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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I pmrositionen föresbs ett antal iindringar i lagen ( 1966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk viird i vissa fall. 

Ändringarna syftar till att avhjiilra brister och oklarheter i nuvarande 

regler. Förslagen berör huvudsakligen intagningsfiirfarandet och utskriv

ningsniimndernas verksamhet. Sä fört.ex. utskrivningsniimnderna en stärkt 

funktion som tillsynsorgan i syfte att öka patienternas rättssäkerhet. Bland 

förslagen i iivrigt miirks en bestiimmelse som gör det möjligt att i vissa fall 

verkställa en dom p;\ övcrliimnande till sluten psykiatrisk v[ml enligt 31 kap. 

3 ~ brottsbalken iiven om domen inte har vunnit laga kraft. 

I pnipositioncn föreslås också ett tilliigg till lagen ( 1962:381) om allmiin 

försäkring. Det innebär att nuvarande regler om avdrag rii sjukrenning för 

missbrukare pä institutioner står kvar iivcn efter det att en ny sociallagstift

ning har trätt i kraft. 

De iindrade reglerna avseende LSPV föreslås triida i kraft den 1 juli 1982. 

Ändringen i lagen om allmän försäkring föresläs triida i kraft den 1 jamiari 

1982. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1966:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall 

dels att nuvarande 36 a * skall betecknas 36 *. 

dels att 1-12. 15-18. 22. 24. 28. 29. 35 och nya 36 **skall ha nedan angivna 

lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 20 a *· äv nedan angivna 

lydelse. 

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den dag 

då denna lag träder i kraft. 

Nul'llrande lwlelse Föreslagen lydelse 

Inledande bestämml'lser 

I *I 
Den som lider av psykisk sjukdom fftr oberoende av eget samtycke beredas 

sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag. om sådan vård iir 

oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till att 

han 

·a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller 

till följd av beroende av narkl1tiska medel uppenbarligen är ur stfmd att riitt 

bedöma sitt behov av vård. dels kan fft sitt tillsttmd avsevärt förliiittrat genom 

värden eller avsevärt försämrat om vården uteblir.· 

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga siikerhct eller 

fysiska eller psykiska hiilsa eller för eget liv. 

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig sjiilv. 

d) till följd av sjukdomen har ett för niirboende _eller andra grovt störande 

levnadssiitt eller 

c) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av 

lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b ). 

Med psykisk sjukdom jiimstiilles i denna lag psykisk abnormitet. som icke 

är psykisk sjukdom eller utgöres av hiimning i försttrndsutvecklingen. 

\lärd beredes på sjuklllls som dri-

1·cs m· state11, /andsti11gskomm11n 

eller knmmun som ej tillhiir /a11ds

ti11gskomm11n. 

Vad som siigs om ii1·erliikarc i 

I Senaste lydelse 1971 :638. 
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Nurarande ll'llclse 

denna lag m·.1·cr iirrn biträdam!C' 

öi·crliikarc> so111 11nfiirtrotts siirskild 

.1juka1·dclning. 

Föreslagen lydelse 

Vård enligt denna lag bereds på 

sjukhus som drivs a1· staten, lands

tingskommun eller kommun som ej 

tillhör la11dstingskomm11n. Vård får 

1fter regeringens hestäm111amle bere

das äl'en på annan 1·tlrdinstitution. 

V11d i denna lag sägs om sjukhus 

giiller ä1·e11 sådana institutioner. 

Vad so111 sägs om öi·erliikare i 

denna lag gäller även biträdande 

örerläkare som anförtrotts särskild 

sjukardelning. Regeringm eller den 

111yndiglzet som regeringen bestäm

mer får uppdra åt annan läkare all 

ji11/giira uppgifter som enligt denna 

lag ank011m1er på ih'erläkare. 

För behandling av vissa frågor enligt denna lag finnas utskrivningsniimnder 

med de verksamhetsområden regeringen bestämmer och en för riket 

'gemensam psykiatrisk niimnd. 

Intagning 

3 * 
Intagning pii sjukhus med stöd av 

denna lag äger rum efter ansökan 

eller på grund 111• domstols förord

nande enligt 31 kap. 3 * brottsbal

ken. Intagning efter ansökan får icke 

ske pä grund av omstiindighet som 

avses i I * första stycket c ). 

Intagning pi1 sjukhus med stöd av 

denna lag grundas på l'årdintyg eller 

på domstols förordnande enligt 31 

kap. 3 * brottsbalken. Intagning på 

grund av omständighet som avses i 

I § första stycket e) jär ske endast 

enligt domstols .f örordnandc enligt 

nvssniimnda hestämmelse. 

4 *.1 
i\11sökat1 om illfagningfår göras 111· Vårdimyg får utfiirda.1· endast i 

111ake till den som ansiikningen m·ser. omedelbar ansl11tning till personlig 

0111 11111karna sammanbo, m· 11111111n undersökning av den som intyget 

2 Senaste lydelse 1974:581. 
3 Senaste lydelse 1981:218. 
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N111·arwul!' lril<'lsc 

so111 stadigl'ltmnde sa111111a11/>or med 

ho110111 eller m· hans /Jam. ji1dcr, 

111oder, srsko11, jhnnyndare eller 

gode 111a11. Amiikan .får göras ii1·en 

111· or1{fiira11de i socialnii111ml, bama

\'1/rdmii111nd, 11rkterhet.rnii11111d eller 

hiilsol't1rdrnii11111d dia m· polismrn

dighet. 0111 ko11111111nji1ll111äktige 

bC's!uta det, iigcr socialnii111nde11 upp

draga ät 11nnan lcda111ot i 11ii11111de11 ii11 

ordfiirantlcn eller ät tjii11stmw11 i 

leda11de stiillni11g hos ko11111111ne11 all 

göra ansökan om intagning. 

Uikare 1·id .1j11k/111s l'lla klinik, diir 

slwc11 psykiatrisk l'clril icke medde

las, eller 1·id .1j11khe111 för lättskiilla 

psykiskt .1j11ka l'ller specialsjukhus 

fiir psykiskt un·1·cklingsstiirda eller 

rektor för siirskola eller fi'ireståndare 

.fi'ir l'lirdhe111 jår psykiskt ut1·ffkling.1·

stiirda .filr göra 11nsiik1111 ifråga 0111 

den fi'ir \'ars 1·1/rd han .\'\'arttr. Militär 

chef: dock liig.1·t ko111panichef eller 

111ot.1·1·arwule cl11f, .filr giira ansiikan 

lwtrii.fji11ule den so111 stär wula hans 

befäl. 

I fråga 0111 den so111 genom laga

kraft1 ·11n11e11 do111 dii111ts till skydds

tillsrn clla so111 l'illkorligt _ti·igii·its 

frän kri111ina/l'årdsanstalt eller l'ill

korligt llfskril'it.1· frän arbC'tsanstalt 

_tår ansökan giiras m· ordfiiranden i 

de11 Ö\'cr\'11kningsnii11111d under rnrs 

tillsyn ha11 står. 

Reträffimde den som är intagen i 

kri111i11a/1 ·ärdrn11.1·talt, arhetsa11.1·talt, 

häkte, allmän l'llrda11.1·1alt fiir alko

hol111issbrukarc eller 1111gdo111sl'tlrtls

skola och l'istas inom anstallen .fdr 

ansiikan giims endast al' tjiinstenw11 

som har all sii1ja .fiir den intagne. 

Silda11 tiänsh•11111n fär i annllt fitll iin 

Fiirl'slagen lrdel.H' 

a\'Ser. 

Undcrsiikning .fiJr l'iirdintrg .filr 

företas endast 0111 det jinns .1·ktlfig 

an!C'dning diirtill. 

Undasiik11i11gsliikar1·n skall se till 

att l'tirdi111rget siinds till de1 .1j11kl111s 

diir intag11i11gen m·s1•s ske. 
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N11l'ilrm11/e lrdc/.1·c· 

som 11\'Sl'S i tr<'clic stycket giim ansii

kan ii1·cn i fr1/ga 0111 dl'n .10111 1·ista.1· 

11to111 anstalten 111an att rnra slutligt 

utskrh·m tli'irif/·iln. 

Rcgcring<'n iiger fi'imrdna 0111 

/lehiiright•t all l'icl krig ella krig.1ji1rt1 

göra unsiikan i friiga 01n den so111 

tillhiir fiir.1T11rs111llktcn. 

Fiirt'slllgcn lydelse 

5 *4 
1\11siiki111 0111 intllgning giires 

skr(liligen. Vid llnsiik11ingsl11111d/i11g

c'n skr1/l .fiigas 1·1irdi111yg angående 

den so111 ansiikningcn 111·ser. Värdin

tygct j(/r icke l'ilm 11/drl' iin en 111ä1111d. 

' niir llllsiikningen giir<'s. 

Vi'1rdintygskall. u111 annat cj följa 

av 7 ~ andra stycket. innd1idla deb 

uttalande att sannolika skiiljC'ir<'liggll 

fi.ir att den som ll11.w:ikningc11 avser 

lider av psykisk sjukdnm och för att 

sluten psykiatrisk v{trd iir oundgiing

ligen p{1kallad med hiinsyn till.sjuk

domcn~ art och grad och till n:lgon 

eller ni1gra av de i I * första stycket 

a )-d) angi\'na omstiindighcterna. 

deb r~·dogi·ircbc fiir sjukdomen och 

de nmstindigheter i iiHigt som fiir-

1111/cdu vttrdhchovet. 

Regeringen iiger förordna att 

vi1rdintyg vid krig eller krigsfara icke 

hehiiver inneh;llla redogiirl'lse som 

avses i lindra stvcket. 

V1lrdintyg skall. om annat ej följcr 

av 7 * andra stycket. innehiilla dels 

uttalande att sannolika skiil Ji'irelig

gcr för att den som intyget avser lider 

av psykisk sjukdom och för att sluten 

psykiatrisk viird iir oundgiingligen 

päkallad med hiinsyn till sjukdo

mens art och grad och till nf1gon eller 

niig.ra av de i I * första stycket a )-d) 

angivna omstiindigheterna. dels re

dogörelse för sjukdomen och de 

omstiinclighcter i övrigt som föran/e-

der värdbehovet. 

Regeringen Jår förordna att 

v[mlintyg vid krig eller krigsfara icke 

behöver inneldlla redogörelse som 

avses i j'iir.1·ta stycket. 

6 *' 
Behörig att utfärda vi1rdintyg iir 

legitimerad liikare sa111t den som 

Ulan 111t rara /cgiti111alld /ir JiJrord

nad Cill 11ppelui/la /lc:fimning som 

4 Senaste lydelse 1974:."H I. 
5 Senas!L' lydelse 1971 :ti3H. 

Fkh<'irig alt utfärda v{1rdintyg iir 

legitimerad liikarc. Frim della krav 

filr socialstyrelsen medge undantag 

om siirskilda skillföreligger. Yårdin-
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N111·arande lydelse 

läkare i allmän ljiinst och genomgått 

ji'ir medicine licrntiate.rnmrn före

skri1•en kurs i psykiatri. Från sist

nämnda krav äger socialstyrdscn 

medge undantag. om särskilda skiil 

föreligga. Vårdintyg med föeropan

de av omstiindighet som avses i I * 
första stycket a) fär dock utfärdas 

endast av läkare som har specialist-

kompetens avseende psykiska och 

nervösa .1jukdo111ar eller erhallit so-

cialstyrelsens tillstånd att utfärda 

vårdintyg av detta slag. 

Vårdintyg får utfärdas endast i 

omedelbar anslut11i11g till personlig 

u11dersök11i11g av de11 so111 ansökning

en avser. Den som får göra ansökan 

om intagning iiger föranstalta om 

sådan undersökning. 

Vårdintyg wfiirdat av läkare. som 

tjänstgör inom den slutna psykiatris

ka vårde11 får icke godtagas för intag

ning på det sjukhus där läkaren är 

\'erksam. Om betydande olägenhet 

skulle uppstå ge11om a11lita11de Cl\' 

anna11 läkare, får dock 1·ånlintyg 

utfärdat av läkare vid ~jukhuset god

tagas för intag11i11g på a1111a11 kli11ik 

ii11 den där ha11 är 1·erksam. 

Vårdintyg fär icke godtagas, om 

det är utfärdat lll' de11 som gör 

ansökan om i11tagning. 

Fiireslagrn lydels<' 

tyg med i1hcropancle av omständig

het som avses i I * första stycket a) 

fär dock utfärdas endast av liikare 

som har speciali!'.tkompetem. inom 

gruppen psykiska .1jukdomar eller 

erhallit socialstyrelsens tillst{111d att 

utfärda vårdintyg av detta slag. 

Vårdintyg för ej godtas för intag

ning på en kli11ik där de11 läkare som 

har wfärdat intyget tjänstgör. 

Om fråga uppkommer att bereda 

1·ård enligt denna lag av en patient 

som på ege11 begäran är imagen för 

psykiatrisk wlrd på .1j11khus, får 

undamag göras från bestämmelsen i 

andra stycket, om det skulle uppstå 

betydande oliigenhet m· all anlita 

a1111a11 liikarC'. 

Bestämmelserna i ./ och 5 H för- Vid utfärdande av l'årdi11tyg gäller 

1'altni11gslage11 (1971:290) äga icke bestiimmelserna i 4 och 5 H förvalt-

tillämpning i ärende om wfärdande ni11gslagrn (1971:290) även förliika-

al' l'årdintyg. re som wömr yrke/ enskilt. 

7 * 
Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom och iir 

farlig för annans personliga siikerhet eller eget liv. tiger polismyndighet 

omhändertaga honom. om fara iir i dröjsmål. 

Friges den omhändertagne icke Friges den omhändertagne icke 



Prop. 1981/82:72 

Nu1·armu/(' frdelrc 

omedelbart. skall polismyndigheten 

genast föranstalta om undersökning 

som avses in * a11dra stycket. Utfär

das värdintyg. skall polismyndighe

ten genast a11söka om dc11 omhä11-

dcrtag11es intagning p{1 sjukhus för 

sluten psykiatrisk värd. I fall som 

avses i denna paragraf behöver värd

intyget icke innehålla annat än utta

lande att sannolika skiil föreligga för 

att den omhändertagne pa grund av 

psykisk sjukdom iir i behov av sluten 

psykiatrisk vård och för att han är 

farlig för annans personliga säkerhet 

eller eget liv jämte en redogörelse 

för de iakttagelser pt1 vilka läkaren 

grundar sin uppfattning. 

Sker intagning enligt 8 *· skall 

polismyndigheten senast andra da

gen efter dagen för intagningen till

stiilla överläkaren protokoll rörande 

de omständigheter som föranlett 

ansiikningen. 

Utfärdas icke v<irdintyg eller 

lll'.1'/tls a11siik11i11ge11 om inti1gning. får 

den omhiindertagne icke längre 

kvarhtillas av polismyndigheten med 

stöd av denna lag. 

Bestämmelserna i andra-fjärde 

styckena äga icke tillii111p11ing. om 

den omhiindertagne redan intagits 

pa sjukhus med stöd av denna lag 

och icke utskrivits diirifdtn enligt 

16 *· Friges den omhiindertagne i 

s<ldant fall icke omedelbart av polis

myndigheten. skall han genast föras 

till sjukhmet. 

