerar vad som gäller avseende patientens delaktighet i och inflytande över den planerade vården.
Den samordnade vårdplanen förutsätter att samråd sker med patienten
i fråga om dennes behov och att patientens valmöjligheter tillgodoses så
långt det är möjligt. Detta ökar förutsättningarna för att insatserna från
hälso- och sjukvården och socialtjänst ska kunna få största möjliga effekt
och att syftet med tvångsvården ska kunna uppnås.76 När det gäller insatser från kommunen förutsätts att kommunen och den enskilde är överens
om insatserna för att ta fram ett beslut om sådana, eftersom insatser enligt
SoL och LSS ska utgöra erbjudanden och inte kan förenas med tvång.
Kommunen ska också utreda den enskildes behov innan beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS fattas.77
Många personer kommer, liksom i dag är fallet vid permissioner, att
behöva bistånd enligt SoL eller LSS. När det gäller förhållandet mellan
patient och socialtjänst förutsätter den nya vårdformen ett aktivt samarbete med patienten, bl.a. på så sätt att denne frivilligt ansöker om eventuella insatser enligt SoL och LSS.78 Om en ansökan avser en boendeform
enligt SoL eller LSS ska respektive nämnd göra en bedömning av om boendeformen tillgodoser patientens behov, om behovet inte kan tillgodoses
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respektive redan tillgodoses på annat sätt och om övriga kriterier för att
bevilja insatsen är uppfyllda (4 kap. 1 § SoL respektive 1 §, 7–8 §§ och 9
§ första stycket 9 LSS).
I förarbetena till SoL anges som en allmän riktlinje att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans
med honom. Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid
handläggningen av enskilda ärenden inom socialtjänsten och ska gälla
vid såväl vård och behandlingsinsatser som andra av socialtjänsten förmedlade sociala insatser.79
Enligt 8 § LSS ska insatser enligt lagen ges den enskilde endast om han
eller hon begär det. Av förarbetena till lagen framgår att undantag bara ska
kunna göras i fråga om den som på grund av sin ungdom har vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma i barnets angelägenheter
samt i fråga om personer som uppenbart saknar förmåga att ta ställning
i frågan. Insatserna ska då kunna ges på begäran av den enskildes vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Departementschefen
understryker att det i de senare fallen krävs en mycket stor lyhördhet och
respekt för de önskemål som den enskilde ger uttryck för.80
Bestämmelsens andra stycke reglerar att det ska dokumenteras i den
samordnade vårdplanen om det inte varit möjligt att upprätta planen i
samråd med patienten. Orsaken därtill ska anges i planen. En orsak kan
exempelvis vara att patienten själv valt att inte delta.
Bestämmelsen tredje stycke anger vad som gäller vid upprättande av
den samordnade vårdplanen.
Den samordnade vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de ansvariga enheterna för respektive insats. Vårdplanen är upprättad när den har
justerats av nämnda enheter vid kommun och landsting. När det gäller
socialtjänstens insatser bör det understrykas att en förutsättning dessutom
är att patienten är villig att medverka i insatserna och själv ansöker om
dessa. Det ska framgå av den samordnade vårdplanen när insatser från socialtjänsten inte behövs.81 Det är lämpligt att i den samordnade vårdplanen
ange skälen till varför insatser från socialtjänsten inte behövs. Ett skäl kan
vara att patienten redan har ett fungerande boende och/eller sysselsättning.
Länsrätten behöver bl.a. känna till detta när de ska ta ställning till ansökan
om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård.
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Av 7 § LPT till vilken 12 a § LRV hänvisar framgår att det till ansökan
om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård
ska fogas en samordnad vårdplan. En samordnad vårdplan ska således bifogas ansökan även om det inte finns något behov av insatser från social
tjänsten eller om patienten inte önskar sådana insatser.
Beträffande det allmänna rådet framgår av förarbetena att om det inte
är olämpligt och den enskilde ger sitt medgivande till det bör samråd i fråga om patientens behov också ske med patientens närstående.82 Ett sådant
samråd kan vara en viktig kvalitetsaspekt i arbetet och förstärka närståendes delaktighet. Deltagande och engagemang från närstående och andra i
patientens sociala nätverk kan vara av stor vikt för patientens möjligheter
till ett väl fungerande liv utanför sjukvårdsinrättningen. Bestämmelserna
om sekretess måste dock beaktas.

Den samordnade vårdplanens innehåll

Av 7 a § LPT (till vilken 12 a § LRV hänvisar) framgår vad en samordnad
vårdplan ska innehålla.
7 a § En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om
– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och
sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,
– beslut om insatser,
– vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för
respektive insats, och
– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller
kommunen
Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon
bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första
stycket i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska
utformas i samarbete mellan de enheter vid kommunen eller landstinget
som svarar för insatserna. Vårdplanen är upprättad när den har justerats
av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun
eller annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Vårdplanen ska så allsidigt som möjligt belysa patientens behov av insatser och avsikten är att uppnå en samordnad planering av de insatser som
kan vara aktuella. Kravet på en samordnad vårdplan innebär att chefs
överläkaren måste få till stånd en samordnad planering och uppföljning
av landstingets och kommunens insatser. För det fall patienten inte har
82
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något behov av insatser från kommunens sida behöver naturligtvis inte
heller något samråd ske med kommunen.83
Nedan anges i kursiv stil de punkter som den samordnade vårdplanen
ska innehålla enligt 7 a § LPT och 12 a § LRV. Under varje punkt anges
exempel på uppgifter som kan beaktas i den mån det är relevant.
• Uppgifter om det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst.
Här kan följande anges:
– Behov av behandlingsinsatser i öppen och sluten vård, omvårdnadsinsatser, sociala behov som boende och sysselsättning, behov av psykoedukativa insatser samt behov av övriga insatser.
– Behov av samordnade insatser i de fall patienten förutom en psykisk
sjukdom har en somatisk sjukdom och/eller något missbruk/beroende.
– Patientens och eventuellt de närståendes uppfattning om behovet av
insatser.
– Underlag för behovsbedömningen, t.ex. användning av systematiska
bedömningsinstrument, utredningar, tester och samtal.
– Vem eller vilka som genomfört behovsbedömningen i de olika delarna.
– Behov av ytterligare utredningsinsatser för att kunna fastställa patientens behov.
För patienter som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren lämna en särskild redogörelse för
risken för att patienten till följd av sin psykiska störning återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Chefsöverläkaren ska också redogöra för
de insatser som har planerats för att motverka att patienten återfaller i sådan brottslighet. Till anmälan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska
det fogas en uppföljning av den samordnade vårdplanen (16 b § LRV).
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• Beslut om insatser.
Här kan följande anges:
– Vem som fattar besluten (eventuellt med delegation) i landstingets
hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst samt vilka som ska
justera den samordnade vårdplanen.
– Fattade beslut enligt socialtjänstlagen och LSS.
– Eventuella överklaganden av socialtjänstens beslut.
– Datum när insatsen tidigast eller senast kan verkställas.
– Hälso- och sjukvårdens planerade och genomförda insatser.
– Insatser som är relevanta för den samordnade vårdplanen och som
kommunen erbjuder utan biståndsbeslut.
– Insatser av ett personligt ombud.
• Vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive insats
Här kan följande anges:
– Socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens kontaktpersoner för
planering kring patienten.
– Uppgifter om vem som har kostnadsansvaret för respektive insats.
– Ansvarsfördelning för sociala insatser.
– Ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsinsatser.
– Ansvaret för att rapportera om patienten bryter mot de villkor som
föreskrivits för vården.
• Eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget och kommunen.
Här kan följande anges:
– Försäkringskassan
– Arbetsförmedlingen
– Frivården
– Ideella organisationer
– Förvaltare eller god man
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10 §
10 § Chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven ska ansvara för uppföljningen av den samordnade vårdplaneringen.
Chefsöverläkaren ska ha en sådan kontakt med berörda instanser
inom den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten avseende
patientens situation att frågan om återintagning till sluten vård eller
vårdens upphörande kan prövas fortlöpande.
Bestämmelsen klargör vem som har ansvaret för uppföljningen och vad
som krävs för en bra uppföljning.
Den nya vårdformen innebär att patienterna vistas utanför sjukvårdsinrättningen och att kontakterna därmed mellan hälso- och sjukvården
och patienten i de flesta fall inte kommer att vara lika täta som när patienten befinner sig på sjukvårdsinrättningen. Detta kommer att ställa
särskilda krav på chefsöverläkaren, som har ansvar för den samordnade
vårdplanen, att hålla sig uppdaterad om patientens tillstånd och behov,
t.ex. genom kontakter med patienten, den psykiatriska öppenvården, primärvården och med kommunens socialtjänst. En sådan fortlöpande uppföljning är viktig både för att på bästa sätt fortgående kunna bedöma och
tillgodose patientens vårdbehov och för att i förekommande fall kunna
tillgodose samhällsskyddet. Inom ramen för den nya vårdformen är det
därför särskilt viktigt att betona vikten av uppföljning av den samordnade
vårdplanen.84 Chefsöverläkaren har ansvar för att även den öppna tvångsvården organiseras och följs upp på ett sådant sätt att kraven på god vård
och hög patientsäkerhet tillgodoses inom ramen för det kvalitetssystem
som ska finnas i verksamheten.85
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11 §
11 § I den uppföljning som ska fogas till ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk vård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt 9 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive 12 a § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska det särskilt redogöras för vilka insatser som har genomförts i enlighet med den samordnade vårdplanen och vilken verkan dessa har haft.
Om beslut om återintagning enligt 26 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller 3 c § lagen om rättspsykiatrisk vård har fattats och
patienten inom fyra dagar har återgått till öppen psykiatrisk tvångsvård
respektive öppen rättspsykiatrisk vård ska uppgifter om sådana beslut
framgå av uppföljningen.
När det gäller en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap.
3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det
dessutom anges vilka insatser som har genomförts för att motverka återfall i brottslighet av allvarligt slag. Vidare ska de ytterligare insatser som
bedöms nödvändiga anges samt om föreskrivna villkor bör ändras.
Bestämmelsen i första stycket reglerar vad uppföljningen ska innehålla.
Chefsöverläkaren har en skyldighet att, i samband med ansökan om
fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård,
särskilt redogöra för vilken uppföljning som gjorts av den samordnade
vårdplanen. Det bör därför anges t.ex. vilka insatser som genomförts för
att tillgodose patientens behov och vilken verkan insatserna haft.86
En förutsättning för en adekvat uppföljning är att chefsöverläkaren har
den kontakt med berörda instanser inom den öppna hälso- och sjukvården och med socialtjänsten som behövs för att frågan om vårdinsatserna
och upphörande av vården kan prövas fortlöpande. För att garantera att
nämnda uppföljning sker ska chefsöverläkaren, när han eller hon ansöker om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård, särskilt redogöra för vilken
uppföljning som har gjorts av den tidigare samordnade vårdplanen.87
Uppföljningen bör innehålla uppgifter om vilka insatser som har genomförts för att tillgodose patientens behov och vilken verkan insatserna
har haft samt om det finns behov av förändringar i insatserna.88
Andra stycket innehåller bestämmelser om vissa särskilda uppgifter
86
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som ska framgå av uppföljningen. För att länsrätten ska pröva ansökan
om fortsatt öppen tvångsvård behöver den ett underlag för att kunna ta
ställning. Det är av särskild vikt att beslut om återintagning där patienten
inom fyra dagar återgått till öppen tvångsvård kommer till länsrättens
kännedom då det kan vara en indikation på att den öppna vårdformen inte
tillgodosett patientens behov och att förändrade villkor kan behövas.
Bestämmelsens tredje stycke anger vilka uppgifter utöver ovanstående
som uppföljningen ska innehålla när det gäller patienter som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB med beslut om särskild utskrivningsprövning. I dessa fall ska det dessutom i uppföljningen anges vilka
insatser som genomförts för att motverka återfall i allvarlig brottslighet.