8 * 

7 

Föreslagen /_)'(/l'll'l' 

omedelbart. skall polismyndigheten 

genast föranstalta om undersökning 

som avses i 4 *första stycket. Utfär

das vårdintyg. skall polismyndighe

ten genast föranstalta om att den 

omhiindcrtag1ie tas i11 på sjukhus för 

sluten psykiatrisk vard. I fall som 

avses i denna paragraf behöver 

vårdintyget icke innehålla annat än 

uttalande att sannolika skiil fiirelig

ger för att den omhändertagne på 

grund av psykisk sjukdom är i behov 

av sluten psykiatrisk vard och för att 

han är farlig för annans personliga 

siikerhet eller eget liv jämte en 

redogörelse för de iakttagelser på 

vilka läkaren grundar sin uppfatt

ning. 

·sker intagning enligt 8 *· skall 

polismyndigheten senast andra da

gen efter dagen för intagningen till

ställa överläkaren protokoll rörande 

de omständigheter som föranlett 

·1111dcrsök11i11g for 1·ånlintyg. 

Utfärdas icke vardintyg eller 

l1eslutas <;j om intagning. får den 

omhändertagne· icke längre kvarhål

las av polismyndigheten med stöd av 

denna lag. 

Bestämmelserna i andra-fjärde 

styckena skall icke tilliimpas om den 

omhiindertagne redan intagits på 

sjukhus med stöd av denna lag och 

icke utskrivits därifrån enligt J 6 *. 
Friges den omhändertagne i sådant 

fall icke omedelbart av polismyndig

heten. skall han genast föras till 

sjukhus. 

Ö1·erensstä111111a ansiikan od1 Ö1·ere11sstämmer l'llrdi/l/yget med 

1•ärdill(rg med föreskrifterna i .J-7 §* föreskrifterna i 5-7 ~§ och fiirl'liggcr 
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N111·art1lllie lydelse 

och .föreligga sannolika skiil för att 

v<lrd kan beredas med sti\d av denna 

lag, för den ansiikninge11 avser inta

gas p{1 sjukhus. 

Om intagning beslutar överliika

ren. Om siirskilda skäl föreligga. 

äger han övcrläta pi1 annan liikare 

vid sjukhuset att besluta om intag

ning. 

9 * 

Fiireslagrn /vdclsc 

sannolika skiil för att värd kan bere

das med stöd av denna lag, for elen 

som rärdintygct avser tas in pt1 sjuk

hus. 

Vilrdintygct .filr ej godtas som 

11nder/ag .fiir cl/ i11tag11ingsbes/111 0111 

det iir utfiirdat mer än fjorton dagar 

.fi'irc be.1/11/et. 

Om intagning beslutar överliika

rcn. Om siirskilda skiilfiireligger, jilr 

han överlt1ta pä annan läkare vid 

sjukhuset att besluta om intagning. 

Hi'.11111 enligt denna pamgra/' ftlr. 

1110111 i sådmw fall so111 111·scs i 6 ~ 

trcdje stycket, inte meddelas m· sa111-

111a liikare som har lllfiirdat rilrdinty

get. Utskrin1i11gsnä111nden skall ge

nast 11ndcrriitt11.1· om intagningsbcs/11-

tet i fall niir det enligt JO * å1•ilar 
nämnden all priirn behm·et al' 

l'ål'li. 

Sker intagning enligt f( *· skall Sker intagning enligt 8 *· skall 

överliikaren efter undersökning av överläkaren efter undersökning av 

patienten snarast möjligt och senast patienten snarast möjligt och senast 

tionde dagen efter dagen för intag- ål/onde dagen efter dagen för intag-

ningen pröva om vård kan beredas ningen pröva om vfml kan beredas 

patienten med stöd av denna lag. patienten med stöd av denna lag. 

liar som grund för ansökningen om 

intagning åberopats att patienten är 

farlig för m111ans personliga säkerhet, 

får med prövningen anstå till femton-

de dagen efter dagen för intagningen. 

om särskilda skiil föreligga och imag-

ningen icke bes/l//ats med stöd av 

1·årdintyg av innehåll som avses i 7 .~ 

andra stvckcr. 

Finner överläkaren att värd kan Finner överläkaren att v{ml kan 

beredas med stöd av denna lag. skall beredas med stöd av denna lag. skall 

han hesluta att patienten även i han besluta att patienten även i 

fortsiittningen skall vara intagen på fortsättningen skall vara intagen p{1 
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N11rnra11de lydl'lsL' Uirt'slt1gm lrcll'lse 

sjukhuset. I annat fall skall övnWka

ren omedelbart 111skrh·a '10110111. 

sjukhuset. I annat fall skall överhika

ren lHnetklbart skrirn 111 p111ie1lll'll. 

10 * 
lkslw rnligl 8 eller .9 .Q _fi)r ick<' /k.1/111 <'lllig1 9 ~ .1kt1ll i .11iilll'l .fi111t1s 

l/l('(/dclt1s a1· liikare so111 111fi'ircla1 t11· lll.1kri1·11i11g.111ii11111de11 0111 

1·ärcli111rge1. I. i11111,i.:11i11gL'11. i/i1llso111 a1·ses i()~ 

lrl'lljc .11rckl'l, har gru11da1.1· t"I ctl 

l'ån/i111yg so111 ht1r lllfi'ird111s ar iira

liikarc·n eller annan liikaf'I' 1·ic/ den 

klinik cliir intagningrn ht1r skl'll 

eller 

2. jih· l'llligt ./. .~ .fiint1/1ningslagc11 

( 1971 :290 I lwrfårdcgt1111101 dl'11 so111 

111filrd<111'ärcli111ygl't t'llcr i>l'sllllal 0111 

i11tag11i11gc11 l'lll'r 0111 .wlcla111 jch .f/ire

ligga 11101 iira/iikar1'11. 

U111n hi11da 111· .fiirsta s1rcket .filr 

iin•rliikarrn /illla /iL'sllll sm11 ej kan 

11ns1ä. Sådt1nt ht•.1/111 skt1ll ufi'irdriijli

t:l'll 11111/asttlllt1s nii111nclrn.1· l'riir-

11i11g. 

Il* 
Beslut enligt X eller 9 ~ iigcrfiHl.rntl Beslut enligt X. lJ l'lla JO~ giillcr 

giltighc1. om patienten <h'cr(örcs till fimfim1111ll'. om patienten iircrfi'ir.1 

annat sjukhus utan att ha utskrivits till annat sjukhus utan att ha utskri-

cnligt 16 *· vits enligt l(l ~-

12 *" 
Har nf1gon genom lagakraftvunnen dom iiverliimnats till sluten psykiatrisk 

vård. skall soeialstyreben föranstalta om att han utan dröjsmäl intages pt1 

sjukhus för s[1dan v;\rd. Är han redan intagen pä sjukhus för sluten 

psykiatrisk viml. skall han 

domstolens förordnande. 

"St·naste lydelse 1%'.1:212. 

fortsättningen anses intagen pi1 grund av 

Ar dl'n dii111dc hiik1ad sk11ll rnd 

som siigs i för.1·1a s1yckc1 giill11 ii1·e11 

0111 domen ej h11r rnnnit /11ga kra_fi 

1111da fiirlllsii1111ing till den dii111de 

och dk/11gare11 medger all i111ag11i11g 

.får ske. 
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N11rnm11dc lydelse Fiircslage11 lydclsl' 

Bestämmelser om patienterna 

13 * 
Den som iir intagen p{1 sjukhus med stöd av denna lag far hindras att lämna 

sjukhuset och för i övrigt underkastas det tvi\ng som iir nödviindigt med 

hiinsyn till ändami1let med vi'mkn eller för att skydda honom sjiilv eller 

omgivningen. 

14 * 
Patient kan fä tillst[md att vistas pi1 egen hand utom sjukhusområdet under 

viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn. om det icke medför fa

ra för annans personliga siikerhet eller hans eget liv. Sf1dant tillstimd fiir 

förbindas med siirskilda föreskrifter. 

Om tills1ilnd att vistas p[1 egen hand utom sjukhusomrädet beslutar 

överläkaren. om annat ej följer av tredje stycket. Om särskilda skäl 

föreligga. äger han betriiffande viss patient iiverliita p{1 annan läkare vid 

sjukhuset att besluta om tillst{1nd. 

I fraga om patient som avses i 17 * andra stycket beslutar utskrivnings

niimnden om tillst<ind att vistas pi1 egen hand utom sjukhusområdet. 

Nämnden äger betriiffande viss patient överlata pa överliikaren att besluta 

om tillstånd. 

Överläkaren för Merkalla tillstand att vistas på egen hand utom sjukhus

nmr{1det. nm förhi1\\andena p{1ka\la det. Om siirskilda skiil föreligga. äger 

han beträffande viss patient iiverlåta pi1 annan läkare vid sjukhuset att 

ilterkalla tillstdnd. 

Om siirskilda skäl föreligga, fär 

iiverliikaren ragu del av innehfallet i 

brev eller annan handling som 

ankommer till patient eller som pati

ent önskar avsända. Kan vidarebe-

Om der finns särskilda skäl. får 

överläkaren eller den han har be

myndigat la del av innehållet i brev 

eller annan handling som kommer 

till en patient eller som en patient 

fordrande av handling som ankom- önskar avsända. 

mer till patient medföra fara för Kan vidarebefordrande av en 

ordningen eller säkerheten på sjuk

huset eller vara oliimpligt med hän

syn till syftet med vården eller kan 

handling som patient önskar avsiin

da föranleda betydande olägenhet 

för honum elkr annan persern. för 

iirerliikarcn hcslura 1111 hari(ilingen 

skall kvarhritlas. 

7 Senaste lydelse 197J: 129. 

handling som kommer till en patient 

medföra fara för ordningen eller 

säkerheten p~I sjukhuset eller vara 

olämpligt med hänsyn till syftet med 

v{1rden eller kan en handling som en 

patient önskar avsända föranleda 

betydande oliigenhet för honom 

eller annan person, för handlingen 
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N11rarande lydelse 

l Iandling som iir stiillcl till utskriv

ningsnämnden. psykiatriska niimn

dcn. socialstyrelsen. justitiekanslern 

eller nägon av riksdagens ombuds

män skall vidarebefordras utan 

granskning. Handling som är stiilld 

till eller avsedd för annan myndighet 

och rör mål eller ärende vari patien

ten själv äger föra talan. samt hand

ling stiilld till eller avsedd för ll{/m

kat eller l~ffcntligt biträde skall vida

rebefordras. Beslwar ii\·er/i/karen att 

kvarlullla hrei· till myndighet, skall 

beslutet underställas wskrivnings-

niiinndrns priil"lling. 

Il 

Fiireslage11 lydelse 

kvarhällas. Bcs/111 alf kn1rlt.tlla rn 

handling .fi1t1as a1· 111skrirni11grnii111n
de11 efter fra111stiil/11i11g <11· ii1·alilka

ren. I arrnkwn pli 11ii111nd1'ns hcslut 

filr iil·er/i/karen t<1 hand o/ll handling

en. 

En handling som iir ställd till 

utskrivningsniimndcn, psykiatriska 

nämnden, socialstyrelsen, hälso- och 

.\juk 1•åf!le11s c111s1·ars111/m1ul. förtro

endeniimnden. justitiekanslern eller 

ni'1gon av riksdagens ombudsmän 

skall vidarebefordras utan gransk

ning. Vad nu har sagts skall också 

gälla en handling so/Il iir stiilld till 

offemlig försrnrare får pariemen. 

En handling som iir stiilld till eller 

avsedd för annan myndighet än dem 

som anges i tredje stycket och so/Il rör 

mål eller ärende. vari patienten själv 

får föra talan. får granskas men inte 

kvarhållas. Detsamma gäller en 

handling som är stiilld till eller 

avsedd för" en adi·okat som ej är 

offentlig f iirsrnrarc eller någon solll 

är biträde enligt riilfshjiilpslagen 
( 1972:429). 

Visar det sig att handling. som iir Visar det sig att rn handling. som 

ställd till annan än utskrh·nings- är stiilld till annan mouagare än dem 

nämnden, psykiatriska nämnden, so- som ange.1· i tredje stycket. iir avsedd 

cialstyrelsen. justitiekanslern eller nå- för ni1gon av dessa. skall den vidare-

gon m· riksdagens r1111b11dsmän, är befordras. 

avsedd för n;'tgon av dessa mymlighe

ier. skall den vidarebefordras. 

Utskrirning 

16 ~ 
Den som beretts viird med stöd av Den som beretts vtmt med stöd av 

beslut enligt 9 ~ andra stycket eller beslut enligt 9 eller JO * eller pa 
pii grund av domstols förordnande grund av domstols förordnande skall 
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skall ofiirdriijligen utskrivas. om fiir

utsiittningar enligt I * för att hL'l"L'da 

honom v[ml ickt' liingre fiireligga. 

0111stii11digltc1 som avses i I ~ första 

stycket L') for icke u\g\ira grund för 

kvarhi11lande i anna\ fall iin d;1 

p:1\ienkn hert'!ts v[1rd pi1 grund av 

12 

Fiireslage11 lydelse 

ofiirdriijligen utskrivas. om fiirut

siittningar enligt I ~ fiir att bereda 

honom \·;lrd icke liingre fiircliggcr. 

S1/da11a 0111.11iilllliglteta som avses i 

1 * första styrkt'! e) for ieke utgöra 
grund för harh:'illande i annat fall iin 

dii patienten hc·ret\s viird pi1 µrund 

d<lmstpls förordnande. av domstols fiirordnandl'. 

Fr;'1gan om utskri\'11ing skall priivas fortli.ipandL· 

17 *' 
Om utskrivning ht:slutar iiverliikaren. om annat ej följer av andra stycket. 

I Ian iiger hiinskjuta fri1gan lllll utskrivning till utskri\'fJingsniimnden. 

Utskrivningsniimnden beslutar om utskrirning enligt lll * m· patient som 

intagits pä grund av domst<lls förordnande elll'r s<lm under inflytande av 

psykisk sjukdom hegi1tt brott nllit annans personliga siikLThet. fiir vilket ;Hal 

icke viickts. eller som varit intagen i kriminalvi'trdsanstalt fiir undergi"tcnde av 

pftfiiljd for bro\ t och under tickn för anstaltsdtrden eller i samband med att 

denna upphiirt intagits för sluten psykiatrisk drd med stiid av denna lag och 

id~e skall i1terföras till anstalten. 

Niir anledning fiin:ligger till utskrirning av patient som avses i andra 

stycket. skall överliikaren ofördriijligen anmiila detta hos niimndt'n. 
Utskril'l1i11gs11ii1111ule11 fcir iil't'll i 

u11drulc1ll ii11 so111.fi>ru1 sagts skril'll 111 

Cll fllllie/1/. 

18 * 
Patienten eller hans make. om makarna sammanbodde vid tiden för 

intagningen. l'ller annan. som d:'1 stadigvarande sammanbodde med honom 

eller hans barn. fader. moder. syskon. förmyndare eller gode man frtr giira 

ansökan om utskrivning. 

Ansökan hos utskri\'f1ingsniimnden giires sk riftligcn. Om patient som 

avses i 17 ~ andra stycket ger till kiinna att han icke· vill vara intagen p<'1 

sjukhuset. skall han genom överliikarens försorg underriittas 1lm sin 

miijlighet att ansiika nrn utskrivning od1 tillfiilll' berl'das horwrn att uppriitta 

erforderliga handlingar. 

'Senaste lydel~e 1 '17-1:2116. 
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N11rnrmule lrdclse 

Utskrivningsn:im1llkn :ir icke 

skyldig att priiva ansökan 1>111 

utskrivning förr:in rrc 111ä11t1dcr för

flutit frirn prövningen av tidigare 

ansi\k;in. 

Fiirt'slt1gm lrdclsc 

Utskrivningsn:imnden :ir icke 

skyldig ;1tt pri\\-;1 ansiikan nm 

utskrivning förriin e11111t11111d förflutit 

fr;ln priivningen av tidigare ansii

kan. 

18 a * 
I !ar bl'lriitlande n[1gon som :ir patient enligt denna lag beslut meddelats 

nm a\'\'isning eller utvisning enligt utliinningslagen (I lJ:-;11:376) eller utl:im

ning enligt lagen ( llJ57:<i6X) om utliimning för brott eller lagen ( l'J:'i'J:254) om 

utliimning för brott till Danmark. Finland. Island och Norge eller lagen 

( 1970:375) om utl:imning till Danmark. Finland. Island eller Norge för 

verkstiillighet av beslut om viird eller behandling. skall han utskri,·as. nm det 

beg:irs av den myndighl'l s1>m skall verkstiilla hl'Slutet och hans tillst{1nd 

tilli1ter s:'1dan vcrkstiillighet. 

Hetriiffande utskrivning som nu sagts giilkr 17 ~. 

19 * 
Patient far utskrivas p{1 fi.irsiik om siirskilda skiil fiircligga och det icke 

medför fara för annans persnnliga siikerhet cl kr hans eget liv. 

Utskrivning p{1 fiirsi\k skall a\·se viss tid. hiigst sex m;'1nader som kan 

förliingas med högst sex m;'1nader i"tt g~1ngen. Patienten far ;iliiggas all iakttaga 

siirskilda föreskrifter l>Lh stillas under tillsyn a\· liimplig person. 

13estiimmelserna i 17 och 1:-; ~~avs.: ii,·en utskri,ning p!1 fiirsiik. 

20 ~ 

ben som utskrivits pi1 försök for <11crint;1gas ph sjukhuset. om fiirhttllan

dena p;ikalla det. 

Om :itl'rintagning beslutar ii\'t'rliikarL'n. Om siirskikb skiil fiirL'iigga. iiger 

han bl'triiffande viss patient iiverl;Ha p;i annan liikare vid sjukhuset att 

hi:sluta nm ~1terintagning. 

20 a * 
Har 1·11 /ltlfi('llf rtirdt11s /lli .1j11klws 

1111ilcr rrc 1111i1111clcr ej/er i111ag11i11gc11 

111ed sriid m· dc1111a lag och anser 

iirerliikarrn clfl /}(lficllfrn hchiii·cr 

jim.111// s1)tf1111 r1/rd, skall iii ·ale/karen 

s11arcis1 t111111iilt1iil'lft11i// 1111krin1i11gs-

11ii11111dt'11. I t111111ii!ct11 skt11! liikt1rc11 

1111.r.:1· skiilm /iJr sill 1tii//11i11gs1aga11-

dt'. 
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N111·11rm11/e lydelse 

14 

Fi)rcslagen lvdelsc 

Finner 11tskril'llingsnii111nden efter 

en sådan w1111iila11 hetriljfande en 1·iss 

patient skiil diirtill. skall nämnden ta 

upp fråga om wskril'lling enligt 16 .~ 

eller om utskrirning på fi.irsiik. 

Besvär m. m. 

21 § 

Talan får föras mot läkares heslut enligt denna lag, om läkaren 

intagit ri[1gon p[1 sjukhus eller enligt 9 *andra stycket heslutat att patient 

alltjiimt skall vara intagcn p{1 sjukhus. 

lämnat hcgiiran om tillstånd att vistas p:i egen hand utom sjukhusomr<"1det 

helt ellcr delvis utan hifall cller ;\lerkallat sådant tillst[111d, 

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall iin som avses i 18 a ~ eller om 

utskrivning p{1 försök, 

i samhand mcd utskrivning pf1 försök :'tlagt patient att iakttaga siirskilda 

föreskrifter eller stiillt honom under tillsyn eller 

Merintagit patient under utskrivning pf1 försök. 

I iivrigt för talan icke föras mot liikarcs bcslut enligt denna lag. 

Talan föres hos utskrivningsnämndcn genom bcsviir. 

22 §'I 

Talan för föras mot utskrivningsniimnds heslut. om nämnden 

ogillat besviir över beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra 

stycket 

avslagit ansökan om utskrivning i 

annat fall iin som avses i 18 a *eller 

om utskrivning pil försök ellcr ogillat 

besviir över liikares beslut om avslag 

p{1 s:ldan ansiikan eller 

i samband mcd utskrirning pi1 

försök {tlagt patient att iakttaga siir

skilda föreskrifter ellff stiillt honnm 

under tillsyn cllcr liimnat besvär 

iivcr liikarcs beslut i s~1dana frägor 

helt eller delvis utan bifall. 

"Senaste lvdelse I 9Kll:JK I. 

enligt 10 ~ hcslutat att en patielll 
alltjiimt skall 1·am intagen pil .1juk

h11s, 

avslagit ansökan om utskrivning i 

annat fall iin som avses i 18 a ~eller 

om utskrivning p[1 försök eller ogillat 

bcsviir över liikares beslut om avslag 

pii siidan ansökan, 

i samband med utskrivning p{1 

försök alagt patienten att iaktta siir

skilda föreskrifter, stiillt honom 

under tillsyn eller Himnat besviir 

iiver liikares beslut i s:1dana fdtgor 

helt eller delvis utan bifall eller 

i muwt fall hcslutat att 11tskril'lli11g 

eller lllskrirning på .försök ej skall 

ske. 
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Nul'llrande lydelse Föreslagen lvdelse 

I övrigt får talan mot utskrivningsnämnds heslut enligt denna lag föras 

endast i fall som avses i 26 §. 

Talan föres hos psykiatriska niirnnden genom besvär. 

23 § 

Mot psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag får talan icke föras. 

Talan enligt 21 eller 22 * för föras 

av den som enligt 18 § äger ansöka 

om utskrivning. Talan för föras utan 

inskränkning till viss tid. I fråga om 

priivning av talan enligt 21 § iigcr 

bestiimmelscn i 18 § tredje stycket 

mot.1Tara11de tillii111p11i11g. 

Talan enligt 21 eller 22 * fftr föras 

av den som enligt 18 §får ansöka om 

utskrivning. Talan för föras utan 

inskriinkning till viss tid så lä11ge 

patie11te11 1·ärdas med stiid m· dc111111 

lag. Tala11 filr därutii1·cr fiJra.1· under 

tre 1·cckor frän det patirntcn skn'l's 

111. I fri1ga om prövning av talan 

enligt 21 § tilliimpa.1· bestiimmclsen i 

18 § tredje stycket. 

25 * 
På begäran av överläkaren skall utskrivningsniimnds beslut underställas 

psykiatriska nämndens prövning. orri överläkaren gjort förbehåll om 

underställning senast vid det sammantriide då heslutet fattades och begärt 

underställning inom tre dagar diirefter. 

26 § 

Talan mot heslut. varigenom utskrivningsnämnd utlåtit sig om ersättning 

som avses i 32 * eller 33 § tredje stycket, föres hos psykiatriska nämnden 

genom besvär. 

27 * 
Beslut som meddelas enligt denna lag länder omedelbart till efterrättelse. 

Har förbehåll gjorts enligt 25 §. får dock utskrivningsniimnds beslut. 

varigenom patient fått tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet 

eller utskrivits eller utskrivits pä försök. verkställas först sedan beslutet blivit 

bestående. 

1o S.:nastc lyd.:lsc l 1171 :6>8. 
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N111·ara11t!c lrdclse Fiireslagc11 lrdcl.1e 

:'llämndcrna 

28*11 

Utskrirningsniimnd best;1r a\' lag

faren ordförande som iir eller \'arit 

Utskrivningsniimnd besti\r av lag

farl'n ordfrirande som iir eller varit 

innehavare av ordinariL' dnmar- innl'11a\·arL' a\' ordinaril' domar-

tjiinst. L'll liikarl' som hiir 1·ara siir

skil! k111111ig i psrkiatri och en pnson 

med erfarenhet i allmiinna viirv. 

tjiinst. L'n liikarl' som bi1r ha specia

listk11111r1ctc11s i110111 grtlflflt'/l r1sykis

ka si11kdo111ar och en person med 

nfarenhet i allmiinna viirv. 

Psykiatriska niimnden t)est{ir av Psykiatriska niimnden bestiir av 

lagfaren ordfiirande som iir eller laµfaren ordfiirande som är eller 

varit innl'ha\'are av ordinarie domar- \·arit innl'l1;warl' a\· ordinarie domar-

tjiinst. tvi'1 liikare som iiro siirskil! tjiin-,t. tvi1 liikare snm liar sr1ccialist-

k111111iga i flS_\'kiatri och td personer kol/lf)('f<'llS ·i/10111 grt1f)pcn psykiska 

med erfarenhet i allmiinna \'iirv. sj11kclr1111ar och tvf1 personer med 

erfan.:nhL't i allmiinna viirv. 

för ledamot av utskrivnings- Fiir ledamot av utskrivnings-

niimnd eller psykiatriska niimnden niimnd eller psykiatriska niimnden 

finnas en eller flera suppleanter. finns en eller flera suppleanter. 

Bestiimmelserna om ledamot giilla Rcstiimmelserna om ledamot giillcr 

iiven suppleant. iiwn suppleant: 

29 *12 

Ledamot av utskrivningsniimnd eller psykiatriska niirnnden förordnas av 

regeringen för högst fyra {ir i siinder. 

Innan ledamot börjar tjiinstgöra. 

skall han ha avlagt domared <'lll'r 

fiirsiikran enligt 4 kap. ! I ~ riittc-

g1l11gshalkc11. 

Likare som tjiinstgör inom den 

slutna psykiatriska vården fär icke 

som ledamot deltaga i handliiggning

en av iircndc rörande patic111 pa det 

sjukhus där han tjiinstgör. Om jiiv 

mot ledam(1t giilla i övrigt bötäm

mclserna i .f kap. rätteg~ingsbalken 

om jiiv mot domare. 

11 Senaste lvdl'ISL' 1474:5~ I. 
le SL·naste l~·dl'ls.: I '!74:5~ I. 

Innan ledamot börjar tjänstgöra, 

skall han ha avlagt domared. 

F.11 liikare som tjiinstgiir inom den 

slutna psykiatriska v;'1rdcn får icke 

som ledamot delta i handläggningen 

av iircndcn rörande patienter pa det 

sjukhus diir han tjiinstgiir. Om jiiv 

mot ledamot g,Wcr i övrigt bcstiim

me\serna i .f kap. rrittcghngsbalken 

nm jiiv mot domare. 
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N111'(1rmulc lydelse Föreslagen lydelse 

30 § 

Vid sammantriicle med utskrivningsnämnd skola överläkaren och patien

ten vara närvarande. om icke siirskilda skäl föranleda annat. Föres talan av 

annan än patienten. skall den som för talan beredas tillfälle att närvara. om 

icke siirskilda skiil föranleda annat. 

Ärende som handlägges i patientens frånvaro får icke avgöras utan att 

nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kiinncdom om 

patienten. Är denne utskriven p[i försök. för dock ärendet avgöras, om minst 

en av ledamöterna har st1dan kiinnedom. 

31§ 

I ärende hos psykiatriska niimnden skall muntlig förhandling hållas. om 

iirendcts beskaffenhet kräver det. Diirvid äga besWmmclserna i 30 § första 

stycket motsvarande tillämpning. 

32 § 

Patient eller annan som för talan hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska 

niimnden ff1r tillerkiinnas ersiittning av allmänna medel för kostnad för resa 

och uppehiille i samband med instiillclsc inför nämnden. i den mån det finnes 

skiiligt. Nämnden får bevilja förskott pä ersättningen. Niirmare bestiimmel

ser om crsiittning och förskott meddelas av regeringen. 

33 § 

ärende hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska nämnden far förhör 

anordnas med den som kan antagas ha upplysningar av betydelse att 

liimna. 

Vid förhöret skall patienten vara närvarande. om icke särskilda skäl 

föranleda annat. 

I fri\ga om crsiittning till den med vilken förhör anordnas iiga bestiimmel

serna om ersättning av allmänna medel till vittnen motsvarande tillämpning. 

Ersiittningen skall stanna pil statsverket. 

34 § 

Utskrirningsniimnd elkr psykiatriska niimndcn för avgöra ärende endast 

om niimndens samtliga ledamöter iiro närvarande. Beslut rörande förskott 

p<I ersiittning som a\'ses i 32 *eller 33 *tredje stycket för dock på nämndens 

viignar meddelas av ordföranden. Detsamma gäller beslut som rör riittshjälp 

genom ofkntligt bitriide. 

Rcstiimmclserna i 29 kap. riittegångsbalkcn om omröstning i iiverriitt äga 

2 Riksdui;en 1981182. I sam/. Nr 72 
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N111·ara11de lydelse Förcsiagl'n lydelse 

motsvarande tillämpning pa avgörande av utskrivningsniimnd eller psykia

triska nämnden. 

Särskilda bestämmelser 

34 a * 
I ärende. vari 17 * förvaltningslagen ( 1971 :290) äger tillämpning fa skiilcn 

för heslutet utdämnas även i andra fall än som sägs chir. om ändamålet med 

vnrden annars skulle motverkas. 

I läkares beslut enligt 8 eller 9 * eller varigenom ansökan om utskrivning 

avslagits samt i motsvarande beslut av utskrivningsniimnd eller psykiatriska 

niimndcn skola alltid anges de i 1 *angivna förutsiittningar pi1 vilka beslutet 

grundas. 

_,5 * 
Polismyndighet skall liimna handräckning 

p{1 begäran av liikare som enligt 6 * på bcgiiran av Hikare som enligt 6 * 
första stycket är behörig att utförda · första stycket är behörig att utfärda 

vi\rdintyg. om den som skall under- vardintyg. 0111 läkaren behöver 

sökas icke stiilkr sig till förfogande . skydd för sin personliga säkerhet 

för undersiikningen eller läkaren eller. på hegiiran m· liikare i allmän 

behöver skydd för sin personliga tjiinst, om den som skall undersökas 

säkerhet. icke ställer sig till förfogande för 

undersökningen. 

pti begäran av överläkaren. om 

den som med stöd av denna lag skall 

intagas pä sjukhus icke inställer sig 

på sjukhuset. 

p{1 begäran av liikare i al/nuln 

tjänst som har utfiirdat l'{/rdintyg eller 

överläkaren. om den som med stöd 

av denna lag skall tas in på sjukhus 

icke inställer sig p[1 sjukhuset. 

på begiiran av överliikaren, om patient avviker fr[in sjukhuset eller icke 

återvföllkr dit. sedan tiden för tillstand att vistas pi1 egen hand utom 

sjukhusomri'idet eller för utskrivning p<I försök gått ut. eller icke inställer sig 

på sjukhuset, sedan tillst{md att vistas p{1 egen hand utom sjukhusomr{1dct 

äterkallats eller beslut meddelats om Merintagning under utskrivning pfa 

försök. 