4 kap. Övriga bestämmelser
Vårdintyg
1§
1 § I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av
intyg inom hälso- och sjukvården m.m. ges bestämmelser om de läkarintyg som avses i 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Bestämmelsen är en hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och
sjukvården m.m. I denna föreskrifts 5 kap. 4 § anges vilken kompetens
som krävs för att utfärda intyg. Av 8 kap. 4 § samma föreskrift framgår att
vårdintyg ska utfärdas på blanketten SoSB 42023.
Av 40 § LPT framgår att undantag kan medges från kravet i 4 § LPT
att läkare som utför undersökning för vårdintyg ska vara legitimerad. Av
14 § FPRV framgår att det är Socialstyrelsen som kan medge sådana undantag.
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Överlåtelse av chefsöverläkarens uppgifter
2§
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. Ansökan om ett sådant undantag ska skickas
till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region.
Bestämmelsen reglerar undantag från kravet på specialistkompetens när
en chefsöverläkare ska uppdra åt en specialistkompetent läkare att fullgöra uppgifter enligt 39 § LPT eller 23 § LRV. I dessa paragrafer anges att
chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt LPT respektive
LRV. Med erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen avses bl.a. att läkaren
ska känna till och ha erfarenhet av sjukvårdinrättningens rutiner.
Det är därför viktigt att chefsöverläkaren förvissar sig om och följer
upp att den specialistläkare som får uppdraget att fullgöra chefsöverläkarens uppgifter har erforderlig formell och reell kompetens samt kännedom om sjukvårdsinrättningen och dess rutiner.
Om det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock inte såvitt gäller de beslut som anges i 39 § LPT respektive 23 § LRV. Bestämmelsen
innebär att det inte är möjligt för chefsöverläkaren att delegera uppgifter
till läkare utanför sjukvårdsinrättningen, t.ex. till erfaren läkare med erforderlig kompetens i den öppna hälso- och sjukvården.89
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Bestämmelsens första stycke reglerar vad som gäller vid chefsöverläkarens uppdrag till s.k. artonmånadersläkare. Det bör uppmärksammas att
uppdraget ska avse ”en viss patient”. Uppdraget kan således inte avse en
mängd icke namngivna patienter vid exempelvis en viss avdelning.
Av bestämmelsens andra stycke framgår att Socialstyrelsen kan medge undantag från ovanstående krav. Ansökan om sådant undantag ska
skickas till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i respektive region.
Av ansökan är det viktigt att skälen för ansökan framgår samt uppgifter om den läkare som ska fullgöra chefsöverläkarens uppgifter utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Det är också viktigt att uppgifter om
ST-läkarens utbildningsprogram samt vilka krav i målbeskrivningen som
uppnåtts framgår. Ansökan om specialistkompetens med bilagor kan i tillämpliga delar användas som underlag.
Bestämmelsens sista stycke anger vad som gäller i övriga fall. Av 40 §
LPT framgår att undantag kan medges från kravet på specialistkompetens
i 39 §. Av 14 § FPRV framgår att det är Socialstyrelsen som kan medge
sådana undantag.

Biträde av polismyndighet
3§
3 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård får begäras endast när det av omständigheterna framgår att den enskilde håller sig undan eller inte frivilligt går
med på en undersökning för vårdintyg. Om det är möjligt och bedöms
lämpligt, ska undersökningen utföras där den enskilde vistas.

Allmänna råd

Ett beslut om omhändertagande enligt 4 andra stycket § lagen om psykiatrisk tvångsvård bör övervägas före begäran om polishandräckning
enligt 47 § andra stycket 1 lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Bestämmelsen reglerar när polishandräckning kan begäras för att möjliggöra en undersökning för vårdintyg. Av förarbetena framgår bl.a. att det
ligger i sakens natur att polishandräckning endast ska begäras när det av
omständigheterna framgår att den enskilde håller sig undan eller inte frivilligt går med på undersökningen. Bestämmelsen har tillkommit främst i
syfte för att göra det möjligt för den läkare som ska utföra undersökningen
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att få tillträde till den bostad eller det utrymme, där den enskilde befinner
sig. Det är viktigt att den enskilde, om det inte är omöjligt eller uppenbart
olämpligt, undersöks där han vistas. Om den som ska undersökas går med
på att undersöka sig i sin bostad och undersökningen lämpligen kan ske
där, bör polishandräckning för transport till en läkarmottagning således
inte komma i fråga såvida inte starka skäl talar för detta. 90
En läkare på en ort har möjlighet att kontakta en läkare på den ort
där den enskilde vistas och begära undersökning för vårdintyg. En längre
transport måste anses innebära en ökad risk för att den enskilde under
tiden kan försämras i sitt hälsotillstånd och får därför anses mindre lämplig. Om det inte finns några särskilda skäl, t.ex. att läkare vid tillfället inte
är tillgänglig, är det Socialstyrelsens uppfattning att den enskilde i första
hand ska föras till närmaste vårdinrättning om inte undersökningen kan
utföras där denne befinner sig.91
För att underlätta psykiatrins samarbete med polismyndigheten är det
värdefullt om det upprättas rutiner för samverkan kring frågorna om polishandräckning.

Omhändertagande

Av 4 § andra stycket LPT framgår att om undersökning för vårdintyg
inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för
undersökning.
Beslut om omhändertagande bör ha fattats innan begäran om polishandräckning görs. Ett beslut om omhändertagande för vårdintygsundersökning är en frihetsberövande åtgärd. I regel ska den läkare som beslutar
om omhändertagande för läkarundersökning för vårdintyg också utföra
undersökningen. Detta följer av att beslutet får anses innebära ett ställningstagande till att undersökningen ska genomföras. Av praktiska skäl
kan dock i enskilt fall motiveras att annan läkare genomför undersökningen. Det är ytterst angeläget att ett omhändertagande för undersökning
genomförs så hänsynsfullt och skonsamt mot patienten som omständigheterna medger i det enskilda fallet. Det bör så långt möjligt vara personal
från primärvården eller den psykiatriska verksamheten som ombesörjer
omhändertagandet. Många gånger kan det vara lämpligt att personalen
tar till sin hjälp personer från socialtjänsten eller andra människor som
patienten känner sedan tidigare och har förtroende för. Det bör framhållas
att det inte är tillåtet för vårdpersonal att utöva våld mot patienten i detta
90
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sammanhang. Om det blir nödvändigt får hjälp begäras från polismyndigheten.92

Husrannsakan

Polis får med stöd av 20 § polislagen (1984:387) söka efter en person som
med laga stöd ska omhändertas och bereda sig tillträde till den eftersöktes
bostad dvs. göra husrannsakan. Polisen får således göra husrannsakan om
en person ska omhändertas för att föra personen till sjukvårdsinrättning
sedan vårdintyg utfärdats eller återföra en person som lämnat vårdinrättning utan tillstånd, med stöd av 47 § andra stycket 2–5 LPT. Polis har
däremot inte något tydligt stöd för att göra husrannsakan när polishandräckning begärs för att föra person till läkarundersökning för vårdintyg,
enligt 47 § andra stycket 1 LPT, om det inte finns ett beslut om omhändertagande. Läkare kan, med stöd av 4 § LPT, om undersökning inte kan
utföras med patients samtycke, fatta beslut om omhändertagande. Om
sådant beslut fattas innan begäran om polishandräckning begärs för att
hämta en person till undersökning, enligt 47 § andra stycket 1 LPT, ökar
möjligheterna för polisen att göra husrannsakan och därmed att gå in i
bostaden för att hämta och föra personen till undersökningen.

4§
4 § Innan polishandräckning enligt 47 § andra stycket 2 lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård begärs ska läkaren, om det bedöms lämpligt, försöka övertala patienten att frivilligt inställa sig på
den sjukvårdsinrättning, där frågan om intagning ska prövas.
När chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där frågan om
intagning ska prövas begär biträde av en polismyndighet enligt 47 §
andra stycket 2 lagen om psykiatrisk tvångsvård för att föra patienten
till sjukvårdsinrättningen sedan vårdintyg har utfärdats, ska han eller
hon ha tillgång till intyget eller en kopia av det.
Bestämmelsen i första stycket reglerar det fallet att en patient sedan vårdintyg har utfärdats ska föras till en sjukvårdsinrättning för prövning av
frågan om psykiatrisk tvångsvård ska ges. Oftast är det den läkare som
har undersökt patienten som bäst kan bedöma behovet av polishandräckning. Det är självklart att läkaren innan han begär polishandräckning först
92
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försöker, om det är lämpligt, att övertala patienten att frivilligt inställa sig
till den sjukvårdsinrättning, där frågan om intagning ska prövas.93
Bestämmelsen i andra stycket tydliggör att chefsöverläkaren vid den
sjukvårdsinrättning där frågan om intagning ska prövas ska ha tillgång till
vårdintyget eller en kopia av det innan polishandräckning begärs.94

5§
5 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 3–5 lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård får begäras endast när det av omständigheterna framgår
att patienten inte frivilligt har för avsikt att återkomma till vårdinrättningen.
Bestämmelsen tydliggör vad som generellt gäller inför beslut om polishandräckning.
Beträffande 47 § andra stycket punkt 5 i LPT kan chefsöverläkaren
begära polishandräckning såväl när han eller hon själv har fattat beslut
om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a § LPT som när rätten har
beslutat om sluten psykiatrisk tvångsvård efter en sedvanlig ansökan.
Det bör dock understrykas att en självklar utgångspunkt bör vara att
patienten självmant infinner sig på sjukvårdsinrättningen sedan ett sådant
beslut har fattats. Detta bör med hänsyn till beslutets akuta karaktär ske
omedelbart. Om patienten inte har infunnit sig efter att beslutet har fattats
ska chefsöverläkaren ha möjlighet att begära biträde av polis för att föra
patienten till vårdinrättningen. Chefsöverläkaren kan inte begära polishandräckning i en akut situation för att kunna medicinera en patient med
tvång. En sådan åtgärd skulle innebära att det införs en möjlighet att vidta
en tvångsåtgärd mot en patient som genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. För det fall att chefsöverläkaren
anser att en patient har ett omedelbart behov av medicinering som inte
kan tillgodoses i öppenvården måste han eller hon överväga om det finns
förutsättningar för ett beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten
rättspsykiatrisk vård och i samband med sådant beslut begära polishandräckning enligt vad som anges ovan.95
Det är önskvärt att man så långt som möjligt använder sig av personal
93
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inom den psykiatriska vården eller socialtjänsten för att övertyga patienten om att han frivilligt ska följa med till vårdinrättningen.96

6§
6 § I en begäran om polishandräckning ska det anges vilken av punkterna till 47 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 27 §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård som avses.
Av en begäran om polishandräckning ska det framgå vilken grund som
finns för begäran, dvs. vilken punkt i 47 § LPT (till vilken 27 § LRV hänvisar) som är aktuell.

Underrättelse om beslut om tvångsåtgärder
7§
7 § Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44515 (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 SoSB 44515 (bilaga 1) fullgöra underrättelseskyldigheten enligt 20 § tredje stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk
vård.
Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44525 (bilaga 2) fullgöra
underrättelseskyldigheten enligt 22 b § andra stycket om psykiatrisk
tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.
Blanketterna ska skickas till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region.
Bestämmelsen reglerar på vilket sätt underrättelseskyldigheten till Social
styrelsen enligt ovanstående lagrum ska ske. Underrättelseskyldigheten
gäller alla enheter som bedriver vård enligt LPT och LRV. Enligt 1 §
andra stycket 2 LRV gäller LRV den som är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning. Detta innebär att även
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Rättsmedicinalverkets undersökningsenheter ska underrätta Socialstyrelsen om beslut fattade enligt de bestämmelser som nämns i 7 §.
Första stycket avser underrättelse om fastspänning med bälte eller liknande anordning under längre tid än fyra timmar. Om patienten är fastspänd längre tid än 72 timmar ska, vilket framgår av blanketten, en ny
blankett med kompletterande uppgifter skickas till Socialstyrelsen.
Andra stycket avser avskiljning under längre tid än åtta timmar. Om
patienten är avskild längre tid än 72 timmar skickas en ny blankett med
kompletterande uppgifter till Socialstyrelsen.
Tredje stycket avser beslut om inskränkning i en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster respektive övervakning av
försändelser från en patient. Sådana beslut gäller i högst två månader (22
b § LPT). Därefter kan ett nytt beslut fattas och då ska en ny underrättelse
till Socialstyrelsen ske utan dröjsmål.
Av 19 § tredje stycket, 20 § tredje stycket och 22 b § andra stycket
framgår att Socialstyrelsen utan dröjsmål ska underrättas om beslut enligt
19 § andra stycket LPT, 20 § andra stycket LPT, 20 a § LPT och 22 a §
LPT. Det finns inte något krav på att skicka en särskild underrättelse till
Socialstyrelsen när tvångsåtgärden har avslutats.
Enligt 2 § 9 och 10 FPRV ska sådana underrättelser till Socialstyrelsen
dokumenteras i patientens journal.