Om särskilda skäl föreligga. må överläkaren hctriiffande viss patient 

överlåta p;l annan liikarc vid sjukhuset att begiira handriickning. 

36a* 36§ 11 

Har Öl'(:rliikare med stöd av 13 * Har med stöd av 13 * 0111hii11iler-
omhii11dcr1agit alkoholhaltiga dryck- wgits alkoholhaltiga drycker eller 

l.1 Förutvarande .36 * upphiivd genom lag 1981:464. 
Senaste lydelse a\ 36 a ~ 1'1711:.373. 
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Nul"llrande lydelse 

er eller andra berusningsmedel som 

pilträffats hos eller ankommit till den 

som iir intagen pi\ sjukhus med stöd 

av denna lag, skall den 0111hä11der

tt1gna c•ge11do111en hel"isligen förstö

ras eller fiirsiiljas enligt bestiimmel

serna om heslagtagen egendom i 2 * 
lagen ( 1958:205) om förverkande av 

alkoholhaltiga drycker rn. m. R.:

lopp. som erhållits vid sf1dan försiilj-

ning. tillfaller staten. 

Påträffas alkoholhaltiga drycker 

eller andra berusningsmedel inom 

sjukhus där patienter som intagits 

med stöd av denna lag vårdas. för 

herusningsmedlen omhändertagas 

av sjukhusdirektören eller styres

mannen för sjukhuset, om känd 

ägare till berusningsmedlen ej fin

nes. Första stycket har motsvarande 

tillämpning på sålunda omhänderta

gen egendom. 

19 

Föreslagen lydelse 

andra herusningsmcdel som påträf

fats hos eller ankommit till den som 

är intagen på sjukhus med stöd av 

denna lag, skall ö1wfiikarcn låta 

bevisligen förstöra eller f örsiilja den 

omhämfrrtagna egendomen enligt 

hestämmclserna om bölagtagen 

egendom i 2 * l ji'irsta stycket lagen 

( 1958:205) om förwrkande av alko

holhaltiga drycker m. m. Belopp, 

som erhållits vid sädan försäljning, 

tillfaller staten. 

P{1träffas alkoholhaltiga drycker 

eller andra berusningsmedel inom 

sjukhus där patienter som intagits 

med stöd av denna lag vårdas, får 

hcrusningsmedlen omlziindertas av 

sjukhusdirektören eller styresman

nen för sjukhuset. om det inte finns 

någon känd ägare till herusnings

medlcn. Första stycket tilliimpas 

också i fråga om sålunda omhänder

tagen egendom. Vad som där före-

skri1·s om örcrläkaren skall i stället 

gälla den som omhändertagit egen

domen. 

Bestämmelserna i första och andra styckena har motsvarande tillämpning 

på injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i 

människokroppen. 

37 * 
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelas med 

stöd av lagen utövas av socialstyrelsen. 

31H 

Niirmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av 

regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, av socialstyrelsen. 
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I. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. 

2. Har en ansökan gjorts, ett v{mlintyg upprättats eller ett intagningsheslut 

fattats före ikraftträdandet skall för förfarandet i samband med intagning och 

prövning enligt 9 § gälla äldre hestämmelser. 

3. Utan hinder av 24 *får talan enligt 21 eller 22 *föras under tre veckor 

från ikraftträdandet. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen a\' häktade 
och &nhållna m. fl. 

Härigenom föreskrivs att 19 * lagen (1976:371) om behandlingen av 

häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'{/rande lydelse Föreslagen lydelse 

19 § 

Om behandlinge!l i vissa fall av 

häktad som skall undergå rättspsy

kiatrisk undersökning finns särskilda 

bestämmelser i 7 a §lagen ( 1966:301 J 

om rättspsykiatrisk undersökning i 

brottmål. 

Om behandlingen i vissa fall av 

häktad som skall undergå rättspsy

kiatrisk undersökning eller som 

genom en dom som inte har vunnit 

laga kraft har överlämnats till sluten 

psykiatrisk vård finns särskilda be

stämmelser. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1982. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i litgen (1980:6231 om ändring i lagen (1962:3811 
om allmän försäkring 

!Hirigenom föreskrivs att 3 kap. 15 * lagen ( l 962:38 I) om allrniin 

försiikring i 1.kn lydelse paragrafen har erh{11lit genom lagen ( 1980:623) om 

ändring i niimnda lag samt övergångsbestiimmelserna till lagen skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
15 ~. 

Sjukpenning utgt1r ej för tid då den försiikrade 

a) fullgör värnpliktstjänstgöring a) fullgör viirnpliktstjiinstgöring 

eller vapenfri tjiinst eller genomgår eller vapenfri tjänst eller genomgt1r 

militär grundutbildning för kvinnor militär grundutbildning för kvin-

eller bistånds- eller katastrof111bild- nor; 

ning: 

b) iir intagen i sådant hem som avses i .12 § ( 1980:62]) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga med stöd av l § andra stycket 2 eller tredje 

stycket sagda lag: 

c) är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt: 

d) i annat fall än under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom tagits om 

hand på det allmännas bekostnad. 

För rnrje dag då en fiJrsiikrad 

bereds vård i ett sådant hem för l'llrd 

eller boende enligt socialtjiinstlagcn 

( 1980:620) som ger l'{/rd och belwnd

ling åt missbrukare ar alkohol eller 

narkotika. skall sjukpenningen mins

kas på det sätt som framgår m· 4 .~ 

andra st\'cket. 

Utan hinder av första stycket utg[1r sjukpenning till försäkrad som avses 

under c vid sjukdom som inträffar under tid del han får vistas utom anstalt och 

därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta. 

Denna lag1 träder i kraft. såvitt gäller 18 kap. 5 §.den I januari 1981 och i 

övrigt den I januari 1982. Vad mm enligt 18 kap. 5 *andra stycket i dess nu 

giillande lydelse stadgas om skyldighet för allmiin försiikringskassa att 

tillställa socialregistret behövliga uppgifter skall dock bestä till utgfmgen av 

år 1981. 

I S..:nastc lydelse 1'!8ll:YlJ2. 

För den som har w11agits till bi

stånds- och katastrofwhildning }öre 

den I januari 1982 gäller äldre 

bestämmelser i 3 kap. 15 ~. 
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vid regeringssammanträde 

1981-11-05 

l\ärvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsd1den Ullsten. 

Wikström. Friggeho. Dahlgren. Åsling. Johansson. Wirtcn. Andersson. 

Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin 

Föredragande: statsr;idet Ahrland 

Proposition om ändringar i lagen om beredande av sluten psy
kiatrisk vård i vissa fall (LSPV), m.m. 

Inledning 

I propositionen 1979/80: 1 Om socialtjänsten ingick hl.a. ett förslag till lag 

om iindring i lagen ( 1966:293) om heredande av sluten psykiatrisk vård i vissa 

fall (LSPV). Förslaget var avsett att till väsentlig del utgöra svaret på elen 

sedan liinge kontroversiella frågan om värd utan samtycke av vuxna alkohol

och narkotikamisshrukare men innehöll också iindringar som inte hiingde 

samman med misshruksproblematiken utan avsåg att undanröja vissa 

allmiinna brister i lagcn. Förslaget till iindringar i LSPY avslogs i sin helhet av 

riksdagen i juni 1980 utan att det skedde någon prövning i sak av de s.enarc 

iindringarna. Riksdagen enades om att begära nya överväganden rörande 

vtml av missbrukare oberoende av samtycke. Det ansågs di! mest ändamåls

enligt att liimna återstoden av LSPV-förslagct utan sakprövning i det 

sammanhanget. 

Ungefär samtidigt uppdrog regeringen efter förslag av riksdagens social

utskott ;it en parlamentarisk beredning. socialbcn:dningen (S 1980:07). att 

utarbeta ett nytt förslag till vård av missbrukare oberoende av samtycke men 

också att bl.a. se över LSPV i sin helhet och inte bara med avseende pil 

värden av missbrukare. 

Socialberedningen avliimirnde i januari 1981 delbetänkandet (SOU 

1981 :7) L VM. Lag om v{ml av missbrukare i vissa fall. Betänkandet har efter 

remiss- och lagrådshehandling legat till grund för regeringens pröposition 

1981/82:8 Lag om v<'trd av misshrukarl' i vissa fall. m.m .. som avses bli 

behandlad av riksdagen under hösten l 981 och träda i kraft den 1 januari 

1982. 
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Socialheredningen har diirefter i juni 1981 avliimnat delbetänkandet 

Os S 1981 :7 Ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk v[ird i vissa 

fall (LSPV). Betänkandets allmänna motivering bör fogas vid protokollet i 

detta ärende som bilaga I. 

I betänkandet föresliis en rad ändringar i LSPV. Dessa överensstiimmer 

väsentligen med de förslag som lades fram redan i propositionen om 

~ocialtjiinsten men inte hade samband med fr{1gan om hur missbrukare skulle 

värdas. Propositionsförslaget hyggde i dessa delar pi1 förslag fr;in friimst en 

arhetsgrupp inom socialstyrelsen (Socialstyrelsen redovisar 1977: 14) LPV -

Lag om viss psykiatrisk v;lrd. 

Socialstyre lscrapporten hade rem isshehandlats. Rem issammanstiil 1 ni ngcn 

återfinns i prop. 1979i80: 1 del C. l.agriidsremiss den 18 december 1978, 

s. 322-347. 

Det förslag till ändring i LSPV som togs upp i propositionen om 

socialtjänsten var granskat av lagrådet. Lagrt1dsremissen Merfinns i prnp. 

1979/80: 1 del C. Lagr<ldets yttrande äterfinns i prop. 1979/1-:ll: 1 del H, 

s. 394-403. 

Socialberedningen föresltir ocksä en annan mindre ändring som bygger pii 

ett förslag av 1971 ars utredning om behandling av psykiskt avvikande i 

betänkandet (SOU 1977:23) Psykiskt störda lagövertriidare. Förslaget har 

remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena i den hiir 

aktuella delen bör fogas till protokollet i detta iirende som bilaga 2. 

I anslutning till de nu redovisalk förslagen har i annan ordning 

aktualiserats en fråga om iindring i lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring 

(AFL). Liksom LSPV-förslaget hiinger.den friigan samman med den tidigare 

riksdagsbehandlingen av fr{1gan om vi1rd oberoende av samtycke av vuxna 

missbrukare. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Ändringar i LSPV 

2.1. I Allmänt 

Som har rramgått av min inledning är de förslag som socialberedningen nu 

lagt fram i allt viisentligt desamma som redan en g{mg tidigare har förelagts 

riksdagen men som dit avslogs som en konsekvens av att riksdagen avvisade 

propositionens förslag till lösning av fritgan om vitrd utan samtycke av vuxna 

alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Beredningen framh{1ller som sk~il att nu på nytt ta upp samma förslag till 

särskild behandling sammanfattningsvis följande. Förslagen har redan 

vederbörligen beretts och kriiver inte mera ingi1t·nde iiverviiganden. 

Riksdagens tidigare avslag grundades inte pä någon prövning i sak. Förslagen 

innehiir heller inte n(1gon iindring i de grundliiggande föruts:ittningarna för 

värd enligt LSPV eller några andra viktiga principiella ställningstaganden. 
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Fiirslagen syftar genomgt1ende till en biittre v[ird och riittssiikt'rht't för 

patienterna. Dt' iir av överviigande teknisk och praktisk natur och har 

bedömts som angelägna och br{1dskande. Förslagt'n fiiregriper inte bned

ningens övnsyn av LSPV i dess helhet. 

Jag delar i allt viist'ntligt bt'l"L'dningens uppfattning att tk flirslag som 

beredningen nu har fört fram kan behandlas för sig och ink föregriper 

beredningens stiirrc gt'nomg<"1ng av LSPV. Som beredningen har anfört har 

fiirslagen varit aktuella en I:ingn: tid och har tidigare hL·diimts qra s;'1 

angeliigna att de, med undantag som jag [1terkommL'r till. har understiillts 

riksdagen . .laµ har diirför gjort den bedömningen att fi.irslagen bör 

u1Hkrstiillas riksdagen igen snarast möjligt. '.'Ji1gon ny remissbehanding eller 

lagr{1dsgranskning har jag cliirvid inte ansett vara nforderlig. 

Jag vill tilWgµa följande. Med stiid av reµeringens bemyndigande den 27 

augusti l lJX l har chefen fiir soeialdepartementct uppdragit iit socialbered

ningen att bl.a. redovisa sina principiella iiwrdganden i fr[1ga om LSPV 

under :1r 198.3. Jag vill för min del och efter samr<1d med chefen för 

soeiakkpartementl't framhfilla som angeliigi:t. att soeialbi:ri:dninµen nalkas 

sitt utredningsuppdrag förutsiittningslöst. lk iindringar som nu föreslås 

gjorda i LSPV bör ses i dl't bi:griinsade perspektivl't att de avser att 

underWtta tilliimpningen av nuvarande lagstiftning och de ri"1r alltsi1 inll' hli 

styrande för utredningt'ns fortsatta arbete enbart som följd av att de gjorts s{1 

nyli_l).L'll. 

:!.. I.:!. F"iirslagcn i sak 

Bt'redningens förslag framg;.1r. som tidigare har niimnts. av hilag11 I. Di: 

förslag beredningen tar upp fttt'rfinns samtliga med ni1gnt undantag ocks{i i 

den tidigare propositionen l•m socialtjiinstcn. Filrslagi:n beriir huvudsakligen 

intaµningsfiirfarandet och utskrivningsniimndernas verksamhet. De har cbr 

motivi:rnts inpknde. varför jag inte anser ni1gun ny utförlig redoµiirclsi: fiir 

bakgrund och motiv behiivlig hiir. Jaµ hiinvisar i sUillet till propositionen 

ll)7lJ/80: I Om socialtjiinstl'n och till specialmotiveringen till det nu framlagda 

lagtext l"iirslaget. 

Jag fiiresl<tr i huvudsaklig i'>verensqiimmelse med socialberedningen 

sammanfattningsvis fliljande. 

Kravet p{1 i:n siirskild ans ii kan om intagning pri sjukhus fdm siirskilt 

uppriiknade behiiriga siikande tas bort. I sUillct skall \'it r din tyget 

tjiinstgöra som ensam intagningshandlinµ. l:khiirighetskravl'n för de liikarc 

som för utförda vitrdintyg skiirps diirför samtidigt som liikari:n för skyldighet 

att vid behov initiera \';\rden mi:n ocksf1 blir skyldig att se till att niigon 

undersökning för vi1rclintvg inte inkds annat iin d;i det finns skiilig ankdning 

till det. 

Beslut u m i n tag ni n g skall som huvudregel alltjiimt fattas av en 

annan ueh fri111 den v;.trdintyµsskrivande liikaren oberoende liikare. Fr;in 
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denna regel om s.k. tv {1 l ii karp röv ni n g medgl's ett undantag. I det fall 

diir den psykiskt sjukl' redan vftrdas p[1 sjukhus pt1 egen begiiran iippnas 

mii_jlighi:t att i akutsituationer omvandla ,·~mlcn till v~ml enligt LSPV. s.k. 

kon v L' r ter in g . genom bl'slut av bara en liikarL'. Detta iiverensstiimml'r 

med propositionen 0111 socialtjiinsten. Beredningens förslag att öppna 

miijlighet till cnliikarbeslut vid samtliga I.SPY-intagningar har jag diiremot 

bedömt ha en s{1dan riickvidd att stiillningstagandet bör ansti1 till den ml'ra 

omfattande prövning av hela intagningsförfarandet. som blir följden av 

beredningens uppdrag att se över I.SPY i dess hl'lhet. 

Möjlighet att hegiira p o I is hand r ii c k ni n g för intagning av den s_juke 

ges förutom at iiverliikaren vid sjukhuset ocksi"i [1t den v{1rdintygsskrivandc 

liikaren. Samtidigt hcgriinsas kretsen av hikare hehiiriga att begiira 

handriickning till dem som iir verksamma i allmiin t_iiinst. 

Den tid som liingst far förflyta mellan det interimistiska beslutet om 

intagning och det definitiva bes I ute t om ,. år d enligt LSPV förkortas. 

Sedan intagning pt1 sjukhus har skett skall iivcrliikaren sjiilv dtcr undersök

ning av patienten besluta om patientl'n behöver viird enligt LSPY. Den tid 

som enligt nuvarande regler liingst far förflyta iir i normalfallet tio dagar friin 

intagningen eller i fall d{1 patienten har bedömts som farlig femton dagar. 

Tiden blir nu enligt förslaget åtta dagar i samtliga fall. 

Fiir att inte genom organisatoriska förc.:skrifter onödigtvis hindra att svårt 

psykiskt sjuka atr den vi1rd de vid varje tidpunkt biist behöver och ändi1 kan 

vara underkastade LSPY:s regelsystem. föresl:'lr jag vi~sa regler som ~kall 

göra det miijligt att dtcr rl'gcringl'ns tillsti111d drda patienterna p[1 t.ex. 

mindrl' sjukhem. 

Vissa mindre justeringar i hl.a. regkrna om h rl' v granskning och 

ö v L' r k I agan d c fiircsl:h ocks:i. 

I da!! finns J I siirskilda 11 tsk riv n i n g s n ii m n de r. som iir inriittade i 

anslutning till de sjukhus som hl'reder LSPV-v~ird. Som hiigsta instans 

fungerar elen psykiatriska niimnden. Niimnderna har f.n. huvudsakligen till 

uppgift att deb iiverpriiva iiverliikarens beslut l'nligt LSPV, dels sjiilva 

besluta om utskrivning m.m. av patienter som v{irdas pi1 sjukhuset som 

p:iföljd fiir brott 111.111. Niimnderna hesti"ir av en domare som ordförande. en 

liikare och en lekman. Niimnderna fiiresbs nu fo en stiirkt funktion som 

t i 11 syns nr g an avseendL' LSPV-v:'trclen. S:'tlunda skall niimndl'rna sjiilv

rnant kunna ta upp en fr:'1ga om utskrivning tich intl' \·ara bl'roende av att 

ni1gon aktualiserar fr[1gan hos niimndcn. Vidare skall niimndl'rna obligato

riskt prii\·a det fortsatta \'{1rdbehovet avseendl' patienter som har vilrdats i tre 

nl<inader ml'd stiid a\· LSPY. N:in111dL·nia fiireslits ocksi1 komma in och priiva 

\;'irdheho,et i si1dana fall diir en liikare har svarat för bitdl' v:lrdintyg och 

intagningsheslut dvs. i de nyss beskrirna konverteringsfallen. Slutligen blir 

niimndl'rna skyldiga all prii,·;1 ansi·ikningar om utskri,·ning och besviir iivcr 

liikares beslut fr:111 samma patient oftare ~in f.n. Tidl'n siinks hiir fr{m tre till en 

mimad. Samtliga fiirslag syftar till att sUirka patienternas riittssiikcrhet. 
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Fiir all markt'ra niimndernas nya roll föreslogs i si1viil socialstyrelsens 

rapport som i socialtjiinstpropositiont'n att niimnderna skall fo nya namn. 

Aven socialheredningL'll har framfiirt cknna uppfattning. l\kd hiinsyn till att 

beredningen inom kurt kan fi\rviintas ii\·en·:iga hela heslutsfiirfaramkt i 

fr:"1g;1 om viml utan samtycke ;I\· psykiskt sjuka. har jag L'melll'rtid för min del 

stannat för att heniimningarna utskrivningsniimnder och psykiatriska n:imn

den kan behiillas tills vidare. 

l3eredningens förslag. att den som har diimts för brott ti Il ii ve r 1 i1 111 n a n -

d L' t i 11 slut c n p sy k i a Irisk v i1 r d med stiid av 31 kap. 3 ~ hrnttsbal

kcn od1 som iir hiiktad i m<lkt skall kun11<1 tas in pii sjukhus redan innan 

dnmL'n har vunnit laga kraft. bygger p(1 ett förslag av den s.k. Rexcliuskom

mittcn fr{111 ;\r I lJ77. Försl;1gel mot i\'eras med att den som genom en 

riittspsykiatrisk umkrsiikning har bedömts vara <1 sjuk att fiirutsiittningar 

for dml förcligger biir komma i ätnjutande av den bL'11iidi!,!a vardcn si1 fort 

som möjligt. Den vi1r(kll kan inte ges p(1 de riittspsykiatrisk<1 klinikerna. dit 

de diimda har varit hiinvisade under hiiktningstickn. 

Bcxeliuskommittens förslag har godtagits av flertalet remissinstanscr. 

Beredningen föresl{1r att undantag görs för fall d[1 det finns skiil emot ett 

överförande. Enligt min mening hiir regeln utformas si1 att överflyttning fär 

ske endast med samtycke av den cli>mdc och av ;\klaga ren. Genom detta krav 

på samtycke bör de bctiinkligheter som överåklagaren i Stockholm och B RÅ 

framförde vid rcmisshehandlingen av kommittefiirslaget vara i huvudsak 

undanröjda. 

Fiirutsiiltningarna för redan triiffacle avtal mellan stati:n och sjukv[1rdshu

vudmiinnen ang:knde lllika ekonomiska ersiittningar för sjukv;\rden m.m. 

rubbas inte av förslaget. 

Jag vill slutligen beri.ira fr{1gan om behovet a\· info r 111 a tio n till 

patienterna 0111 deras riitt ighL'tt'r. 

Propositionen om sncialtjiinsten innL'i1öll L'tt fiirslag till en lagregel alt 

patienten skulle upplysas 0111 sin riitt att föra talan llllll ett beslut om intagning 

111.111. och 0111 rtitti:n till juridiskt hitriide. Upplysning skulle ges s!1 snart 

patientens tillst{111d medgav det. 

Socialberedningen har inte föreslagit ni1gon motsvarande lagregel. under 

i1heropande a\· hl.a. att ~itgiirder av det slag som sncialtjiinstprnpnsitionen 

fiircslng hordt' kunna gcnomfiiras iiH'll utan lagreglering. 

Jag delar hercdningens uppfattning: att Lkt knappast skall hchiiva 

föreskrivas i lag att patienterna m;iste un(krriittas 0111 sina riittigheter. om 

utskri\'J1ingsniimndt'rnas existens och uppgiftL'f 1lS\'. Jag \·ill dock understry

ka det angeliigna i att den information s11111 hcri\r LSPV-paticntcrnas 

siirskilda riittssiikerhctsbdH1\· faktiskt kommer dessa patienter till del. Aven 

om socialstyrelsen - som hncdningcn framhiilkr · tidigare har gjort insatser 

pi1 0111r[1dt't hiir dt'lta <trbL°IL' kontinunli!,!1 följas upp. Det kan l.t'x. ske 

genom att tillhandah<tlla liittillgiingligt faktamaterial. Att ett \·iktigt infor-
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mationsansvar vilar rxl hiilso- och sjukvtll"dspersonalen fiiljer av 5 * lagen 

( 1980: 11) om tillsyn iivcr hiilso- och sjukv{1rdspersonal 111.11. 

2.2 Andring i lagen om allmän försäkring 

Jag tar i cktta sammanhang i samriid med chefen fiir socialdepartementet 

upp en frt1ga om sjukpenningriitt och sjukperrninl!a\drag för missbrukare 

sP111 bereds ,·iird pit en institution. Frilgan sammanhiinger liksom de nyss 

föreslagna iindringarna i LSPV med den stegvisa behandlingen av missbruks

prohlem;1tiken inom socialtjiinstrdormen. 

I 3 kap. 15 * andra styrko:t AFL i dess nuvarande lydelse föreskrivs att 

under tid dit en frirsiikrad iir intagen p<'t viirdanstalt för alkohL>lmissbrukare 

skall sjukpenningen minskas p{1 samma siitt som vid intagning pä sjukhus. I 

proposition 1lJ7lJ/kll:1 Om sorialtjiinstl'n föreslogs att v;ircl av rnxna 

missbrukare utan deras samtycke skulle kunna ske endast p{1 sjukhus eller 

annan v<'mlinstitution med stöda\ LSPV. Bestiimmelserna i 3 kap. 4 *andra 

stycket AfL om minskning av sjukpenning di'1 en försiikrad vistas p{1 sjukhus 

skulle diir\"id bli direkt tilliimpliga. Aestiimmelsen i 3 kap. 15 *andra stycket 

AF!.. föreslogs diirför utg?i. I sam hand med att riksda!!L'n i juni I 9kll antog den 

nya soeiallagstil"tningen. bl.a. soeialtjiinstlagen. antogs iiven förslaget till lag 

om iindring i AFL ( llJk0:6D). Som har framg<ilt tidigare avslogs samtidigt 

förslaget om drd av missbrukare enligt I.SPY i sin helhet. Den nya lydelsen 

av 3 kap. 15 * AFL triidcr i krart samtidigt med den nya sociala lagstiftningen 

i iivrigt. dvs. den I januari I 9k.2. 

I propositinnen 19111182:8 föresliis. snm jag har niimnt i inledningen. en n~' 

lag om viinl av missbrukare i vissa fall (LVM). som avses triicla i kraft 

samtidigt som sorialt.iiinstlagen. Bf1de missbrukare av alkohol och narkotika 
fiirc:sl:\>. enligt I .V~1 kunna beredas v[trd oberoende av samtycke om vissa i 

lagen angivna förutsiitt11ingar iir uppfyllda. V;irclen ges företriidesvis p{1 

kommunala eller bndstingskommunala institutionn som inte iir att anse som 

sjukhus. Fiir v;1rden blir diirför som regel inte hestiimmelserna i 3 kap. 4 ~ 

andra stycket AFL om sjukpenning.avdrag vid intagning pi1 sjukhus direkt 

tilliimpliga. I avsaknad av annan bestiimmelse frir man umkr sfidarw 

förhiillanden riikna med att sjukpenningen kommer att utbetalas utan 

avdrag. 

Rqderna om riitt till sjukpenning fiir missbrukare som viirclas pit en 

institution kommer att Ö\'en·iigas i annat sammanhang. I avvaktan p[1 

resultatet av dessa ö\·erviiganden hiir nuvarande hestiimmel>.e i .3 kap. 15 * 
andra stycket AFL hd1;illas ii,·en efter det att den ny;1 Stll'iallagstiftningen 

triitt i kraft den I januari 1982. Aestiimmeben hiir liksom hittills giilla biide 

dL'm som \·i1rdas fri,·illigt pch dem p;·1 ,·ilka dL't siirskilda intagningsfiirfaran

det L'nligt LV!\·I har kommit till an\·iindning. Liksom hittills hiir den giilla p;1 

h;'tde allmiinna och enskilda institutioner. I konsekvens med L \'i'vl-ffirslaget 

hör regeln giilla lika för missbrukare a\· alkohol och narkotika. Det hör 



Prop. 1981/82:72 29 

sMedes föreskrivas att för den som bereds drd i en si1dan institutilln skall 

sjukpenningen minskas pii samma siitt som vid intagning p[1 sjukhus. 

13 kap. 15 *första stycket AFL biir samtidigt göras en formell iindring som 

föranleds av de nya reglerna om utbildning för uppdrag i u-land m.m. (Prop. 

1980181:117. UU2J. rskr271). 

3 Specialmoiivcring 

3.1 Lagen om beredande a,· sluten psykiatrisk Yård 

LSPV präglas a\· ett {1lderdllmligt sprt1k. Det kunde diirfiir vara befogat att 

göra en ordentlig spr<"1klig översyn av hela lagen. En s{1dan översyn skulle 

innebiira en omfattande och grannlaga uppgift. '.Vled hiinsyn friimst till att 

socialberedningens p<'ig<iende översynsarbetl' relati\'l snart kan resultera i en 

ny lagstiftning. har den nuvarande lagtexten i detta sammanhang re\·iderats 

spdkligt enbart p<'1 de punkter diir materiella iindringar föranlett det. 

I * 
Denna paragraf innehitller f.n. dels de grundliiggande reglerna om 

förutsiittningarna för v{ml enligt LSPV (första och andra styckena). dels 

regler om vid vilka vardinstitutioner LSPV for tiWirnpas nch om behörig 

liikare (tredje och fjiirde styckena). 

Förslaget innebiir ingen iindring i första och andra styckena. Tredje och 

tjiirde styckena har flyttats till 2 ~ (se motiveringt•n till denna bestiimmel

se ). 

I denna paragraf finns f.n. bestiimrnelser om niimnderna. Förslaget. snm 

innebiir att paragrafen kompletteras med bl.a. de frfö1 I ~ överflyttade 

reglerna. överensstiimmer med propositionen 11m soeialtjiinskn och med 

beredningt'ns förslag. 

Första styck.1•1 innt'hfiller hestiimmclser om vid vilka v;·mlinstitutioner 

LSPV för tilliimpas. F.n. f<"ir v!ml beredas bara p;.1 sjukhus som drivs av 

staten. landstingskommun t'ller kommun s\lm inte tillhi.ir landstingskom

mun. Fiirslaget innebiir att det öppnas möjlighet att efter regeringens 

ht'stiimmande bereda vi1rd enligt LSPV iiven pi1 andra ,·;1rdinstitutioner. 

Härmed m·ses friimst sjuk,·i·irdsinriittningar. som iir s;'\ utrustade att de kan ta 

emot så allvarligt psykiskt sjuka att de f:'tr vi·1rd med sti'id av LSPV. 