Hemsändande av utländska patienter
8§
8 § Chefsöverläkaren ska informera en patient som är utländsk medborgare, och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, om att Socialstyrelsen enligt 12 § förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård på patientens begäran
kan besluta att han eller hon ska sändas hem.
Bestämmelsen reglerar chefsöverläkarens skyldighet att informera en patient som är utländsk medborgare och som vårdas enligt LPT att Socialstyrelsen på patientens begäran kan besluta att han eller hon kan sändas
hem. Efter en lagändring den 1 juli 2007 kan endast patienter som vårdas
enligt LPT sändas hem. Tidigare omfattade bestämmelserna även patienter som vårdas enligt LRV.
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Av 12 § FPRV framgår följande. Patienten kan sändas hem under förutsättning att denne tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Om framställningen inte har gjorts av chefsöverläkaren,
ska denne höras i ärendet.
En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten
kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon
varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får
heller inte sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot
detta. Om patienten påstår att han eller hon är politisk flykting får han eller hon sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.
Polismyndigheten ska på begäran av Socialstyrelsen lämna biträde för
att verkställa hemsändning. Vid hemsändande av medborgare i stat med
vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, ska chefsöverläkaren
på begäran till Utrikesdepartementet överlämna en kopia av patientens
journal.
För Socialstyrelsens handläggning av ärendet behövs de handlingar
som anges i 9 §.

9§
9 § En chefsöverläkares begäran, enligt 12 § första stycket förordningen
(1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, om
att Socialstyrelsen ska besluta att sända hem en patient som är utländsk
medborgare ska vara skriftlig. Av begäran ska det framgå att patienten
kan tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där.
Följande handlingar ska bifogas begäran:
1. en kopia av patientens journal,
2. kopior av domar som har meddelats av länsrätten,
3. uppgifter om den vårdinrättning i hemlandet där patienten ska vårdas,
4. en redovisning av patientens inställning till att bli hemsänd inklusive uppgift om eventuell fast anknytning till Sverige, och
5. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas hem i
de fall denne uppger att han eller hon är politisk flykting.
Bestämmelsen reglerar fallet då chefsöverläkaren begär att en patient ska
sändas hem samt vilka handlingar som ska bifogas en begäran om hemsändande. I övrigt se under 8 §.
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Vårdinrättningar för tvångsvård i vissa fall
10 §
10 § Sjukvårdshuvudmannens ansökan om tillstånd, enligt 15 § andra
stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, att för vården få
använda en annan vårdinrättning än en sådan som drivs av huvudmannen ska innehålla uppgifter om den
1. patient som ansökan avser,
2. vårdinrättning som ansökan avser,
3. vårdgivare som driver vårdinrättningen, och
4. läkare som där avses fullgöra chefsöverläkarens uppgifter.
Bestämmelsen reglerar vad en ansökan ska innehålla. Av 15 § andra
stycket LPT framgår att om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på annan vårdinrättning. På inrättningen ska
tillämpas vad i denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av ett
landsting.
Av 3 § FPRV framgår att ansökan om tillstånd görs av sjukvårdshuvudmannen hos Socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan
till regeringen.
Socialutskottet underströk i samband med tillkomsten av bestämmelsen att den svåra integritetskränkning som en tvångsvård innebär gör att
kraven på vårdens kvalitet måste ställas högt. Det är viktigt att tvångsvård
bara kommer till stånd på sjukvårdsinrättningar och i former som kan
erbjuda en bra vård. Detta får generellt anses vara fallet vid de sjukhus
som utöver en psykiatrisk verksamhet erbjuder somatisk akutvård med
specialiteter inom flera grenar av medicinen.97
Uppgifter enligt punkt 1 avser namn och personnummer samt uppgifter
om patientens sjukdomstillstånd.
Uppgifter enligt punkt 2 avser vårdinrättningens namn, adress, verksamhetens innehåll, patient/klientgrupp och nödvändiga kontaktuppgifter.
Uppgifter enligt punkt 3 avser uppgift om vilken kommun eller privat
vårdgivare som driver vårdinrättningen.
Uppgift enligt punkt 4 avser vilken läkare som vid aktuell vårdinrättning som ska fullgöra chefsöverläkarens uppgifter.

97

Betänkande 1990/91:SoU13
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Vårdplan
Det är viktigt att följande uppgifter, i tillämpliga delar, ingår i
vårdplanen.

Bakgrundsfakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum när vårdplanen upprättades.
Patienten har medverkat: ja eller nej. Om nej, varför?
Anhöriga har medverkat: ja eller nej. Om nej, varför?
Att patienten har informerats om rätten till stödperson enligt 30 § LPT
och 26 § LRV samt upplysts om sin rätt enligt 48 § LPT och 30 § LRV.
Sysselsättning eller arbete.
Närstående och socialt nätverk.
Barn under 18 år som patienten har vårdnaden om eller nära kontakt
med.
Behandlingskontakt inom sjukvården.
Stödperson.
Om patienten vill ha en kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).
Kontakt med socialtjänsten.
Beslutade insatser enligt socialtjänstlagen.
Förvaltare eller god man.
Personligt ombud.
Beslutade insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) eller lagen (1993:389) om assistansersättning.
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Sjukdomstillstånd och behov av behandlingsinsatser
(t.ex. laboratorieundersökningar, radiologi, psykologutredning, aktivitetsförmågebedömning, läkemedelsbehandling, samtalsbehandling eller
elektrokonvulsiv behandling, ECT)
• Somatisk hälsa och eventuellt tandvårdsbehov.
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.

Behov av missbruks- och beroendevård
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.

Behov av omvårdnadsinsatser
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.

Sociala behov
(t.ex. stöd att klara personlig ekonomi och myndighetskontakter, kontakter med närstående och arbetsgivare samt stöd till de närstående)
• Eventuella behov hos barn under 18 år som patienten har vårdnaden
om eller nära kontakt med.
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.
• Eventuellt behov av insatser från socialtjänsten.

Behov av patientutbildning eller andra
psykoedukativa insatser
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.
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Riskbedömningar och riskhantering
• Farlig för sig själv eller någon annan, självmordsrisk, återfall i brottslighet och behov av åtgärder för att motverka detta (riskbedömningar
och riskhantering).
• Vari farligheten består.
• Mål och delmål.
• Beslutade och genomförda insatser.

Övrigt
• Om patienten får vistas utanför vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område.
• Om patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område och
villkor för det.
• Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård samt
villkor för den öppna vården.

Uppföljning
•
•
•
•
•
•
•

Tidpunkt när vårdplanen ska följas upp.
Resultat av uppföljningen.
Omprövning av vårdplanen.
Patientens uppfattning om vårdplanens resultat.
Utskrivning och behov av eftervårdsinsatser.
Öppenvårdskontakt och samverkan.
Uppföljning av den vård och det stöd patienten fått.
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Socialstyrelsens författningssamling
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård;
beslutade den 19 augusti 2008.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 och 16–19 §§ förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård samt 2 § 1 och 3 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådan vård som ges med stöd
av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.
2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd:
chefsöverläkare

läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter
som rör psykiatrisk tvångsvård och har specialistkompetens inom någon av de psykiatriska
specialiteterna

sjukvårdshuvudman landsting eller kommun (som inte ingår i ett
landsting) som driver sjukvårdsinrättningar
verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksamheten

vårdgivare

statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet
som myndigheten, landstinget eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
(privat vårdgivare)
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2 kap. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
1 § Bestämmelser om ledningssystem finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Vårdgivarens ansvar
2 § Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet innehåller rutiner som säkerställer att psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ges i överensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Verksamhetschefens ansvar
3 § Verksamhetschefen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och fördela ansvaret för den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras.
4 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att inskränkningar i en patients rätt att
1.
2.
3.
4.

inneha viss egendom,
ta emot eller skicka försändelser,
ta emot besök, och
använda telefon eller med andra tekniska hjälpmedel kontakta utomstående

endast görs med stöd av lag.
5 § Verksamhetschefen ska fortlöpande följa upp att vården ges i
överensstämmelse med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Uppföljningen ska säkerställa att patienternas inflytande och lagstadgade rättigheter i vården tillgodoses samt att andra personers säkerhet och fysiska eller
psykiska hälsa inte riskeras. Vid uppföljningen ska beaktas att verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet har getts
en sådan utformning att användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder begränsas.
Vid uppföljningen av den rättspsykiatriska vården ska, vad gäller
en patient som ges vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om
särskild utskrivningsprövning, det särskilt beaktas vilken effekt vården har haft på patientens benägenhet att återfalla i brottslighet av allvarligt slag.
Verksamhetschefen ska även, som ett led i uppföljningen, se till att
verksamheten regelbundet granskas för att säkerställa att kraven i första stycket är tillgodosedda. Granskningen ska utföras av någon annan
än företrädare för verksamheten eller dess sjukvårdshuvudman.
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3 kap. Vården
Vissa tvångsåtgärder
1 § Innan ett beslut om intagning har fattats får inte en patient ges
långtidsverkande depåläkemedel.
2 § Innan ett beslut fattas om fastspänning med bälte eller liknande
anordning, enligt 19 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, under
längre tid än fyra timmar ska den beslutande läkaren själv undersöka
patienten.
Innan ett beslut fattas om avskiljning under längre tid än åtta timmar, enligt 20 § första och andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård och 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård, ska den beslutande läkaren själv undersöka patienten.
Vårdplanering
3 § Vårdplaneringen enligt 16 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 6 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska inledas i anslutning till beslutet om intagning. Vårdplanen ska ligga till grund för behandlingen av patienten i det akuta skedet efter intagningen och innehålla huvuddragen i planeringen av den
fortsatta vården.
Vårdplanen ska omprövas så snart det finns ett underlag för att fastställa en sådan för den fortsatta vården.
4 § Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses
i vårdplaneringen.
Om det inte är möjligt att upprätta vårdplanen i samråd med patienten, ska orsaken till detta anges i planen.
5 § Vårdplanen ska ge en samlad bild av patientens medicinska, psykologiska och sociala behov. Vidare ska målen för de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att syftet med tvångsvården
ska kunna uppnås framgå av planen.
För en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det av
vårdplanen framgå vilka insatser som planeras för att patienten inte
ska återfalla i brottslighet.
Om en patient har behov av insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården eller den psykiatriska
öppenvården, ska vårdplanen upprättas i samråd med dessa. Vårdplanen ska innehålla planerade insatser och formerna för samverkan.
6 § Chefsöverläkaren ska ansvara för att en vårdplan upprättas, följs
upp och omprövas av en läkare med kompetens och erfarenhet för
uppgiften.
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Tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningen
7 § Om en patient på egen hand ska vistas utanför vårdavdelningen
men inom sjukvårdsinrättningens område ska chefsöverläkaren, i de
fall patienten ges psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning, ange det område som tillståndet avser.
8 § Ett tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område,
enligt 25 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 9–11 §§
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, får ges dels för ett visst
tillfälle och viss tid (timmar eller dagar), dels för återkommande tillfällen och viss tid.
Om det finns särskilda skäl, får ett tillstånd för vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område ges för längre tid, dock högst fyra veckor.
Allmänna råd
Särskilda skäl kan vara att patienten behöver en längre utslussning
till ett eget eller särskilt boende eller för studier, arbete eller någon
annan sysselsättning.
Samordnad vårdplanering vid öppen psykiatrisk tvångsvård och
öppen rättspsykiatrisk vård
9 § Patientens delaktighet i och inflytande över vården ska tillgodoses
i den samordnade vårdplaneringen.
Om det inte är möjligt att upprätta den samordnade vårdplanen i
samråd med patienten, ska orsaken till detta anges i planen.
När det inte finns behov av insatser från socialtjänsten eller om patienten inte önskar sådana insatser, ska detta framgå av den samordnade vårdplanen.
Allmänna råd
Upprättandet av den samordnade vårdplanen bör göras i samråd
med patientens närstående, om det inte bedöms olämpligt.
10 § Chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är
inskriven ska ansvara för uppföljningen av den samordnade vårdplaneringen.
Chefsöverläkaren ska ha en sådan kontakt med berörda instanser
inom den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten avseende
patientens situation att frågan om återintagning till sluten vård eller
vårdens upphörande kan prövas fortlöpande.
11 § I den uppföljning som ska fogas till ansökan om fortsatt öppen
psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt 9 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive 12 a § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska det särskilt redogöras för vil-
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ka insatser som har genomförts i enlighet med den samordnade vårdplanen och vilken verkan dessa har haft.
Om beslut om återintagning enligt 26 a § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller 3 c § lagen om rättspsykiatrisk vård har fattats och
patienten inom fyra dagar har återgått till öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård, ska uppgifter om sådana
beslut framgå av uppföljningen.
När det gäller en patient som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap.
3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning ska det
dessutom anges vilka insatser som har genomförts för att motverka återfall i brottslighet av allvarligt slag. Vidare ska de ytterligare insatser som
bedöms nödvändiga anges samt om föreskrivna villkor bör ändras.