Institutionerna bör godkiinnas cftL'r prövning i ,·arje enskilt fall och cftL'r 

framstiillning av sjuh{1rdshurnd111annen. Fiirslaget ligger i linje med 

striivandena mot en mera decentralist'rad psykiatrisk ,·[1rd. Inte alla 

LSPY-patienter är i regelbundet behov av s{1 nmfattanck v{trdrt·surser som de 
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som bara kan erbjudas vid en psykiatrisk klinik. Vissa patienter kan diirför 

med fördel ffi vt1rcl i mindre vimknheti:r med tillg(mg till psykiatrisk 

konsultliikare. Detta ger ökade miijlighi:ter till kontakt med anhöriga och 

den egna miljiin. Självfallet iir det en föruhiittning att patienterna iir s(1 sjuka 

att kriterierna enligt 1 * I .SPY hela tiden iir uppfyllda. 

1\11dra stycket innehitller regler om vilka liikare som iir hehiiriga att fatta 

beslut enligt l.SPV. F.n. giiller detta endast överliikare samt bitriidande 

i.iverliikare som har anfiirtrntts siirskild sjukawklning. Si1dana liikare finns 

endast undantagsvis p{1 I.ex. sjukhem och vissa andra vi1rdinriittningar. 

Fiirslaget innchiir att regeringen eller den myndighet s11m regeringen utser. 

dvs. regelmiissigt socialstyrelsen. kan uppdra iiven ilt n:1gon annan siirskilt 

utsedd liikare att fullgöra iiverHikarens uppgifter. Genom denna regel blir det 

allts;I möjligt att tillgodose bellllvet av beslutsfattande liikare vid de 

\·{1rdinstitutioner som niimnts i första styeket. En sjiilvk lar förutsiittning iir att 

uppdrag kommer att ges enbart {1t liikare med motsvarande medicinsk 

knmpetens som i.iverliikarens. dvs. speeialistkompctcns inom gruppL'n 

psykiska sjukdomar. 

För att intagning enligt LSPV skall fii ske krävs L n. antingen en ansökan 

fr{m vissa siirskilt uppriiknadc personer jiimtc ett vftrdintyg. eller ett 

förordnande av domstol s[1som påföljd för brott. .+ ~ innehåller de niirmare 

bestiim1111:lscrna om vilka som far göra ansökan om intagning. 

I socialtjiinstprnpositionen föreslogs att ansökan fr[1n vissa angivna 

sökande inte längre skulle vara förutsättning för intagning. Intagningen 

skulle i stiillet grundas direkt på vårdintygct. 

Förslaget här överensstämmer med soeialtjiinstpropositionen. Kravet p{1 

ansökan har alltmer kommit att framstå som en formalitet. Oftast har 

v;'trdbehovet konstaterats genom ett viirclintyg redan innan ansökan skaffas 

fram. Ibland kan det ocksä innebära en onödig tidsutdriikt som hindrar 

nödvändig behandling att försöka finna ni1gon behörig person som kan 

underteckna en ansökan. Den sjukes anhöriga kan vidare vara negativt 

instiillda till att behöva framträda som ansvariga för intagningen. Även om 

regeln om ansökan främst tjänar rättssäkerhetens intresse bör allts{1 

konstruktionen med en formell ansökan som förutsiittning för intagning inte 

beh{1llas. Detta nödviindiggör att i stiillet större krav stiills pf1 värdintyget. 

Det bör framh<lllas att iiven om kravet p{t ansökan tas bort detta inte 

innebär n{1gra minskade skyldigheter fört.ex. socialniimnden att enligt elen 

grundläggande ansvarsregeln i 3 ~socialtjänstlagen (I lJHO:<i.20) medverka till 

att en sjuk person kommer under vt1rd. 
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4 s 
Nuvarande 4 S innehaller de närmare bestiimmcls.crna om vilka som är 

behöriga att göra ansökan om intagning enligt LSPV. Dessa bestiimmclser 

utgår som en följd av att ansökan inte liingrc skall vara en förutsättning för 

beredande av värd. 

14 *har i stället tagits in vissa bestiimmclser om vad den läkare skall iaktta 

som undersöker en person som har aktualiserats för LSPY-intagning och 

därefter utfärdar ett v<lrdintyg. Hiir föreskrivs att v~1rdintyg endast får 

utfärdas i omedelbar anslutning till personlig undersökning av den som 

intyget avser (nuvarande 6 * andra stycket) och att undersökning för 

vi\rdintyg bara far genomföras om det finns skiilig anledning därtill. Förslaget 

överensstämmer i allt viisentligt med socialtjiinstpropositioncn. 

I tredje stycket åläggs undersökningsHikaren att se till att intyget tillställs 

sjukhuset. 

I 4 §används begrepp från harnav:lrdslagen m. fl. lagar, vilka fr. o. m. ar 

1982 ersätts av socialtjiinstlagstiftningen. Övergfingsvis f:\r motsvarande 

institut i de nya lagarna genom tillämpning av överg[mgsreglerna till dessa 

betraktas som behöriga sökande enligt 4 §. 

Som en följd av att ansökningskravct föreslås borttaget utgår de 

föreskrifter rörande ansökan som f. n. finns i 5 * första stycket. Bestämmel

sen om hur gammalt vårdintyget för vara har flyttats till 8 §andra stycket och 

kommenteras i det sammanhanget. 

I övrigt har endast formella ändringar vidtagits i 5 *· 

Denna paragraf innehMlcr f.n. dels olika regler rörande utfärdande av 

vårdintyg. dels regler som har samband med LSPY:s nuvarande krav pft s.k. 

tväläkarpriivning. 

Första stycket överensstiimmcr i sak med socialtjiinstpropositionen och 

innebär att man skiirper kompetenskravet för läkare som iir behöriga att 

utfärda vårdintyg. Skiirpningen skall ses mot bakgrund av att kravet pt1 

ansökan tas bort. Behörighet att utfärda viirdintyg skall si1lcdes i fortsiitt

ningen bara tillkomma legitimerade Hikare. Om särskilda skiil föreligger skall 

dock socialstyrelsen kunna meddela dispens från kravet p{1 legitimation. Niir 

det giiller förutsiittningarna för dispens hiinvisas till prop. 1979/811: I del A. 

s. 615. där följande anförs: 

Från kravet p<I kgitimation hör emellertid kunna g.öras undantag om 
särskilda skäl föreligger. Dispens bör liksom f.n. meddelas av socialstyrelsen. 
Dispensmiijlighcterna avses i första hand giilla utliindska liikare som 
tjänstgör i Sverige och som kan anses medicinskt kompetenta att utförda 
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vardintyg. Diirutöver kan i vissa vakanssituationer dispens medges fört.ex. 
!\ T-liikare. Socialstyrelsens dispens behöver inte avse viss läkare. Paragra
fens lydelse ger möjlighet till generell dispens. 

Sedan LSPV triidde i kraft har indelningen i medicinska spccialiteter 

iindrats. Enligt nu giillande kungiirebe ( 1972:671\) med tilliimpningsföre

skriftcr till lagen ( 1%0:-IOX) om behiirighct all uti.i\'a l:ikaryrkct (senast 

iindrad genom SFS l lJX 1 :2'i0) far he,·is om specialistknmpctl'ns inom 

gruppcn psykiska sjukdomar a\'SL' specialitl'tcrna allmiin psykiatri. barn- och 

ungdnrnspsYkiatri samt riittspsykiatri. Lvdclsen a\· 6 ~första stycket LSPV 

h;1r anpassats till den nya indelningen. Diir'l'id har uttrvckt't specialistkom

petens inom gruppen psvkiska sjukdomar an\'iints s"m samlingshegrepp för 

spccialitctcrna i ii\·crcnsstiimmclsc med r111mL·nklaturen i kungiirclscn. 

Anclrn oclr lr<'cii<' styckc1111 innch;'illcr rcgler om att \'i1rdintyget skall 

utfardas av cn liikarc som inte iir knutcn till sjukhusct llCh undantag fri1n dcn 

regeln i dct fallet att L'n patient rcdan \';irdas pit sjukhus p[1 grunda\· psykisk 

sjukdnm 1ich dct skullc uppst;i betydandc nliigenhct att anlita annan liikarc. 

HestiimmdsL'rna ii1·crL'nsstiimmer i sak med fiirslagct i sncialt_jiinstpropnsi

ti<lnen. 

\Ju\arandc ltl ~ LSPV innebiir ;1tt beslut om intagning enligt X* eller om 

fortsatt v;'1rd cnligt 11 ~ inte for rnt·ddelas av den liikarc som har utfiirdat 

\'<'irdintyµL't. Denna reµcl ktimplcttcras av bcstiimmelsen i h *tredje st\'cket. 

\'ilkcn innehiir att vi1rdi11tvg intl' far godtas for intagning pi1 dct sjukhus diir 

den intygsutfiirdamk liikan:n iir vcrksam. Om dct innchiir hctydandc 

<lliigt•nhct att anlita anrwn liikarc fiir d1ll'k ,·(mlintvg a\' liikare \'id sjukhtlSL't 

gtidtas fiir intagning diir. under fiirutsiittninµ att intagningcn skcr p;i annan 

klinik iin den diir Ukarcn iir \erksam. Dessa regler utgiir tillsammans 

grunden för den s.k. n·å/iikwpriirni11gc11 enliµt l.SPV. Kravet p{i tv.'tliikar

pri:i\'ning siikerstiiller alltsi1 att patientcns vardhehov skall ha prii\'ats a\' minst 

tv;i av \arandra nhL·r-.wnde liikare för att intagning cnligt L.SPV skall kunna 

komma i fr(1ga. 

T\·;1liikarpri\\'ningen har tillkommit i patien!L'ns intressc fiir att förhindra 

nbcfngadc l\'iingsinta)!ningar. :Vlcd dcn utformning: dcn fatt i nu\·arande 

LSPV har dl'n cmcllcrtid i \'iss utstriiL'kning ansctts knmma i k<lntlikt med 

kra\·ct p;'1 t'n iindam{tlsenliµ och indi\'iduellt anpassad viml. Salunda iir dct 

ink miijligt fiir en l:ikare vid en ps\'kiatrisk klinik att besluta att L'll patient 

Slllll vimlas diir fri\'illigt enligt sjuhi1rdslagens besUirnrnelscr i forsiittningt•n 

sk:tll \·ara intagen ml'd sti.id a\' LSPV. Si1dan s.k. kon\·ertering kan vara 

motiverad hl.a. i det follct att patientens tillsti1nd fiirsiimras L'llcr nm ni1got 

intriiffar snm giir att patienten pkitsligt \'ill liimna sjukhuset mcn pa µrunda\' 

sitt tillst{111d inte hiir f;'1 giira det. 

SticialstyrL·lst·ns fii1»lag till LPV innehiill inget krav pi1 t\·;'1liikarpriivning. 

Detta fiirslag fiirutsatte eml'lil'rtid att alla intaµningar skulle priirns a\· 

psykiatrisk niinmd ( utskrivningsniimnd). 

Socialtjiinstpr11positinnen gick cmcllcrtid inte fullt si1 li1ng:t. Fnligt denna 

kumk \'Mdintyg som utfärdats av liikarl' \·id den klinik diir intagning skullc 
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ske godtas för intagning bara om patienten redan var intagen på egen begäran 

- dvs. konvcrteringsfall - och det skulle uppstå betydande olägenhet att 

anliw annan liikare. Om en liikare vid kliniken utfärdat v[1rdintyget skulle 

emellertid intagningen prövas av utskrivningsnämnden. Förbudet i nuvaran

de .JO* begränsades i enlighet hiirmed till icke-konverteringsfall. 

Det förslag som L'nligt socialtjiinstpropositionl'n skulll' möjliggöra LSPY

intagning p<I sjukhus gl'nom bara en Hikarö bl'slut a\'siig dl't siirskilda falll't 

niir patil'ntl'n sjiilv redan hadl' sökt sig in p<i sjukhusl't men plötsligt sade sig 

vilja bli utskriven trots allvarlig fara för sig sjiilv L'ller n~1gon annan. Hiir ville 

man öppna miijlighl't dels att slippa skriva ut patil'ntt·n av formella skiil, dels 

att slippa tillkalla någon utomstäcnde läkare för att skriva värdintyg om det 

var fara i dröjsmlil. Det angavs i lagförslaget att man fick göra avsteg från 

regeln om en utanförstående undersökningsläkarc, om det skulle "uppstå 

betydande oliigenhet av att anlita en annan liikare" (6 § fjärde stycket). 

I socialberedningens bctiinkande framläggs förslag om avskaffande av 

tvfäikarprövningen. I de fall samma liikare utfärdar v{1rdintyget och beslutar 

om intagning skall i stället beslutet överprövas av utskrivningsnämnden. 

Beredningen anför att möjligheten kommer att fä användning i ett begränsat 

antal fall och därför inte bl'höver uppfattas som s{1 ingripande. Som redan 

anförts i den allmiinna motiveringen innebär emellertid ett generellt 

frångilendc av kravet på tvåliikarprövning ett steg som bör överviigas i sitt 

sammanhang med andra principiella frf1gor som ingår i socialberedningens 

uppdrag att göra en översyn av LSPV i dess helhet. I förevarande 

sammanhang är det tillräckligt att angripa den situation diir de nuvarande 

reglerna i praktiken vållar svårigheter, nämligen den s.k. konverteringen. På 

grund härav föreslås nu samma möjlighet till enliikarprövning i konvertc

ringsfall som i propositionen om socialtjänsten. Den patient som på egen 

begiiran värdas pi1 sjukhus på grund av psykisk sjukdom mäste redan ha 

bedömts vara i behov av sådan vård. Själva situationen gör att man kan 

förutsiitta att patientens tillst{111d i dessa fall st{1r fullt klar för v{1rdpersonalen. 

Även hiir bör givetvis huvudregeln om tvt1 liikare sä limgt möjligt följas. Är 

det en akutsituation. diir patienten t.ex. under natten kriiver att bli utskriven, 

bör dock beslut som hindrar detta kunna fattas av en liikarc. Med de 

kontrollmöjligheter som finns inbyggda i ett stort sjukhus i dag och med 

kravet p{1 prii\'ning av niimndcn inom en viss kortare tid efter beslutet 

bd1över riittssiikerhctsskäl inte tala emot det reformförslaget. 

fjiird(' strcket (nuvarande femte stycket) inncbiir att förvaltningslagens 

regler om jiiv blir generellt tillämpliga i alla ärenden om utfärdande av 

v[1rdintyg. iiven för liikare med enskild verksamhet. Även detta överens

stiimmer med propositionen om socialtjiinsten. 

~uvarandc andra stycket har i relevanta delar flyttats till 4 ~ första 

stycket. 

J l?iksdagcn /<J8/ !8:!. I sam/. Nr 72 
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Paragrafen har undergått formella iindringar som följd av att ansöknings

förfarandet har tagits bort. Förslaget överensstämmer i huvudsak med 

socialtjänstpropositionen. 

l socialtjänstpropositionen föreslogs att polismyndigheten enligt femte 

stycket skulle föranstalta om att den omhändertagne fick "behövlig v{1rd" 

(f.n. att han skall '"föras till sjukhuset"). Motiveringen var att den 

omhiindertagne kunde vara i behov av annan värd än viird enligt LSPV. Med 

hänsyn till de förutsiittningar som anges för att polismyndighckn skall fä 

omhänderta n<lgon - sannolika skäl att han lider av psykisk sjukdom och är 

farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv - torde det dock siillan 

finnas anledning för polismyndigheten att iivcrviiga annan viml iin vtll'd enligt 

LSPV. Det bör emellertid vara möjligt att om ett akut behov av viird 

föreligger föra den sjuke till niirmast belägna sjukhus. oavsett var han iir 

inskriven enligt LSPV. I förslaget har diirför "sjukhuset" ändrats till 

"sjukhus". 

8 § innehåller bestämmelser om intagning på sjukhus. Som följd av att 

ansökningsförfarandet föreslås borttaget har följdändringar gjorts i första 

stycket. 

Andra stycket i förslaget motsvarar en bestämmelse som f.n. ingår i 5 § 

första stycket och anger hur gammalt ett vårdintyg får vara för att kunna 

läggas till grund för intagning enligt LSPV. Förslaget - som överensstämmer 

med socialtjänstpropositionen - innebär att intygets giltighetstid kortas 

väsentligt, från en månad till fjorton dagar. 

I ett nytt fjärde stycke har tagits in den centrala regeln som garanterar en 

tvåläkarprövning före intagning, nämligen att den läkare som har utfärdat 

vårdintyget inte också får besluta om intagning. Undantag görs för 

konvertcringsfallen som har beskrivits i 6 § tredje stycket. Av 10 §framgår 

att utskrivningsnämnden skall pröva det fortsatta vårdbehovet om undan

tagsrcgeln har utnyttjats. För att utskrivningsnämnden så fort som möjligt 

skall få kännedom om intagningar som skall prövas av nämnden (se vidare 

under 10 §) föreslås att nämnden genast skall underrättas om sådana 

intagningsbeslut. 

9 § 

Sedan intagning på sjukhus skett enligt 8 § skall överläkaren inom en viss 

närmare angiven tid undersöka patienten och ta ställning till om patienten 

behöver ha vård enligt LSPV. Bestämmelser om detta finns i 9 §. 

Paragrafen har i förslaget inte undergått någon annan saklig ändring än att 
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i första stycket tiden för överhikarens prövning hegriinsats till titta dagar fr;ln 

intagningen. jiimfört med nuvarande tio dagar. i vissa fall femton dagar. 

Förslaget överensstiimmer i fräga om det nya antalet dagar med socialtjiinst

propositioncn. 

I 10 § LSPY återfinns f.n. den centrala rättssäkerhetsregeln att heslut om 

intagning enligt 8 §och om vård enligt 9 §inte får meddelas av den läkare som 

har utfärdat vårdintyget. 

I den nu föreslagna lydelsen har regeln flyttats till 8 § fjärde stycket och 

undergått de förändringar som krävs för att möjliggöra snahba konverte

ringsbeslut i enlighet med vad som föreslås i de allmiinna övervägandena. 

avsnitt 2.3, och i anslutning till reglerna om vårdintyget i 6 §. 

Första stycket i den nya lydelsen av 10 § reglerar i vilka fall utskrivnings

nämndcn skall fatta hcslut om vård enligt 9 § i stället för överläkaren. 

Indirekt uttrycks därigenom samma förbud som f.n. enligt 10 §mot att den 

vårdintygsskrivande läkaren får fatta beslut enligt 9 §. 

De fall diir utskrivningsnämnden i stället för överläkaren skall pröva 

vårdhehovet är 

1. när möjligheten till cnläkarprövning enligt 6 § tredje stycket och 8 § 

fjärde stycket har utnyttjats i de s.k. konvcrteringsfallen. 

2. när undersökande eller intagande läkare eller överläkaren har varit jävig 

enligt 4 § förvaltningslagcn. 

Det kan undantagsvis vara svårt att genomföra en nämndprövning inom 

den i 9 §första stycket angivna tiden åtta dagar efter intagningsbeslutet. t.ex. 

därför att man till en början inte upptäckt att jäv förelegat. För dessa fall 

föreslås därför överläkaren få besluta om vård i avvaktan på att nämnden kan 

avgöra frågan. Ett sådant beslut av överläkaren skall genast underställas 

nämndens prövning (andra stycket). 

11 § 

I paragrafen har vidtagib en ren konsekvensiindring till elen nya regeln i 

10 §. som fiirutsiittcr nämndheslut om värd i vissa siirskilda fall. 

12* 

Enligt 12 * LSPY far elen som av domstol har överhimnats till sluten 

psykiatrisk vård inte överföras till vard enligt LSPV förriin domen vunnit laga 

kraft. Bakgrunden till bestämmelsen är naturligtvis att domen. om den 

överklagas. kan komma att ändras. 

l de fall där den dömde är häktad förvaras han på riittspsykiatrisk klinik i 

avvaktan på att domen skall vinna laga kraft. Detta innebär att hehandlings-
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planen och den mer bngsiktiga behandling som kan ges pt1 sjukhus fördröjs i 

ätminstone tre veckor. I fall av överklagande kan fön.lriijningen av vt1rden bli 

betydande och det givetvis även om iivcrklagandet inte giiller v{1rdbehn

vet. 

I enlighet med socialberedningens förslag öppnas hiir miijlighct att p{1biirja 

vården även om domen inte vunnit laga kraft. Miijlighet.:n har dock 

begränsats till fall där den dömde är hiiktad. Regeln har inte utformats som 

en absolut skyldighet att genast påbörja v<'trden. 

Det är ingcn förutsättning för tillämpning av regeln att den dömde har 

förklarat sig nöjd med domen. En allmän förutsättning bör emellertid vara 

att varken den dömde eller åklagaren motsiitter sig överföring till värd enligt 

LSPV. Initiativet till att begiira intagning hos socialstyrclsen bör ras av 

klinikchefen vid den riittspsykiatriska kliniken eller den som tjiinstgör i hans 

ställe och det bör också vara till denne som samtycke till överföringen skall 

lämnas. Det bör sedan ankomma på socialstyrelsen som beslutar om 

placering av den sjuke att förvissa sig om att de nödviindiga förutsiittningarna 

föreliggcr. D{i den dömdes samtycke till intagning på sjukhus inte avskiir 

honom fr[m möjligheten att överklaga domen förrän dcnna vunnit laga kraft 

kan det i enstaka fall inträffa att han döms till annan päföl.id i högn; rätt efter 

det han tagits in pt1 sjukhus. Det kan givetvis i sällsynta fall iivcn intriiffa att 

en äklag;1re överklagar domen trots att han av hänsyn till den dömdes akuta 

värdbehov samtyckt till sjukhusintagning. Fram till dess domen vinner laga 

kraft är emellertid den dömde - iiven 0111 han vistas pä sjukhus - att betrakta 

som häktad. Om den nya påföli_den blir fängelse kommer därför reglcrna i 33 

kap. 5 * BrB om avriikning av hiiktningstid att giilla. Bäde lagen ( 1976:371) 

om behandlingen av hiiktade och anhällna m.n. och LSPV kommer i här 

avsedda fall att bli tillämpliga på behandlingen på samma sätt som när en 

häktad tas in pf1 sjukhus för sluten psykiatrisk v{ml pt1 g:rnnd av akut 

värdbehov. 

Det föreslagna tillägget har tagits in i ett nytt andra stycke. 

IS§ 

Denna paragraf innehåller bestiimmclser om riitt att granska handlingar 

som ankommer till en patient eller som en patient önskar avsiinda samt om 

kvarhällancle av si1dana handlingar. 

Enligt nuvarande bestiimmelser beslutar iiverliikaren om att kvarhfdla en 

handling, Beslutar överläkaren att kvarht1lla cn handling som är st:illd till en 

myndighet skall dock beslutet understiillas utskrivningsniimndens prövning. 

Vidare finns 9cstiimmelser om att handlingar till vissa adressater. bl.;L JO. 

alltid skcill vidarebefordras utan gran~kning. I vissa fall för handlingen 

granskas men inte kvarhi1llas. 

Första strcket ändras så att överliikaren för en entydig miijlighct att 

bemyndiga annan att verkstiilla den granskning som beslutats av övcrliika-
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ren. Skälet är att överläkaren av rent praktiska skäl kan vara förhindrad att 

själv ombesörja dessa åtgärder. 

I andra stycket, som delvis är nytt, föreslås att beslut om kvarhållande av 

handling skall fattas av nämnden och inte av överliikaren med hänsyn till att 

denna fråga rymmer olika rättssäkerhetsaspekter. I brådskande fall skall 

dock överläkaren kunna ta handlingen om hand i avvaktan på nämndens 

beslut. 

I tredje stycket föreslås att kretsen av myndigheter till vilka handlingar skall 

vidarebefordras utan granskning utökas med hälso- och sjukvårdens 

ansvarsniimnd och förtroendenämnder, dvs. de nämnder som regleras 

genom lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. 

Även handling ställd till offentlig försvarare för patienten har medtagits i 

detta sammanhang. 

Förslagen överensstämmer i huvudsak med socialtjänstpropositionen. 

Övriga ändringar är enbart av redaktionellt slag. 

17 § 

Enligt LSPV är det i allmänhet överläkaren som beslutar om utskrivning 

(s.k. P-fall). Utskrivningsnämnden beslutar emellertid enligt 17 § andra 

stycket om utskrivning av dels patienter som tagits in på grund av domstols 

förordnande (s.k. N-fall). dels patienter som under inflytande av psykisk 

sjukdom har begått brott mot annans personliga säkerhet för vilket åtal inte 

väckts (s.k. 0-fall) och dels patienter som överflyttats från kriminalvårds

anstalt (s. k. PN-fall). 

Enligt socialtjänstpropositionen skulle nämndens befogenheter att besluta 

om utskrivning utökas med en allmän rätt att skriva ut patienter även i andra 

fall än de ~ämnda. Socialhcrcdningcn inhiimtadc att detta snarast var en 

kodifiering av en redan inledd praxis hos nämnderna. Det föreslagna tillägget 

får anses ägnat att leda till en mera allsidig och kritisk granskning av 

förutsättningarna för vård enligt LSPV. En motsvarande regel tas nu upp i ett 

nytt fjärde stycke. 

18 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om vem som är behörig att 

ansöka om utskrivning av patienten och om det närmare förfarandet vid en 

sådan ansökan. Behöriga att ansöka om utskrivning är förutom patienten 

bl.a. olika anhöriga till denne. Vidare gäller att om en patient bara kan 

utskrivas av nämnden (se ovan under 17 §) skall överläkaren i förekomman

de fall underrätta honom om hans möjlighet att begära utskrivning och 

bereda honom tillfälle att upprätta erforderliga handlingar. 

Av 18 § tredje stycket följer vidare att utskrivningsnämnden f.n. inte är 

skyldig att pröva en ansökan om utskrivning oftare än var tredje månad. 

Enligt socialtjänstpropositionen skulle denna tid kortas ned till en månad. 

4 Riksdagen 1981182. I sam/. Nr 72 
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Förslaget återkommer nu hiir. Även om det i något fall skulle innebära att det 

inte blir möjligt för den psykiatriska nämnden att pröva eventuella besvär 

innan frågan om utskrivning på nytt kommer upp i utskrivningsniimnden, bör 

detta inte hindra möjligheten till ny prövning i första instans. Utfallet av den 

ändrade regleringen bör dock följas med viss uppmärksamhet av socialbe

redningen i dess fortsatta arbete. 

I sammanhanget erinras om att med utskrivning avses även utskrivning pa 

försök (IL)~ tredje stycket). Nämnden bör inte vara skyldig att pröva 

framställningar om utskrivning från en patient oftare än en g[mg i månaden, 

även om begiiran ena g{mgen avser slutlig utskrivning och andra gången 

endast utskrivning på försök. 

20 a § 

Denna paragraf iir ny. 

I socialtjänstpropositionen föreslogs en ny 20 a ~ av innebörd dels att om 

en patient vårdats enligt LSPV under en tid av tre månader och fortfarande 

ansågs behöva sådan vård överläkaren skulle anmäla detta till utskrivnings

nämnden. dels att sådan anmälan i fortsättningen skulle ske var tredje månad 

så länge patienten vårdades på sjukhuset. Bakgrunden till förslaget var 

önskemål om att stärka patienternas rättssäkerhet genom att nämnden viss 

tid dter det att patienten tagits in för vård skulle pröva behovet av fortsatt 

vård enligt LSPV. Den itterkommande anmälningsskyldigheten skulle vidare 

ge nämnden insyn i den fortsatta vården av patienten. 

Socialberedningen delade uppfattningen att det från riittssäkerhetssyn

punkt innebär fördelar att nämnden efter viss tid överväger förutsiittningarna 

för att bereda nt1gon vård enligt lagen. Efter tre mänader bör det. menade 

beredningen. vara möjligt att göra en säkrare bedömning av patientens 

sjukdom. Beredningen föreslog därför i enlighet med socialtjänstpropositio

nen att överläkaren skall anmäla de fall till nämnden där vården bedöms 

behöva fortsätta utöver en tid av tre månader. Nämnden kan härefter i 

förekommande fall ta upp frågan om utskrivning eller utskrivning pt1 

försök. 

Däremot ville beredningen inte i nuläget föreslå en Merkommande 

anmälningsskyldighet var tredje månad under hela vårdtiden. Enligt 

beredningens uppfattning måste man i många fall ifrågasätta viirdet av en 

sådan återkommande nämndprövning. Bl.a. kunde erinras om det stora 

antalet iildre patienter med en kronisk sjukdomsbild som knappast undergår 

några större förändringar. En sådan regelbunden prövning i nämnd skulle 

också innebära en avsevärt ökad arbetsbörda för nämnderna, i varje fall om 

prövningen skulle bli av annat än rent formell natur. Andra former av 

återkommande kontroll kan eventuellt vara bättre ägnade att tillgodose 

behovet av insyn i den fortsatta vården. Frågan borde därför övervägas 

närmare vid den kommande översynen av LSPV. menade beredningen. 

Bestämmelsen har nu utformats enligt socialberedningens förslag, dvs. 
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som en föreskrift om en obligatorisk nämndprövning efter de första tre 

m{maderna på sjukhus. Det finns anledning att riikna med att beredningen i 

sitt fortsatta iiversynsarbete presenterar ett faktamaterial angående v[1rdti

der m.m. som gör det möjligt att realistiskt bediima vilka resursbehov en 

regelbundet Merkommande nämndprövning skulle medföra. I samman

hanget erinras också om 16 * andra stycket, som {1bgger överliikarcn att 

pröva frågan om utskrivning fortlöpande. 

Beträffande innebörden av att nämnden inte tar upp fri1gan om utskrivning 

enligt andra stycket kan hänvisas till prnp. 1979/80: 1 del A s. 624. där bl. a. 

följande siigs: 

I paragrafens andra stycke föreskrivs att nämnden, om den efter 
överläkarens anmälan finner anledning att siitta i fr{1ga dennes bedömning av 
det fortsatta v[1rdbehovet. skall ta upp fr[1ga om utskrivning enligt 16 *eller 
om utskrivning pä försök. Resulterar nämndens prövning i att utskrivning 
inte skall ske, får beslutet överklagas av patienten enligt ett föreslaget tillägg 
till 22 *· Finner nämnden inte skiil att ta upp ett ärende till särskild 
behandling enligt andra stycket, för niimnden lägga iivcrliikarcns anmiilan till 
handlingarna. Varken ett sådant beslut eller ett beslut att ta upp ett ärende 
om utskrivning eller försöksutskrivning kan - som lagrade! har pilpekat -
anses innefatta myndighetsutövning och är inte heller överklagbart. 