4 kap. Övriga bestämmelser
Vårdintyg
1 § I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av
intyg inom hälso- och sjukvården m.m. ges bestämmelser om de läkarintyg som avses i 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Överlåtelse av chefsöverläkarens uppgifter
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. Ansökan om ett sådant undantag ska skickas
till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region.
Biträde av polismyndighet
3 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård får begäras endast när det av omständigheterna framgår att den enskilde håller sig undan eller inte frivilligt går
med på en undersökning för vårdintyg. Om det är möjligt och bedöms
lämpligt, ska undersökningen utföras där den enskilde vistas.
Allmänna råd
Ett beslut om omhändertagande enligt 4 § andra stycket lagen om
psykiatrisk tvångsvård bör övervägas före begäran om polishand-

86

SOSFS
2008:18

Bilaga 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18)

SOSFS
2008:18

räckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen om psykiatrisk tvångsvård.
4 § Innan polishandräckning enligt 47 § andra stycket 2 lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård begärs ska läkaren, om det bedöms lämpligt, försöka övertala patienten att frivilligt inställa sig på
den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning ska prövas.
När chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där frågan om
intagning ska prövas begär biträde av en polismyndighet enligt 47 §
andra stycket 2 lagen om psykiatrisk tvångsvård för att föra patienten
till sjukvårdsinrättningen sedan ett vårdintyg har utfärdats, ska han
eller hon ha tillgång till intyget eller en kopia av det.
5 § Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 3–5 lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård får begäras endast när det av omständigheterna framgår att
patienten inte frivilligt har för avsikt att återkomma till vårdinrättningen.
6 § I en begäran om polishandräckning ska det anges vilken av punkterna i 47 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård som avses.
Underrättelse om beslut om tvångsåtgärder
7 § Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44515 (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 SoSB 44515 (bilaga 1) fullgöra
underrättelseskyldigheten enligt 20 § tredje stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk
vård.
Chefsöverläkaren ska på blanketten SoSB 44525 (bilaga 2) fullgöra
underrättelseskyldigheten enligt 22 b § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk
vård.
Blanketterna ska skickas till Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region.
Hemsändande av utländska patienter
8 § Chefsöverläkaren ska informera en patient som är utländsk medborgare, och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, om att Socialstyrelsen enligt 12 § förordningen (1991:1472)
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård på patientens begäran kan besluta att han eller hon ska sändas hem.
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9 § En chefsöverläkares begäran, enligt 12 § första stycket förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård, om att Socialstyrelsen ska besluta att sända hem en patient som
är utländsk medborgare ska vara skriftlig. Av begäran ska det framgå
att patienten kan tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. De handlingar som ska bifogas begäran är
1. en kopia av patientens journal,
2. kopior av domar som har meddelats av länsrätten,
3. uppgifter om den vårdinrättning i hemlandet där patienten ska vårdas,
4. en redovisning av patientens inställning till att bli hemsänd inklusive uppgift om eventuell fast anknytning till Sverige, och
5. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas hem
i de fall patienten uppger att han eller hon är politisk flykting.
Vårdinrättningar för tvångsvård i vissa fall
10 § Sjukvårdshuvudmannens ansökan om tillstånd, enligt 15 § andra
stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, att för vården få
använda en annan vårdinrättning än en sådan som drivs av huvudmannen ska innehålla uppgifter om den
1.
2.
3.
4.

patient som ansökan avser,
vårdinrättning som ansökan avser,
vårdgivare som driver vårdinrättningen, och
läkare som där avses fullgöra chefsöverläkarens uppgifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2008.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Lena Jensen
(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)
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SOSFS
2008:18

Bilaga 1

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)

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i
.......................................................................................................................

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?

SoSB 44515 2008-09 stbe

Vari bestod den omedelbara faran?
Vari bestod det synnerliga skäl som motiverade att fastspänningen skulle överstiga fyra timmar?
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SOSFS
2008:18

   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?

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

Beslutsfattarens underskrift
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Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande
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SOSFS
2008:18

Bilaga 2

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)

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i
.......................................................................................................................

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?

SoSB 44525 2008-09 stbe

Varför var mindre ingripande åtgärder inte tillräckliga?

Beslutsfattarens underskrift
Datum

Namn

Befattning

Namnförtydligande
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1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2008.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2000:12) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård.
Socialstyrelsen
Lars-Erik Holm
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(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)
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Instruktion för ifyllande av blankett
SoSB 44515 Underrättelse om beslut
om fastspänning med bälte eller
avskiljande
Under huvudrubrik ”Sjukvårdsinrättning” fylls uppgifterna i avseende
den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
Under huvudrubrik ”Patient” fylls patientens personnummer i (tio siffror). Under underrubriken ”Vård med stöd av” kryssas den ruta i som
beskriver med vilket lagstöd intagningsbeslut har fattats; 6 b § LPT intagningsbeslut efter att vårdintyg har utfärdats, 11 § LPT intagningsbeslut
efter konvertering av vård från HSL till LPT, 5 § LRV avser när chefsöverläkaren fattat beslut enligt 4 § LRV första stycket och 7 § LRV avser
när patienten efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård.
Rutan ”Komplettering” kryssas i då patienten varit fastspänd eller varit
avskild mer än 72 timmar. Således ska en ny blankett skickas in i sådana
fall och därefter var 72:a timma.
Under huvudrubriken ”Åtgärden inleddes och avslutades” ska det under
underrubriken ”Datum och klockslag – datum och klockslag” anges när
fastspänningen respektive avskiljning inleddes, ex 090110 kl 1015. Med
åtgärden avslutades avses datum och tidpunkt när patienten släpptes från
fastspänningen respektive när patienten släpptes från rummet där denne
var avskild. I vissa fall kan det dock inte anges när åtgärden avslutades i
och med att blanketten utan dröjsmål ska skickas in till Socialstyrelsen.
Under huvudrubrik ”Undersökning genomförd av beslutande läkare”
och underrubrik ”Datum och klockslag” ska det datum och klockslag
fyllas i när beslutande läkare genomförde en personlig undersökning av
patienten inför beslut om förlängning enligt 3 kap. 2 § Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Rutan ”Beslut om fastspänning i bälte längre tid än fyra timmar” kryssas i om beslutet gäller 19 § LPT/8 § LRV.
Under huvudrubrik ”Grund för beslutet” anges svaren på de olika frågorna under respektive fråga.
Rutan ”Beslut om avskiljande längre tid än åtta timmar” kryssas i om
beslutet gäller 20 § LPT/8 § LRV.
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Under huvudrubrik ”Grund för beslutet” anges svaren på de olika frågorna under respektive fråga.
Under huvudrubrik ”Beslutsfattarens underskrift” skriver den läkare
under som har fattat beslutet om förlängning av fastspänning eller avskiljning.

94

Bilaga 4
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård
Inledande bestämmelser
1 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är
förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna
lag.
Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som
inte ingår i ett landsting.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven. Lag (2008:415).
2 § Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten psykiatrisk tvångsvård
eller, efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges
när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk tvångsvård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen psykiatrisk
tvångsvård.
Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver.
Lag (2008:415).
2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om
de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande
åtgärder tillräckliga, skall de användas.
Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga
hänsyn till patienten. Lag (2000:353).
2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om
patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att
frivilligt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än
vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta. Lag (2000:353).
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Förutsättningar för tvångsvård
3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk
störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt
1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk
tvångsvård), eller
2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).
En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig
sådan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges
med hans eller hennes samtycke.
Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första
stycket utgör enbart en utvecklingsstörning.
Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans
personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Lag (2008:415).

Intagning för tvångsvård
4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får
inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det
framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten
psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas
på en särskild läkarundersökning.
En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig
anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om
undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten
tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får
fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal
med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.
Lag (2008:415).
5 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för
tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.
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Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§
förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.
Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård
skall prövas.
6 § En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare
hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts.
Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där
patienten skall vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller
för att tillgodose säkerheten i vården.
Om det är nödvändigt får patienten, sedan beslut om att hålla kvar denne har fattats, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av
att denne inte bär på sig egendom som anges i 21 §. Föreskrifterna i 23
och 24 §§ skall därvid tillämpas. Lag (2000:353).
6 a § I sådana fall som anges i 19 § eller 20 § får en patient som hålls kvar
enligt 6 § kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anordning eller
kortvarigt hållas avskild från de andra patienterna.
En patient som hålls kvar enligt 6 § får, om det finns en överhängande
fara för patientens liv eller hälsa, ges nödvändig behandling.
Beslut enligt denna paragraf fattas av legitimerad läkare. Lag
(2000:353).
6 b § Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter dennes ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte
grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar.
Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vårdintyget. Lag (2008:415).

Tvångsvård efter beslut av rätten
7 § Om chefsöverläkaren finner att patienten bör ges tvångsvård utöver
fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren
före utgången av fyraveckorstiden ansöka hos länsrätten om medgivande till sådan vård. Chefsöverläkaren ska även ansöka hos länsrätten om
medgivande till fortsatt vård när han eller hon anser att den psykiatriska
tvångsvården bör övergå i öppen eller sluten form.
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I ansökan ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk
tvångsvård.
I ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden
som har gjorts i fråga om vård i annan form för patienten. Till ansökan ska
det fogas en redogörelse för det stöd och den behandling som planeras för
patienten under och efter vistelsen på vårdenheten.
I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor
som rätten bör föreskriva. Till ansökan ska det fogas en sådan samordnad
vårdplan som avses i 7 a §. Lag (2008:415).
7 a § En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om
– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård
och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,
– beslut om insatser,
– vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive insats, och
– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller kommunen.
Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon bedömer
att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första stycket i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid kommunen eller landstinget som svarar för
insatserna. Vårdplanen är upprättad när den har justerats av enheterna.
Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun
eller annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård. Lag
(2008:415).
8 § Rätten ska på ansökan enligt 7 § besluta i frågan om fortsatt vård i
form av sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.
Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra månader,
räknat från dagen för beslutet om intagning. Lag (2008:415).
9 § På ansökan av chefsöverläkaren får rätten medge att tvångsvården
fortsätter i form av öppen eller sluten psykiatrisk tvångsvård utöver den
längsta tiden enligt 8 §. Medgivande får lämnas för högst sex månader åt
gången, räknat från den dag då länsrätten meddelar beslut i frågan.
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En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till länsrätten innan tiden för gällande beslut om tvångsvård har löpt ut. Föreskrifterna i 7 § andrafjärde styckena och 7 a § tillämpas på en ansökan enligt denna paragraf.
Till ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård ska det fogas en
uppföljning av den samordnade vårdplanen. Lag (2008:415).
10 § Har en ansökan enligt 7 eller 9 § kommit in till länsrätten, får tvångsvården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut. Om vården fortsätter ska
den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om tvångsvård.
Avslår rätten ansökan, ska vården upphöra omedelbart. Lag (2008:415).
11 § Om en patient är intagen på en sjukvårdsinrättning för frivillig psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård när
1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är
uppfyllda, och
2. patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att
allvarligt skada sig själv eller någon annan.
Ett sådant beslut får inte fattas utan att ett vårdintyg har utfärdats av en
annan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om vårdintyg gäller bestämmelserna i 4 § och 5 § första och andra styckena. Beslut om vård enligt första
stycket ska fattas senast 24 timmar efter det att vårdintyg har utfärdats.
Det som sägs i 6 och 6 a §§ gäller också vid övergång från frivillig vård
till tvångsvård enligt första stycket. Lag (2008:415).
12 § När beslut har fattats om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 11 §,
ska beslutet av chefsöverläkaren senast dagen efter beslutet underställas
länsrättens prövning.
Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta ska han eller
hon senast inom fyra dagar från dagen för beslutet om sluten psykiatrisk
tvångsvård ansöka hos länsrätten om medgivande till fortsatt vård. Det
som sägs i 7 § andra–fjärde styckena och 7 a § ska därvid tillämpas. Lag
(2008:415).
13 § Om rätten bifaller en ansökan enligt 12 § andra stycket, får tvångsvården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för chefsöverläkarens beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma
bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §. Lag (2008:415).
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Övergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård
enligt denna lag
14 § När rättspsykiatrisk vård ska upphöra i fall som avses i 15 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård får chefsöverläkaren besluta om
sluten psykiatrisk tvångsvård enligt denna lag trots att vårdintyg inte har
utfärdats, om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra
stycket är uppfyllda.
Föreskrifterna i 6 b § gäller inte i de fall som avses i första stycket.
I stället tillämpas föreskrifterna i 12 § andra stycket och 13 §, varvid
ett beslut enligt denna paragraf jämställs med beslut enligt 11 §. Lag
(2008:415).

Gemensamma bestämmelser om vården
15 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett
landsting.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges
även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning ska tillämpas
det som i denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting. Lag (2008:415).
15 a § Vård enligt denna lag skall bedrivas så att den uppfyller kraven på
god säkerhet i verksamheten. Vid sjukvårdsinrättningen skall det finnas
den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god
säkerhet skall kunna tillgodoses i verksamheten. Det skall också finnas
någon som har ansvaret för att sjukvårdsinrättningen säkerhetsanpassas
och säkerhetsklassificeras samt för att säkerheten systematiskt och fort
löpande utvecklas och upprätthålls (säkerhetsansvarig). Lag (2006:247).
16 § En vårdplan skall upprättas snarast efter det att patienten har tagits in
för tvångsvård. Vårdplanen skall ange de behandlingsåtgärder och andra
insatser som behövs för att syftet med tvångsvården skall uppnås och för
att resultaten av dessa insatser skall kunna bestå. Så långt möjligt skall
planen upprättas i samråd med patienten. Om det inte är olämpligt skall
samråd ske också med dennes närstående.
Chefsöverläkaren skall undersöka om patienten har behov av stöd från
socialtjänsten. Så långt det är möjligt skall detta ske i samråd med patienten. Lag (2000:353).
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17 § I fråga om behandlingen under vårdtiden ska samråd äga rum med
patienten när det kan ske. Samråd ska ske också med patientens närstående, om det inte är olämpligt. Frågor om behandlingen avgörs ytterst av
chefsöverläkaren.
Behandlingsåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå
syftet med tvångsvården enligt 2 § andra stycket. Lag (2008:415).

Sluten psykiatrisk tvångsvård
18 § En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den
del av inrättningen där han skall vistas.
Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är
nödvändigt för att hindra patienten att lämna vårdinrättningens område
eller den del av inrättningen där denne skall vistas, för att upprätthålla
ordningen på vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.
Lag (2000:353).
19 § Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig
själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte
eller liknande anordning. Vårdpersonal skall vara närvarande under den
tid patienten hålls fastspänd.
Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas fastspänd längre än som anges i första stycket.
Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skall utan
dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.
20 § En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är
nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om
avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett
nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.
Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första
stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.
Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild
mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas
om detta. En patient skall under den tid han hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.
20 a § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med
hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika
att någon annan lider skada.
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Den tekniska utrustning som möjliggör användningen får omhändertas
under den tid beslutet gäller. Omhändertagen utrustning skall återlämnas
till patienten senast när beslutet om inskränkning upphör att gälla. Lag
(2006:663).
21 § En patient får inte inneha
1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel,
3. injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i
människokroppen,
4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller
5. annan egendom som kan skada honom själv eller någon annan eller
vara till men för vården eller ordningen på vårdinrättningen.
Påträffas sådan egendom som avses i första stycket, får den omhändertas.
Lag (1999:53).
22 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses i
21 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling.
Om en ankommande försändelse innehåller egendom som inte får
innehas enligt 21 §, får egendomen omhändertas.
22 a § Chefsöverläkaren får besluta att övervaka försändelser från en patient, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen
av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. För detta
ändamål får chefsöverläkaren öppna, ta del av och kvarhålla försändelser
från patienten.
En försändelse från en patient till en svensk myndighet, advokat, patientens offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2006:663).
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22 b § Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det
inte längre finns förutsättningar för beslutet skall chefsöverläkaren genast
besluta att inskränkningen eller övervakningen skall upphöra. Frågan om
upphörande skall övervägas fortlöpande.
Socialstyrelsen skall utan dröjsmål underrättas om beslut enligt 20 a
eller 22 a §. Lag (2006:663).
23 § Om det är nödvändigt får en patient kroppsvisiteras eller ytligt
kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig sådan
egendom som avses i 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt, utrustning som
avses i 20 a §. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.
Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2006:663).
24 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 21 eller 22 § eller har sådan
egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns
någon känd ägare till egendomen, skall chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i
2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler,
som kan användas för insprutning i människokroppen, och i fråga om
andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller
annan befattning med narkotika.
Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten. Lag (1999:53).
25 § Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del
av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får
ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd
får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med
vårdplanen.
Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas med
sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket.
Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket
om förhållandena kräver det. Lag (2008:415).
25 a § Har upphävts genom lag 2008:415.
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Öppen psykiatrisk tvångsvård
26 § Den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård får vistas utanför sjukvårdsinrättningen.
Vid beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska rätten föreskriva de
särskilda villkor enligt 3 § första stycket 2 som ska gälla för vården. Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om dessa villkor. När
det finns skäl för det, får rätten återta denna beslutanderätt.
De särskilda villkoren får avse
– skyldighet att underkasta sig medicinering eller annan vård eller behandling,
– skyldighet att hålla kontakt med en viss person,
– skyldighet att vistas på ett hem eller annan institution för vård eller
behandling eller att besöka en vårdcentral eller anlita socialtjänsten,
– vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,
– förbud mot att använda berusningsmedel,
– förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss
person, eller
– annat som är nödvändigt eller följer av vårdplanen. Lag (2008:415).
26 a § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård åter ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård om
1. de förutsättningar som anges i 3 § första stycket 1 och andra stycket är
uppfyllda, och
2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken
för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.
Anser chefsöverläkaren att den slutna psykiatriska tvångsvården bör fortsätta, ska han eller hon senast fyra dagar från dagen för beslutet ansöka
hos länsrätten om medgivande till fortsatt sådan vård. Föreskrifterna i 7 §
tredje stycket tillämpas på en sådan ansökan.
Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till länsrätten, får den
slutna psykiatriska tvångsvården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut.
Om rätten medger att den slutna psykiatriska tvångsvården ska fortsätta, får den pågå under högst sex månader räknat från den dag länsrätten
meddelar beslut i frågan. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas
samma bestämmelser som vid fortsatt tvångsvård enligt 9 §.
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Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten psykiatrisk tvångs
vård enligt andra stycket eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan
om sådan vård, ska det tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård
kvarstå. Lag (2008:415).

Tvångsvårdens upphörande
27 § När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska chefsöver
läkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om tvångs
vårdens upphörande ska övervägas fortlöpande. Lag (2008:415).
28 § Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till
tvångsvård har kommit in till länsrätten inom den tid som anges i 7, 9
eller 12 §.
Tvångsvården enligt denna lag upphör också när beslut fattas som föranleder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift om övergång till sådan vård finns
i 4 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
29 § Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats
om
1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,
5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller
9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone, får trots tvångsvården verkställighet av beslutet
ske, om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och
chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.
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I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23
kap. 2 § utlänningslagen. Lag (2006:617).

Stödperson
30 § Chefsöverläkaren skall se till att en patient som vårdas enligt denna
lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad
information upplyses om sin rätt att få en stödperson.
När patienten begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan
utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.
Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne
ges tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått
veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.
Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656)
om patientnämndsverksamhet m.m.
Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen
– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut. Lag (2000:353).
31 § Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd som avses i 30 §
när det kan finnas skäl att utse en stödperson.
Har en stödperson för patienten inte redan utsetts, ska anmälan alltid
göras när
1. chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård enligt 7, 12
eller 14 §,
2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om intagning enligt
6 b §,
3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en begäran om
att tvångsvården ska upphöra.
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I en sådan anmälan ska chefsöverläkaren ange patientens inställning till
att få en stödperson. Nämnden ska, om patienten inte har uttryckt en klar
uppfattning, kontakta patienten eller vårdpersonal med kännedom om patienten för att få besked om huruvida patienten vill ha en stödperson.
När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har
upphört, ska chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta nämnden om
detta och om huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter. Lag
(2008:415).
31 a § Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett
uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453)
när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den
nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är folkbokförd om patientens önskemål. Lag (2001:469).

Överklagande
32 § Patienten får hos länsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut om
intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 §. Ett sådant överklagande
ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra.
Patienten får även överklaga chefsöverläkarens beslut enligt 26 a §.
Ett sådant överklagande ska anses innefatta en begäran om att den slutna
psykiatriska tvångsvården ska upphöra.
Innan länsrätten prövar ett överklagande enligt första eller andra stycket, ska rätten utan dröjsmål förelägga chefsöverläkaren att yttra sig i de
hänseenden som anges i 7 § tredje stycket.
Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut om inskränkning enligt
20 a § eller om övervakning enligt 22 a §. Lag (2008:415).
33 § Patienten får hos länsrätten överklaga ett annat beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag som innebär
1. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
2. förordnande enligt 24 § om förstöring eller försäljning av egendom,
3. avslag på en begäran om tillstånd enligt 25 § att vistas utanför vårdinrättningens område eller meddelande av villkor i samband med en
sådan vistelse,
4. återkallelse enligt 25 § tredje stycket av tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område, eller
5. meddelande av villkor i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård
enligt 26 § andra och tredje styckena.
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I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.
Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.
När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges
in till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i
rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, ska länsrätten avvisa det,
om förseningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten
en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte
avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart
vidarebefordra överklagandet till länsrätten. Lag (2008:415).

Handläggningen i domstol
34 § Frågor som skall prövas av länsrätt enligt denna lag prövas av
den länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen. Lag
(1997:1100).
35 § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansökan som avses i 28 § har kommit in till länsrätten, skall rätten pröva om
ansökan har kommit in i tid. Har ansökan kommit in för sent, skall rätten
skyndsamt underrätta chefsöverläkaren om detta.
Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från
den dag då ansökan eller överklagandet kom in till länsrätten. Länsrätten
får förlänga denna tid, om det behövs ytterligare utredning eller om någon
annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Länsrätten får även i fall
som avses i 12 § första stycket förlänga den tid inom vilken prövningen
skall ske, om chefsöverläkaren gör en ansökan enligt andra stycket i samma paragraf. Föreskrifterna i första och andra meningen gäller inte mål
som avses i 33 § första stycket 2.
Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs.
Lag (2000:353).
36 § I ett mål enligt denna lag skall länsrätten hålla muntlig förhandling,
om det inte är uppenbart obehövligt. Vid prövning som avses i 12 § första
stycket skall länsrätten hålla muntlig förhandling endast om patienten begär det eller om länsrätten finner skäl för det. Lag (2000:353).
37 § Muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte särskilda skäl talar för något annat. Patienten skall vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till hans psykiska tillstånd.
Patientens stödperson har rätt att närvara vid förhandlingen och skall om
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möjligt underrättas om den. Chefsöverläkaren skall höras vid förhandlingen, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om det inte är uppenbart obehövligt, skall länsrätten i ett mål enligt
denna lag höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Vid förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att få upplysning rörande omständigheter som är av betydelse för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patienten.
Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig personligen till
en förhandling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2000:353).
38 § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag skall
nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som angår enbart en
fråga som nämns i 33 § första stycket.
38 a § Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål
hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller
1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 6 b, 11 eller 14 § och om
beslutet har överklagats,
2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 §,
3. beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §,
4. avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,
5. beslut om inskränkning enligt 20 a §, eller
6. beslut om övervakning enligt 22 a §.
Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte
finns något behov av ett biträde. Lag (2008:1059).
39 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag.
Om det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt
en annan läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock inte när det gäller
1. beslut enligt 6 b § om intagning,
2. beslut enligt 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,
3. ansökan enligt 7, 9, 12 eller 14 § om medgivande till att tvångsvården
fortsätter,
4. beslut enligt 17 § första stycket sista meningen om behandlingen,
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5. beslut enligt 19 § andra stycket om fastspänning,
6. beslut enligt 20 § andra stycket om avskiljande,
7. beslut enligt 20 a § om inskränkning i rätten att använda elektroniska
kommunikationstjänster,
8. beslut enligt 22 a § om övervakning av försändelser,
9. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som
anges i 7 och 8, eller
10. beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §.
Lag (2008:415).
40 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning
för vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på specialistkompetens.
Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna
lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett
landsting, ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, uppdra åt en erfaren läkare med specialistkompetens inom någon av
de psykiatriska specialiteterna att fullgöra de uppgifter som enligt denna
lag ankommer på chefsöverläkare. Lag (2008:415).
41 § Beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning samt ansökan enligt
7, 9, 12, 14 eller 26 a § och medgivande med anledning av en sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan sjukvårdsinrättning utan att beslut har fattats om att tvångsvården ska upphöra. Lag
(2008:415).
42 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för
viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten. Lag (2008:415).
43 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §
första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för
att chefsöverläkarens åligganden enligt denna lag skall kunna fullgöras.
Detsamma gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs
uppdrag eller ett yttrande av Socialstyrelsen. Lag (2007:244).
44 § Om patienten har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i mål
och ärenden enligt denna lag.
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En patient som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och det kan antas att patienten inte tar skada av att höras.
45 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat förordnas.
46 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med patienten inte
ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).
47 § Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig
psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget
liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten tillfälligt
omhänderta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras
till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.
Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av
1. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen för att han eller
hon ska kunna genomföra en undersökning för vårdintyg,
2. en läkare som avses i 4 § andra stycket sista meningen eller av chefsöverläkaren för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats,
3. chefsöverläkaren för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd,
4. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om
denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför
inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats, eller
5. chefsöverläkaren för att återföra en patient till vårdinrättningen, om
denne inte har återvänt dit sedan beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård har fattats. Lag (2008:415).
48 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt
1. att enligt 32 och 33 §§ överklaga vissa beslut,
2. att anlita ombud eller biträde och
3. att enligt 38 a § få offentligt biträde.
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Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för
patienterna. Lag (2000:353).
49 § Chefsöverläkare skall i den utsträckning som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, socialstyrelsen föreskriver fortlöpande lämna
styrelsen uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1991:1128
1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen
(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (gamla
lagen) upphör att gälla.
2. Ett vårdintyg, som uppfyller kraven i den gamla lagen, får längst till
och med den 10 januari 1992 godtas som underlag för ett beslut om
intagning för tvångsvård enligt den nya lagen.
3. Om en patient vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning
enligt 8 § i den gamla lagen, skall chefsöverläkaren senast den 3 januari 1992 avgöra frågan om patienten enligt 6 § i den nya lagen skall
tas in för tvångsvård. Intill dess frågan om intagning har avgjorts, gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.
4. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning enligt
9 eller 10 § eller återintagen enligt 20 § i den gamla lagen skall anses
intagen för tvångsvård enligt 6 § i den nya lagen. Vid tillämpning av
den nya lagen skall beslutet om intagning anses ha fattats vid ikraftträdandet. Ett beslut enligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en
utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden om fortsatt vård skall
dock anses som ett beslut av länsrätten om medgivande till tvångsvård
under sex månader enligt 9 § i den nya lagen.
5. Har någon som genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård
inte tagits in på en sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträdandet, skall han anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.
6. Den som vid ikraftträdandet är intagen på en sjukvårdsinrättning med
stöd av den gamla lagen och beträffande vilken det enligt 17 § andra
stycket samma lag ankommit på utskrivningsnämnd att besluta om
utskrivning skall anses genomgå rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vid tillämpning av sistnämnda lag skall beslut om rättspsykiatrisk
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vård anses ha fattats och blivit verkställbart vid ikraftträdandet. Ett
beslut enligt 20 a § andra stycket i den gamla lagen av en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden i fråga om utskrivning skall dock
anses som ett beslut av länsrätten enligt 16 § andra stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård.
Lag (1991:1967).
7. Är en patient vid ikraftträdandet utskriven på försök eller har han tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet, skall han anses ha
tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt 25 § i
den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt
6 ovan, enligt 10 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Särskilda föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § första stycket
eller 19 § andra stycket i den gamla lagen, liksom ett förordnande
enligt sistnämnda lagrum att patienten skall ställas under tillsyn av
lämplig person, skall därvid anses utgöra särskilda villkor enligt 25 §
i den nya lagen eller, om det är fråga om en patient som avses i punkt
6 ovan, enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.
8. Om ett ärende hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden
inte är slutligt avgjort av samma nämnd vid utgången av december
1991, skall med iakttagande av vad som anges i punkterna 9 och 10
rätten i stället pröva om det enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller, vid rättspsykiatrisk vård, enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård,
för tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller för
återkallelse av sådant tillstånd. Är det i ärendet fråga om en patient i
samband med utskrivning på försök skall åläggas att iaktta särskilda
föreskrifter eller ställas under tillsyn av lämplig person tillämpas dock
föreskrifterna i den gamla lagen.
Den som har väckt ett ärende enligt den gamla lagen före ikraftträdandet får utföra talan i saken efter ikraftträdandet, även om han inte är
behörig till det enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om
rättspsykiatrisk vård.
9. Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet
prövas av den länsrätt vars domkrets omfattar utskrivningsnämndens
verksamhetsområde. Lag (1997:1100).
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10. Ärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning
därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av
kammarrätten i Stockholm.

2000:353
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli
2000.
3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under
återstoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.

2008:415
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.
2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefs
överläkaren före ikraftträdandet.
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Lag (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård
Inledande bestämmelser
1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande
och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag.
Lagen gäller den som
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning,
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Lag
(2006:897).
2 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om skyldighet
för ett landsting att erbjuda hälso- och sjukvård gäller även rättspsykiatrisk vård.
Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun
som inte ingår i ett landsting.
Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven. Lag (2008:416).
2 a § Tvångsåtgärder vid vård enligt denna lag får användas endast om
de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande
åtgärder tillräckliga, skall de användas.
Tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga
hänsyn till patienten. Lag (2000:354).
2 b § Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om
patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att
frivilligt medverka till vård. De får inte användas i större omfattning än
vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta. Lag (2000:354).
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Beslut om rättspsykiatrisk vård
3 § Föreskrifter om beslut av domstol om överlämnande till rättspsykiatrisk vård finns i 31 kap. 3 § brottsbalken.
Rättspsykiatrisk vård som avses i första stycket ges som sluten rättspsykiatrisk vård eller, efter sådan vård, som öppen rättspsykiatrisk vård.
Vård som ges när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns
sluten rättspsykiatrisk vård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen
rättspsykiatrisk vård. Lag (2008:416).
3 a §Den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken
utan beslut om särskild utskrivningsprövning får ges öppen rättspsykiatrisk vård om han eller hon
1. lider av en allvarlig psykisk störning, och
2. på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden
i övrigt behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig
psykiatrisk vård.
En patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av första stycket
får åter ges sluten rättspsykiatrisk vård, om hans eller hennes psykiska
tillstånd eller personliga förhållanden i övrigt har förändrats på ett sådant
sätt att behovet av rättspsykiatrisk vård inte längre kan tillgodoses utanför
sjukvårdsinrättningen. Lag (2008:416).
3 b § Den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken
med beslut om särskild utskrivningsprövning får ges öppen rättspsykiatrisk vård om
1. han eller hon fortfarande lider av en psykisk störning,
2. det inte längre är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård som är förenad
med frihetsberövande och annat tvång, och
3. han eller hon på grund av sitt psykiska tillstånd, sina personliga förhållanden i övrigt eller risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt
slag behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård.
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En patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av första stycket
får åter ges sluten rättspsykiatrisk vård om
1. det på grund av risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt
slag är påkallat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning,
eller
2. hans eller hennes psykiska tillstånd eller personliga förhållanden i
övrigt har förändrats på ett sådant sätt att behovet av rättspsykiatrisk
vård inte längre kan tillgodoses utanför sjukvårdsinrättningen. Lag
(2008:416).
3 c § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av 3 a § första stycket åter ska ges sluten rättspsykiatrisk vård om
1. de förutsättningar som anges i 3 a § andra stycket är uppfyllda, och
2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken
för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.
Anser chefsöverläkaren att den slutna rättspsykiatriska vården bör fortsätta ska han eller hon senast inom fyra dagar från beslutet ansöka hos
länsrätten om medgivande till sådan vård.
Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till länsrätten får den
slutna rättspsykiatriska vården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut.
Om rätten medger att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta,
får den pågå under högst sex månader, räknat från den dag länsrätten
meddelar beslut i frågan. I fråga om rättspsykiatrisk vård utöver denna tid
tillämpas samma bestämmelser som vid fortsatt vård enligt 12 a §.
Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten rättspsykiatrisk
vård enligt andra stycket eller om rätten avslår chefsöverläkarens ansökan, ska det tidigare beslutet om öppen rättspsykiatrisk vård kvarstå. Lag
(2008:416).
3 d § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård med stöd av 3 b § första stycket åter ska ges sluten rättspsykiatrisk vård om
1. de förutsättningar som anges i 3 b § andra stycket är uppfyllda, och
2. rättens beslut om fortsatt vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken
för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.
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Chefsöverläkaren ska inom fyra dagar från beslutet lämna in en anmälan
till länsrätten enligt 16 a §. Lag (2008:416).
4 § Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk
vård om
1. han lider av en allvarlig psykisk störning,
2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård, som kan tillgodoses
genom att han är intagen på en sjukvårdsinrättning, och
3. han motsätter sig sådan vård eller det till följd av hans psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med
hans samtycke.
Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård anhålls, häktas, tas in på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning
eller tas in i eller förpassas till kriminalvårdsanstalt, skall beslutet om sådan vård anses som ett beslut om rättspsykiatrisk vård. Lag (2000:354).
5 § Beslut om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket
fattas av en chefsöverläkare vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som
avses i 6 §. För ett sådant beslut krävs att ett vårdintyg har utfärdats av
någon annan läkare. Beträffande vårdintyg, undersökning för vårdintyg
samt fastspänning, avskiljande och behandling gäller därvid bestämmelserna i 4 §, 5 §, 6 a § och 6 b § första stycket andra meningen lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i tillämpliga delar.
En fråga om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket
skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten.
Om rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning och den
misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs inte något vårdintyg för beslut om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller den som är anhållen, häktad, intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
som är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd
av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken och som
förts till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket för
frivillig psykiatrisk vård. Lag (2006:897).
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Gemensamma bestämmelser om vården
6 § Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett
landsting. Den som ges öppen rättspsykiatrisk vård får vistas utanför en
sådan sjukvårdsinrättning.
Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar 15 a-17 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vård
ges åt den som genomgår undersökning. Lag (2008:416).
7 § Rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra stycket 1 skall påbörjas utan
dröjsmål när domstolens beslut om sådan vård har vunnit laga kraft.
Är den dömde häktad, skall vården påbörjas även om beslutet inte har
vunnit laga kraft, under förutsättning att den dömde och åklagaren medger att så sker. Så länge beslutet om häktning gäller skall därvid bestämmelserna om rättspsykiatrisk vård för den som är häktad tillämpas utom
såvitt avser förutsättningarna för sådan vård.

Sluten rättspsykiatrisk vård
8 § Vid sluten rättspsykiatrisk vård enligt denna lag gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård.
I fråga om den som är anhållen, häktad eller intagen i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvården i särskilda fall, om
det behövs från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om särskilda
inskränkningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, att ta emot
besök eller att samtala i telefon med utomstående. I fråga om den som är
intagen i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en
dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken får Statens
institutionsstyrelse fatta motsvarande beslut. Brev som avses i 9 § första
stycket första meningen lagen (1976:371) om behandlingen av häktade
och anhållna m.fl. från den som är häktad eller anhållen, brev som avses
i 25 § första meningen lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt från
den som är intagen liksom brev som avses i 19 § andra stycket lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska dock alltid
vidarebefordras utan föregående granskning.
I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol
eller som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall,
om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne
under vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till terroristbrott en119
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ligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, besluta om särskilda
inskränkningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök
eller samtala i telefon med utomstående. Lag (2008:416).
9 § Chefsöverläkaren får ge en patient, som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning,
tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa
återkommande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att
det står i överensstämmelse med vårdplanen.
Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas
med sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård.
Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket
om förhållandena kräver det. Lag (2008:416).
10 § I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning prövas frågan om
tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område av länsrätten efter ansökan av chefsöverläkaren eller patienten.
Vid sin prövning ska rätten särskilt beakta arten av den brottslighet
som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet och verkan av den vård och behandling som patienten
genomgått. Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i
överensstämmelse med vårdplanen.
Ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område får förenas
med sådana villkor som anges i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård.
Länsrätten får efter ansökan av chefsöverläkaren överlämna åt denne
att för en viss patient besluta om tillstånd enligt första stycket. När det
finns skäl för det, får länsrätten återta denna beslutanderätt. Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område, om förhållandena kräver det. Lag (2008:416).
10 a § Beträffande den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning får
chefsöverläkaren ge tillstånd till vistelse på egen hand utanför vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område endast om länsrätten
har medgivit det.
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Vid sin prövning av ansökan av chefsöverläkaren om sådant medgivande som avses i första stycket skall rätten särskilt beakta arten av den
brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet, verkan av den vård och behandling som patienten genomgått och säkerhetsförhållandena vid sjukvårdsinrättningen.
Medgivandet får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om
förhållandena föranleder det.
Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten om förhållanden som
är av betydelse för frågan om ett lämnat medgivande skall bestå. Lag
(2000:354).
10 b § Chefsöverläkaren får ge tillstånd till den som genomgår rättspsykiatrisk vård med stöd av 1 § 3 eller 4 att vistas på egen hand utanför
vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område endast om
Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse har medgivit det.
Chefsöverläkaren skall underrätta Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse om förhållanden som är av betydelse för frågan om ett
lämnat medgivande skall bestå. Lag (2005:978).
11 § Den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 §
brottsbalken och som ges rättspsykiatrisk vård får ges tillstånd att under
en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Tillståndet får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Tillstånd får ges endast under förutsättning att det står i överensstämmelse med vårdplanen.
Ett tillstånd enligt första stycket får förenas med sådana villkor som
anges i 26 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Lag (2008:416).
11 a § En fråga om tillstånd enligt 11 § första stycket prövas, efter ansökan av chefsöverläkaren eller patienten, av Kriminalvården i fråga om
den som är intagen i kriminalvårdsanstalt och av Statens institutionsstyrelse i fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem. Om
ansökan har gjorts av patienten, skall yttrande inhämtas från chefsöverläkaren. Tillstånd skall inhämtas även då patienten vid vistelsen utanför
sjukvårdsinrättningens område skall vara åtföljd av sjukvårdspersonal.
Lag (2005:978).
11 b § Om missbruk inte kan befaras kan den som är häktad eller är
intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning och som genom121
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går rättspsykiatrisk vård ges tillstånd att under viss kort tid vistas utanför
sjukvårdsinrättningens respektive undersökningsenhetens område för att
besöka en närstående som är svårt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller om det annars finns synnerliga skäl. Under vistelsen utanför sjukvårdsinrättningens respektive undersökningsenhetens område
skall den som är häktad bevakas, om inte en sådan tillsyn av särskilda
skäl kan antas vara onödig.
En fråga om tillstånd enligt första stycket prövas av Kriminalvården.
I beslutet skall anges om patienten skall stå under bevakning eller inte.
Lag (2005:978).
11 c § Har upphävts genom lag (2005:978).

Fortsatt vård och vårdens upphörande för den som vårdas
utan särskild utskrivningsprövning
12 § Rättspsykiatrisk vård för den som vårdas enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om särskild utskrivningsprövning får pågå under högst
fyra månader, räknat från den dag då domstolens beslut blivit verkställbart. Har patienten kommit till sjukvårdsinrättningen en senare dag, räknas tiden från den dagen. Lag (2008:416).
12 a § På ansökan av chefsöverläkaren får länsrätten medge att den rättspsykiatriska vården ska övergå i öppen eller sluten form eller fortsätta
utöver den i 12 § angivna längsta tiden. I ansökan ska det anges om
vården avser sluten eller öppen rättspsykiatrisk vård. Vid ansökan om
öppen rättspsykiatrisk vård tillämpas 7 § fjärde stycket och 7 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Det som sägs där om öppen psykiatrisk tvångsvård gäller i stället öppen rättspsykiatrisk vård.
Medgivande till förlängning av vårdtiden får lämnas för högst sex månader åt gången, räknat från den dag då länsrätten meddelar beslut i frågan.
Vid beslut om öppen rättspsykiatrisk vård ska rätten föreskriva de särskilda villkor enligt 3 a § första stycket 2 som ska gälla för vården. De
särskilda villkoren får vara sådana som anges i 26 § tredje stycket lagen
om psykiatrisk tvångsvård. Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att
besluta om dessa villkor. När det finns skäl för det, får rätten återta denna
beslutanderätt.
Till ansökan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska det fogas en
uppföljning av den samordnade vårdplanen. Lag (2008:416).
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13 § Chefsöverläkaren ska genast besluta att vården av en patient som
ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken utan beslut om
särskild utskrivningsprövning ska upphöra om
1. patienten inte längre lider av en allvarlig psykisk störning, eller
2. det inte längre med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.
Chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga frågan om den rättspsykiatriska vårdens upphörande. Lag (2008:416).
14 § Har en ansökan enligt 12 a § kommit in till länsrätten, får den rättspsykiatriska vården fortsätta i avvaktan på länsrättens beslut. Om vården
fortsätter ska den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om
rättspsykiatrisk vård. Avslår rätten ansökan, ska vården upphöra omedelbart. Chefsöverläkarens ansökan eller rättens medgivande med anledning
av en sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan sjukvårdsinrättning utan att beslut har fattats om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra.
Den rättspsykiatriska vården upphör, om inte en ansökan om med
givande till fortsatt vård har kommit in till länsrätten innan tiden för gällande beslut om rättspsykiatrisk vård har löpt ut. Lag (2008:416).

Upphörande av vården för anhållna m.fl.
15 § I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 4 § ska chefsöverläkaren genast besluta att vården ska upphöra när det inte längre finns
förutsättningar för sådan vård. Chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga frågan om den rättspsykiatriska vårdens upphörande.
Rättspsykiatrisk vård enligt första stycket ska upphöra senast
1. för den som är anhållen eller häktad, när beslutet om frihetsberövande
upphört att gälla,
2. för den som är intagen med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, när han eller hon inte längre får hållas kvar
på undersökningsenheten,
3. för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, när frigivning sker,
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4. för den som är intagen i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom
på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken, vid verkställighetens slut. Lag (2008:416).

Särskild utskrivningsprövning
16 § I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med särskild utskrivningsprövning ska vården upphöra när
1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet
om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller
i brottslighet som är av allvarligt slag, och
2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård. Lag (2008:416).
16 a § En fråga om särskild utskrivningsprövning prövas av länsrätten
efter anmälan av chefsöverläkaren eller efter ansökan av patienten.
Chefsöverläkaren ska anmäla frågan om särskild utskrivningsprövning
senast fyra månader efter det att rättens beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken blivit verkställbart, eller om patienten kommit till sjukvårdsinrättningen en senare dag, från den dagen. Därefter ska anmälan göras inom
var sjätte månad från den dag då länsrätten senast meddelade beslut i
frågan.
Chefsöverläkaren ska genast anmäla en fråga om särskild utskrivnings
prövning när han eller hon anser att den rättspsykiatriska vården kan upphöra eller att vården bör övergå till öppen eller sluten rättspsykiatrisk
vård.
Vid beslut om öppen rättspsykiatrisk vård ska rätten föreskriva de särskilda villkor enligt 3 b § första stycket 3 som ska gälla för vården. De
särskilda villkoren får vara sådana som anges i 26 § tredje stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Rätten får överlämna åt chefsöverläkaren att besluta om de särskilda villkoren. När det finns skäl för det,
får rätten återta denna beslutanderätt. Lag (2008:416).
16 b § Om chefsöverläkaren vid anmälan enligt 16 a § anser att den rättspsykiatriska vården ska fortsätta, ska han eller hon ange om vården bör
ges som sluten eller öppen rättspsykiatrisk vård.
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I anmälan om öppen rättspsykiatrisk vård ska det anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka särskilda villkor
som rätten bör föreskriva. Till anmälan ska det fogas en sådan samordnad
vårdplan som anges i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Därutöver ska det lämnas en särskild redogörelse för risken för att patienten till följd av sin psykiska störning återfaller i brottslighet som är
av allvarligt slag och för de insatser som har planerats för att motverka
att han eller hon återfaller i sådan brottslighet. Det som i 7 a § lagen om
psykiatrisk tvångsvård sägs om öppen psykiatrisk tvångsvård gäller i stället öppen rättspsykiatrisk vård.
Till anmälan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska det fogas en
uppföljning av den samordnade vårdplanen. Lag (2008:416).

Avvisning, utvisning m.m.
17 § Bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i
samband med
1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716) av en patient som genomgår rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning,
2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. överlämnande, och
4. utlämning.
I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken med särskild utskrivningsprövning och som skall avvisas eller utvisas efter beslut enligt utlänningslagen (2005:716) får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske om
1. det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet, och
2. chefsöverläkaren finner att förutsättningarna för vårdens upphörande i
16 § första stycket 1 är uppfyllda och att patientens tillstånd tillåter att
beslutet verkställs.
Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.
Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär
överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård
skall föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid
verkställighet av beslutet. Lag (2007:245).
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Överklagande m.m.
18 § Patienten får hos länsrätten överklaga ett beslut av chefsöverläkaren
enligt denna lag som innebär
1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,
2. intagning enligt 5 § för rättspsykiatrisk vård, varvid överklagandet ska
anses innefatta en begäran om att vården ska upphöra,
3. avslag på en begäran om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra
i fall som avses i 13 eller 15 §,
4. avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens
område, i fall som avses i 9 § eller 10 § fjärde stycket första meningen
eller meddelande av villkor i samband med en sådan vistelse,
5. återkallelse enligt 9 § eller 10 § fjärde stycket tredje meningen av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,
6. förordnande om förstöring eller försäljning av egendom enligt 8 §
denna lag jämförd med 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
7. inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster
enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård,
8. övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd med 22 a §
lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller
9. meddelande av villkor i samband med öppen rättspsykiatrisk vård enligt 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket.
I övrigt får beslut av chefsöverläkaren enligt denna lag inte överklagas.
Chefsöverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt denna lag.
När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagandet ges
in till länsrätten. Länsrätten prövar om överklagandet har kommit in i
rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, ska länsrätten avvisa det,
om förseningen inte beror på att chefsöverläkaren har lämnat patienten
en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte
avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart
vidarebefordra överklagandet till länsrätten. Lag (2008:416).
18 a § Länsrättens beslut enligt 10 a § får inte överklagas. Lag (1995:738).
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19 § Kriminalvårdens respektive Statens institutionsstyrelses beslut enligt 8 § andra stycket, 10 b §, 11 a § och 11 b §, får överklagas av patienten
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:978).
19 a § Kriminalvårdens beslut får inte överklagas enligt 19 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras
av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett
överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en
begäran om omprövning.
Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till patientens nackdel. Lag (2005:978).
19 b § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då patienten fick del
av beslutet. I begäran om omprövning skall patienten ange vilket beslut
som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag
(2005:978).
19 c § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den
avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat patienten
felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:978).
19 d § Kriminalvårdens beslut enligt 19 § överklagas till den länsrätt
inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller den polisarrest är belägen där patienten var inskriven när det första beslutet i ärendet
fattades. Lag (2005:978).
20 § Allmän åklagare får överklaga
1. beslut enligt 10 § första stycket av länsrätten att patienten får vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område,
2. beslut enligt 10 § fjärde stycket första meningen av länsrätten att överlämna åt chefsöverläkaren att för en viss patient besluta om tillstånd
att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
3. beslut enligt 16 a § att vården ska upphöra eller ges i form av öppen
rättspsykiatrisk vård,
om åklagare före beslutet har anmält till rätten att beslutet kan komma att
överklagas. Lag (2008:416).
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Handläggningen i domstol
21 § Frågor enligt denna lag vilka skall prövas i en länsrätt handläggs av
den länsrätt inom vars domkrets sjukvårdsinrättningen är belägen. Lag
(2000:354).
21 a § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en ansökan eller anmälan har kommit in till länsrätten, skall rätten pröva om den
har kommit in i tid. Har den kommit in för sent, skall rätten skyndsamt
underrätta chefsöverläkaren om detta.
Ett mål hos en länsrätt skall tas upp till avgörande inom åtta dagar från
den dag då ansökan, anmälan eller överklagandet kom in till länsrätten.
Om målet gäller en patient som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31
kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning, skall
målet tas upp till avgörande inom femton dagar från den dag då målet anhängiggjordes vid länsrätten. Länsrätten får förlänga tidsfristerna om det
behövs ytterligare utredning eller om någon annan särskild omständighet
gör det nödvändigt.
Föreskrifterna i andra stycket gäller inte mål om förstöring eller försäljning av sådan egendom som avses i 24 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på att målet avgörs.
Lag (2000:354).
21 b § I fråga om muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 36 och
37 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. I fråga om mål enligt
10 a eller 10 b §§ skall dock 36 § och 37 § andra stycket nämnda lag inte
tilllämpas. Lag (2000:354).
21 c § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag ska
nämndemän ingå i rätten. Detta gäller dock inte mål som enbart gäller en
fråga som avses i 18 § första stycket 3, 4, 5, 6 eller 9.
I ett mål enligt 18 § första stycket 4, 5 eller 9, i fall då vården är förenad
med särskild utskrivningsprövning, ska dock nämndemän ingå i kammarrätten. Lag (2008:416).
22 § I ett mål enligt 10 § första stycket eller 16 a §, som har väckts genom ansökan av patienten, eller enligt 18 § första stycket 1 eller 2 ska
länsrätten inhämta yttrande av chefsöverläkaren. Om en chefsöverläkare
ger in en ansökan eller anmälan enligt 3 c §, 10 § första stycket, 12 a eller
16 a §, ska han eller hon ange sin uppfattning i den fråga som ska prövas
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och lämna en redogörelse för de omständigheter på vilka uppfattningen
grundas.
Om det inte är uppenbart obehövligt, ska rätten i ett mål enligt 10, 10
a eller 16 a § ge åklagaren i det mål där beslutet om rättspsykiatrisk vård
har meddelats eller, när det finns särskilda skäl, någon annan åklagare
tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas i fråga om
- öppen rättspsykiatrisk vård,
- tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,
- överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om sådant tillstånd,
- medgivande för chefsöverläkaren att ge tillstånd till vistelse utanför
vårdavdelningen men inom sjukvårdsinrättningens område, eller
- upphörande av vården. Lag (2008:416).
22 a § Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål
hos allmän förvaltningsdomstol om målet gäller
1. medgivande till fortsatt vård enligt 3 c eller 12 a §,
2. upphörande av vård enligt 16 a §,
3. överklagande av beslut enligt 18 § första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8, eller
4. tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område för den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning.
Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas att det inte
finns något behov av ett biträde. Lag (2008:416).
22 b § I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken med beslut om särskild utskrivningsprövning får allmän
åklagare ansöka om att länsrätten upphäver beslut om
- tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens område, eller
- överlämnande åt chefsöverläkaren att besluta om tillstånd till vistelse
utanför vårdinrättningens område.
Åklagaren får även ansöka hos länsrätten om att en patient som ges öppen rättspsykiatrisk vård enligt 3 b § första stycket åter ska ges sluten
rättspsykiatrisk vård.
I ett mål enligt första eller andra stycket ska länsrätten inhämta yttrande av chefsöverläkaren. Lag (2008:416).
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Övriga bestämmelser
23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrättningen eller den enhet för rättspsykiatrisk undersökning där patienten
vårdas att utföra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om
det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna ett sådant uppdrag åt
en annan läkare vid inrättningen eller enheten, dock inte när det gäller
1. intagning enligt 3 c eller 3 d § för sluten rättspsykiatrisk vård,
2. beslut enligt 5 § om intagning för rättspsykiatrisk vård,
3. ansökan enligt 3 c eller 12 a § om medgivande till fortsatt vård,
4. anmälan enligt 16 a § om särskild utskrivningsprövning,
5. beslut om behandlingen enligt 8 § denna lag jämförd med 17 § första
stycket sista meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
6. beslut om fastspänning enligt 8 § denna lag jämförd med 19 § andra
stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård,
7. beslut om avskiljande enligt 8 § denna lag jämförd med 20 § andra
stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård,
8. beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 8 § denna lag jämförd med 20 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård,
9. beslut om övervakning av försändelser enligt 8 § denna lag jämförd
med 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller
10. beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervakning som
anges i 8 och 9. Lag (2008:416).
24 § Bestämmelserna i 40 § första stycket, 42 och 43 §§, 44 § första
stycket samt 46 och 49 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
tilllämpas även beträffande rättspsykiatrisk vård.
25 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat förordnas.
Om åklagaren före en länsrätts beslut har anmält att beslutet kan komma att överklagas, får länsrättens eller kammarrättens beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft eller rätten dessförinnan har underrättats om att beslutet inte kommer att överklagas.
Har åklagaren enligt andra stycket underrättat länsrätten eller kammarrätten om att beslutet inte kommer att överklagas, skall rätten genast meddela vårdinrättningen att beslutet kan verkställas. Lag (2005:374).
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26 § Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna
lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad
information upplyses om sin rätt att få en stödperson.
När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra stycket 1 har
påbörjats eller upphört, ska chefsöverläkaren snarast underrätta vederbörande nämnd enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
m.m. om att så har skett. Nämnden ska i fall som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 § första stycket 3 har överklagat ett beslut av
chefsöverläkaren om att den rättspsykiatriska vården inte ska upphöra,
liksom när vården efter överklagandet har upphört.
Föreskrifterna om stödperson i 30-31 a §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller i tillämpliga delar vid rättspsykiatrisk vård.
Föreskriften i 30 § tredje stycket andra meningen nämnda lag om rätt för
stödpersonen att besöka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i
den mån det inte möter hinder på grund av inskränkningar i patientens rätt
att ta emot besök som har beslutats med stöd av 8 § tredje stycket denna
lag eller 16 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna
m.fl. Lag (2008:416).
26 a § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om patienten till stödpersonen eller till den nämnd som avses i 26 § andra stycket.
Lag (2000:354).
27 § I fråga om polismyndighets skyldighet att lämna biträde gäller i
tilllämpliga delar 47 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård. Sådant biträde skall lämnas även när en patient i fall som
avses i 7 § första stycket inte inställer sig när vården skall påbörjas.
28 § Ges en patient rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till
brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära
att bli underrättad när
1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har
återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens
område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
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3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk
vård, eller
4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.
Önskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges
i denna paragraf innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så
snart som möjligt.
Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att
målsäganden begärt att bli underrättad.
Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt
lagen (1988:688) om besöksförbud. Lag (2008:416).
29 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är chefsöverläkaren skyldig att till kriminalvården lämna ut uppgift om en patient som
efter den rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till häkte
eller kriminalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom kriminalvården.
Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för chefsöverläkaren i förhållande till Statens institutionsstyrelse beträffande den som efter
den rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett särskilt
ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5
§ brottsbalken. Lag (2006:897).
30 § En patient som vårdas med stöd av denna lag skall så snart hans tillstånd medger det genom chefsöverläkarens försorg upplysas om sin rätt
1. att enligt 18 § överklaga vissa beslut,
2. att ansöka enligt 16 § andra stycket om att den rättspsykiatriska vården
skall upphöra,
3. att ansöka enligt 10 eller 11 § om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område,
4. att anlita ombud eller biträde, och
5. att enligt 22 a § få offentligt biträde.
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen eller undersökningsenheten, väl synlig för patienterna. Lag (2000:354).
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Övergångsbestämmelser
1991:1129
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Beträffande personer, som vid ikraftträdandet är intagna på en sjukvårdsinrättning med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall, ges övergångsbestämmelser i anslutning
till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
2000:354
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas
på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.
3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under
återstoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.
2005:978
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har
fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som
i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter
ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
2008:416
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.
2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefs
överläkaren, länsrätten, Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse
före ikraftträdandet.
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Förordning (1991:1472) om psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Inledande bestämmelse
1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

Patientförteckning och journaluppgifter
2 § Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de
patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också
se till att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen (2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen,
innehåller
1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,
3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 §
första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen
om rättspsykiatrisk vård,
4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och
om rättens beslut då överklagande skett,
5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan enligt
3 c, 3 d, 12 a eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,
6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16
eller 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,
8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk tvångs
vård jämte skälen för åtgärden,

134

Bilaga 6 Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18-20 eller 23 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd
med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,
10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om
underrättelse till Socialstyrelsen enligt 22 b § lagen om psykiatrisk
tvångsvård,
11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i
10,
12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försändelser,
13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut
fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,
14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område
och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt
10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av
ett sådant tillstånd eller medgivande,
15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande,
16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10
b § lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den
rättspsykiatriska vården ska upphöra,
17. a) uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under
16 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,
b) beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningens område,
c) återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,
d) chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket lagen
om psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde
stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,
e) chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt
26 a § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om sluten
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rättspsykiatrisk vård enligt 3 c § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård, och
f) om rättens beslut i anledning av överklagandet,
18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656)
om patientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan
nämnd att det kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning av anmälan,
19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör
patienten,
20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket
och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 §
första stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,
21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i
28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har
lämnats. Förordning (2008:669).

Vården
3 § Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning
än en sådan som drivs av en landstingskommun, görs av sjukvårdshuvudmannen hos socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till
regeringen.
4 § Har upphävts genom förordning (2006:295).
5 § Sjukvårdshuvudmannen skall vid rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra
stycket 1 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård se till att beslut fattas om intagning av den dömde på en sjukvårdsinrättning, om den dömde
inte redan är intagen på en sådan inrättning, så att vården kan påbörjas
utan dröjsmål. Om den dömde är häktad skall vården kunna påbörjas genast när domstolens beslut om vård har vunnit laga kraft eller när vården
dessförinnan skall ges med stöd av 7 § andra stycket nämnda lag.
6 § Har upphävts genom förordning (2000:369).
7 § Chefsöverläkaren får ändra ett villkor enligt 26 § lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller meddela ett nytt villkor när omständighe-
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terna ger anledning till det för en patient som har givits tillstånd att vistas
utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 25 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller 9 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detta
gäller dock inte då vården har förenats med särskild utskrivningsprövning.
För den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut enligt 31 kap.
3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning eller som är intagen i
kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom
på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken gäller det som sagts
i första stycket första meningen i stället den domstol eller myndighet som
enligt 10, 11 a eller 11 b § lagen om rättspsykiatrisk vård avgör frågor om
tillstånd att vistas utanför vårdinrättning. Förordning (2008:669).
8 § Chefsöverläkaren skall se till att sådan kontakt hålls med en patient
som har fått tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, att
frågan om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande
kan övervägas fortlöpande.
9 § För att kunna utföra en sådan undersökning av försändelser till en
patient som anges i 22 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
får chefsöverläkaren eller den som chefsöverläkaren bemyndigat kvittera
försändelserna till patienten.
10 § Har upphävts genom förordning (2005:1010).

Underrättelseskyldighet
11 § På begäran av en utländsk medborgare skall underrättelse lämnas till
hans eller hennes hemlands konsulat enligt lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten.
Om en medborgare i Japan, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Schweiz
eller Ungern tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård,
skall Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Detsamma gäller när
tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården upphör eller om patienten
avlider på vårdinrättningen.
Den myndighet som har begärt verkställighet av beslut som avses i
29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller
17 § första eller andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
skall underrättas om att tvångsvården kan upphöra och ges tillfälle att
hämta patienten.
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I fall då den rättspsykiatriska vården är förenad med särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren underrätta patientens hemlands
ambassad eller konsulat om att avvisning, utvisning, överlämnande eller
utlämning till hemlandet kommer att verkställas och att den rättspsykiatriska vården kommer att upphöra. Förordning (2007:254).
11 a § Chefsöverläkaren skall underrätta Rikspolisstyrelsen om intagning
på en sjukvårdsinrättning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård, om domstolen beslutat om särskild utskrivningsprövning enligt 31
kap. 3 § brottsbalken.
Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 35 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Förordning (2005:663).
11 b § Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård är säkerhetsansvarig ska svara för att en polismyndighet, Socialstyrelsen, och
i förekommande fall Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse,
omedelbart underrättas om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård
om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2008:1313).

Hemsändande av utländsk patient
12 § Socialstyrelsen får besluta att sända hem en patient, som är utländsk
medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland
och kan antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av
chefsöverläkaren skall denne höras i ärendet.
En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten
kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon
varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får
inte heller sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot
detta. Om patienten påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.
Polismyndigheten skall på begäran av Socialstyrelsen lämna den hjälp
som behövs för att verkställa hemsändandet.
Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, skall chefsöverläkaren på begäran överlämna
en kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet. Förordning
(2007:254).
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Övriga bestämmelser
13 § En läkare som fått sådant uppdrag att fullgöra chefsöverläkarens
uppgifter som anges i 39 § eller 40 § andra stycket lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller 23 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård skall fullgöra även andra uppgifter som enligt denna och andra förordningar ankommer på chefsöverläkaren och som följer av uppdraget.
14 § Socialstyrelsen får medge sådana undantag från krav på läkares legitimation eller specialistkompetens som anges i 40 § första stycket lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
15 § Socialstyrelsen skall förordna sådana sakkunniga som anges i 42 §
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
16 § Chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet enligt 19 §
tredje stycket, 20 § tredje stycket, 22 b § andra stycket samt 49 § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall fullgöras på det sätt som
Socialstyrelsen närmare anger. Förordning (2006:667).
17 § Bestämmelserna i 14–16 §§ gäller även vid rättspsykiatrisk vård.
18 § Vårdintyg skall vara avfattade enligt formulär som Socialstyrelsen
fastställer. Vårdplanen skall innehålla de uppgifter som Socialstyrelsen
föreskriver. Förordning (2000:369).
19 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställighet av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och denna förordning.
Socialstyrelsen får, efter att ha hört Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Åklagarmyndigheten, meddela
föreskrifter om säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av vård
inrättningar som avses i 6 kap. 3 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (2006:295).
20 § Socialstyrelsen har tillsyn även över den rättspsykiatriska vård som
får ges på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning som drivs av staten.
Vid utövandet av sin tillsyn har styrelsen rätt att företa inspektioner.
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21 § En domstol som har meddelat en dom om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska, inom en vecka efter meddelad dom, till Socialstyrelsen översända en kopia av domen. Förordning
(2008:669).

Övergångsbestämmelser
2005:663
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.
2. Uppgiftsskyldigheten enligt 11 a § skall omfatta även den som vid
ikraftträdandet genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Bilagan har upphävts genom förordning (2006:295).
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