I 22 ~ LSPV finns uttömmande uppräknat vilka beslut av utskrivnings

nämnd som kan överklagas till psykiatriska niimndcn. De beslut som avses 

vara överklagbara skall stiledes tas med i uppriikningen. 

I enlighet med de principer som giillcr för besviirsriitt enligt LSPV bör 

sjiilvfallet utskrivningsniimndens beslut enligt 10 * i förslaget kunna över

klagas. Ett hiiremot svarande tilliigg har gjorts ifiir.wa stycket andra punkrrn. 

Talan mot överläkarens interimistiska beslut enligt lO * andra stycket kan 

dock av naturliga skäl ej föras. 

Enligt 17 *tredje stycket LSPV skall överläkan:n, när anledning föreligger 

att skriva ut en patient som enligt 17 ~ andra stycket bara kan skrivas ut av 

niimnd, ofördröjligen anmäla detta till nämnden. Nämnden har därefter att 

pröva frågan om utskrivning. Enligt nuvarande regler kan ett beslut om att 

utskriyning i sådant fall inte skall ske ej överklagas. Socialtjiinstpropositio

nen innebar ingen ändring på denna punkt. Beslut att viigra utskrivning efter 

anmiilan enligt 17 ~tredje stycket LSPV bör dock kunna överklagas. i likhet 

med vad som förcsläs giilla beträffande niimndens beslut att inte skriva ut en 

patient slutligt eller pi.I försök enligt 20 a ~andra stycket. Dessa iindringar har 

nu p;I förslag av socialberedningen tillagts i fiirsta stycket femte p1111ktrn. 

Enligt denna paragraf gäller bl.a. att besvär enligt 21 eller 22 ~ - dvs. i 

frågor rörande intagning, utskrivning. vissa frihctsinskriinkningar m.m. - ffir 
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föras utan hegriinsning till viss tid. Denna hestämmelse har vållat tolknings

problem vad giiller besviirstidens liingd. Ordalydelsen ger vid handen att en 

patient också !lera {ir efter utskrivning kan föra talan mot t.ex. ett beslut om 

intagning. Enligt vad beredningen inhämtade har psykiatriska nämnden 

därför valt den för patienten förmånligaste tolkningen och prövar sålunda 

besvär över beslut om t.cx. intagning även efter det att definitiv utskrivning 

skett. I allmänhet har talan väckts innan patienten utskrivits men i 

undantagsfall förekommer iiven att hesviir anförs först efter utskrivning

en. 

Frågan om att pröva besvär sedan utskrivning skett diskuterades i 

sinnessjuklagstiftningskommittcns betänkande (SOU 1964:40). vilket ligger 

till grund för LSPV. Däri anfördes bl.a. följande (s. JJ6). 

"Har beslut om utskrivning meddelats. innan sjukhusnämnd tagit ställning 
till klagomal i frågor rörande intagning eller prövning av vårelbehovet. detta 
kant.ex. ha skett p{1 liikarcns föranstaltaride eller efter framställning därom 
av den intagne eller annan. som är därtill behörig. bör. i överensstämmelse 
med allmänna förvaltningsrättsliga principer. nämnden vara oförhindrad att 
anse klagom{1len förfallna. I det föregående har visserligen som motivering 
till att införa bestämmelser om klagoriitt i nu avsedda hänseenden framhållits 
bl.a .. att avsaknaden av möjlighet att hos högre instans få ett beslut om 
intagning eller ett konstaterande av vårelbehov undanröjt för den intagne i 
vissa fall kan framst;I som en hrist i lagstiftningen. Emellertid torde. då 
utskrivning redan kommit till stånd. angelägenheten av att kunna framtvinga 
en prövning i högre instans av ifrågavarande avgöranden icke vara av sädan 
betydelse. att särskild hänsyn hör tagas därtill. Föreligger däremot till 
samtidig prövning klagomål. som anförts i något av berörda hänseenden, 
ävensom särskild framställning om utskrivning. bör emellertid sjukhusnämn
den. om den finner sistnämnda framställning böra bifallas. icke kunna 
undandraga sig att jämväl pröva de frågor. som i övrigt föreligger till 
bedömande. Ett annat ställningstagande skulle otvivelaktigt ha till följd. att 
viirdet av rätten att klaga över beslut om intagning och den särskilda 
vårdbehovsprövningen avsevärt förringades." 

Enligt socialtjänstpropositionen horde besviirsrätten sådan den för närva

rande är utformad begriinsas. Det föreslogs att patienten skulle fä föra talan 

mot beslut. dels under v{mltiden. varvid inga hegränsningar i tiden giillde. 

dels inom högst tre veckor efter definitiv utskrivning. 

Socialberedningen framhöll för sin del att en besvärsrätt allmänt sett syftar 

till att det i.iverklagade beslutet skall kunna ändras. dvs. när det gäller en 

eventuellt felaktig intagning enligt LSPY att utskrivning skall ske. Mot denna 

bakgrund fanns det. menade beredningen. knappast något praktiskt behov 

av bcsvärsriitt efter det att v{1rden upphört. I den mån felaktiga beslut 

förekommit har de i vart fall inte lä_ngre ni1gon rättsverkan. De bör därför 

niirmast heivras inom ramen för den tillsyn som utövas genom hl.a. 

socialstyrelsen och JO. Detta kan i förekommande fall leda till ansvar för 

vederbörande liikare. Enligt beredningens uppfattning saknades således skiil 

att utsträcka besviirstiden utöver den tid patienten v{mlas enligt lagen. 
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Starka skäl talar för beredningens slutsats. Samtidigt måste emellertid 

konstateras att en besvärsrätt även efter utskrivningen föreligger enligt 

nuvarande praxis. Det har också gjorts gällande att Jet faktum att ett 

intagningsheslut har fattats kan ha rättslig hetydelse i n[1got hiinseende även 

efter utskrivningen. Förslaget att helt skära av den enligt praxis föreliggande 

besvärsrätten för den som blivit utskriven hör därför inte slutgiltigt prövas i 

samband med förevarande begränsade lagändringar. Det bör i stället slutligt 

bedömas i samband med kommande prövning av intagnings- och utskriv

ningsförfarandet i sin helhet, dvs. när beredningen slutfört sin principiella 

översyn av LSPV. Däremot kan det under inga förhållanden anses befogat 

att hesviirsriitten efter utskrivningen skulle fortleva längre än den tid som 

regelmiissigt gäller för överklagande av myndighetsheslut, nämligen tre 

veckor. Den tidsbegränsningen - som lagrådet tidigare godtagit - har diirför 

nu införts i paragrafen. 

I nuvarande LSPV ställs beträffande de i nämnderna ingående läkarna det 

kompetenskravet att de skall vara särskilt kunniga i psykiatri. Detta innebär 

att kompetenskravet iir lägre än för överliikare, som har att fatta de flesta 

beslut enligt LSPV. 

I socialstyrelsens förslag till LPV uttalades att läkaren helst hör vara 

specialistkompetent i allmän psykiatri. Någon lagiindring på denna punkt 

föreslogs dock ej. 

I remissyttrande över förslaget anförde socialstyrelsen i denna del att det 

vore önskvärt att läkarledamoten i nämnderna hade specialistkompetens 

inom området psykiatri. 

Socialtjänstpropositionen upptog ej något förslag till iindring i förevarande 

hänseende. 

Enligt socialheredningen utgör redan vid nuvarande förhållandi:n diffe

rensen i kraven på kompetens mellan överläkaren och liikarcn i nämnden 

anledning att skärpa kompetenskravet för nämndliikaren. Det nu framlagda 

förslaget kommer att ställa ökade krav på nämnderna. Bl.a. medför förslaget 

att det i vissa fall ankommer på nämnden att göra den prövning om behovet 

av vård som annars åvilar överläkaren. Skillnaden i kraven på kompetens fär 

därvid ökad betydelse. Beredningen föreslog därför att det kravet ställs på 

nämndliikaren att han har specialistkompetens inom gruppen psykiska 

sjukdomar. (Beträffande detta uttryck, se motiveringen till 6 ~ ). 

Första och andra styckena har utformats i enlighet med beredningens 

förslag. Lagtextens utformning innebär emellertid inte något absolut hinder 

mot att i utskrivningsnämnd anlita läkare som saknar formell specialistkom

petens. 
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29 * 
Sedan LSPV triiddc i kraft har reglerna i riittegängsbalken om domared 

ändrats. Tidigare kunde eden i vissa fall crsiittas av försäkran. Andra stycket 

har anpassats till iindringen i rätteg{mgsbalken. 

Denna paragraf inneh{11ler bestämmelser om riitt för läkare att påkalla 

polishandrikkning dels i samband med undersökning för vftrdintyg. dels för 

att hämta nf1gon som skall tas in på sjukhuset. 

Niir det giiller undersökning för vardintyg kan f.n. varje liikare som är 

behörig att utfärda vårdintyg - således även enskilt verksamma Hikare -

påkalla polishandräckning om den som skall undersökas inte stiiller sig till 

förfogande för undersökningen eller om liikaren behöver skydd för sin 

personliga siikerhet. Enligt socialtjänstpropositionen skulle denna rätt att 

begära handräckning bt:gränsas till att enbart avse läkare i allmän tjänst. Om 

läkaren behövde skydd för sin personliga siikerhet skulle dock även enskilt 

verksamma läkare kunna påkalla polishandräckning. En begränsning i rätten 

att p~lkalla polishandriickning iir motiverad inte minst med hänsyn till att 

kravet pa ansökan tagits bort. Förslaget föranleder ändring av första stycket 

första punkten. 

F.n. gäller vidare att endast överläkaren kan p{1kalla polishandriickning i 

det fallet att n{1gon som skall tas in på sjukhus med stöd av LSPV inte inställer 

sig p{1 sjukhuset (första stycket andra punkten i den nuvarande lydelsen). 

Enligt socialtjänstpropositionen skulle denna rätt att påkalla handräckning 

utvidgas till att även avse läkare i allmän tjänst som utfärdat vardintyg. 

Bakgrunden var att det ansägs att det var den undersökande läkaren som 

hade de biista förutsiittningarna att bedöma behovet av att anlita polisen. Det 

ansägs inte rimligt att en liikare som inte sjiilv undersökt patienkn skulle 

avgöra den fr{1gan. Förslaget är utformat i enlighet med socialtjänstpropo

sitionen och föranleder iindring i första stvckct andra punkten. 

Nu\'arande 3<) * LSPV upphör med utg[mgen av ar 1981 (se JuU 

1980/81 :38. rskr 179). 1 beredningens förslag har därför nuvarande 36 a * 
LSPV iindrats till 36 *· 

I socialtjiinstpropositioncns förslag ingick ocks{1 vissa iindringar i 36 a *· 
som förordats av lagri'ldets ledamöter. Ändringarna hade till syfte att i vissa 

hänseenden klargöra innebörden av bestiimmclserna om förstörande av 

omhiindertagna berusningsmedel m. m. 

Det nu framlagda förslaget överensstiimmer med socialtjiinstpropositio

ncns. 
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3.2 Lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.n. 

Den justering som föreslås utgör en följdiindring till det föreslagna nya 

andra stycket i 12 ~ LSPV. Någon motsvarande justering i den bestämmelse i 

riittegilngsbalken - 24 kap. 22 * - som behandlar frf1gan om hiiktadcs 

förvaring har inte ansetts erforderlig med hänsyn till innehållet i den 

paragrafens tredje stycke. 

4 Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

fön::slt1r riksdagen att anta inom socialdepartementet upprättade förslag 

till 

I. lag om iindring i lagen ( 1966:293) om beredande av slutt:n psykiatrisk 

viird i vissa fall. 

2. lag om ändring i lagen ( 1976:371) om behandlingen av häktade och 

anhållna m. fl .. 

3. lag om iindring i lagen ( 1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om 

allmän försiikring. 

Förslaget under 2. har upprättats i samråd med chefen för justitiedepar

tementet. 

5 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Bilaga I 

Socialberedningens betänkande Ds S 1981 :7 Ändringar i lagen 
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) 

Beredningens allmänna motivering 

Bakgrund 

Lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 

(LSPV) triidde i kraft den 1 januari 1967. Samtidigt upphävdes den sedan 

1929 giillande sinnessjuklagen. Sjukvårdslagen reglerar sedan dess såväl den 

somatiska som den psykiatriska sjukvården. Sjukvårdslagen innehåller 

emellertid inga tvångsmiijligheter. De siirskilda tvångsbestämmelser, som 

behövs för den psykiatriska värden, har tagits in i LSPV, som alltså är ett 

komplement till sjukvårdslagen. 

Flera förslag till ändringar i LSPY har lagts fram efter utredningsarbete 

utan att ännu ha blivit föremål för ställningstagande av statsmakterna. Lagen 

berördes sålunda av arbetet inom 1971 års utredning om behandling av 

psykiskt avvikande (den s.k. Bexeliuskommitten). Denna lade fram betän

kandet (SOU 1977:23) Psykiskt störda lagöverträdare. Det innehöll förslag 

till, förutom ändringar i brottsbalken samt en lag om riittspsykiatrisk 

undersökning i brottmål, iiven bl.a. åtskilliga ändringar i LSPV. Betänkan

det har iinnu inte lagts till grund för någon proposition. 

Inom socialstyrelsen inleddes 1973 en översyn av LSPV genom en särskild 

arb.:tsgrupp. Den lade fram förslaget (Socialstyrelsen redovisar 1977: 14) 

LPY, Lag om viss psykiatrisk vård. LSPV föreslogs bli ersatt med en ny lag 

med samma inriktning, sålunda vård oberoende av eget samtycke. Övervä

gandena rörde i stor utsträckning möjligheterna att bereda ökad rättssäker

het för patienterna inom den psykiatriska sjukvården. Förslagen innebiir 

bl.a. ändringar i intagningssystemet genom att vissa funktioner lades på 

psykiatriska nämnder. motsvarande de utskrivningsnämnder som finns i dag. 

Nämnderna skulle ockst1 ta befattning med, förutom givetvis utskrivningar. 

vissa frågor om patienternas viird och behandling samt utöva viss tillsyn. 

Arbetsgruppens förslag remissbehandlades. Det blev därvid i huvudsak 

positivt mottaget. 

LSPV aktualiserades även i socialutredningens arbete rörande vården av 

missbrukare. Utredningen lade fram slutbetänkandet (SOU 1977:40) 

Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. I det föreslogs bl.a. att den vard, 

som i vissa fall mäste ges missbrukare oberoende av eget samtycke, skulle 

beredas inom ramen för LSPV. St:dan denna fråga hade ytterligare beretts av 

en arbetsgrupp inom socialdepartementet (Ds S 1978:8), lade regeringen i 

propositionen ( 1979/80: I) om socialtjänsten fram bl.a. ett förslag till lag om 

ändring i LSPV. Detta byggde i stor utsträckning på det förslag som hade 

utarbetats av arbetsgruppen inom socialstyrelsen och innehöll därutöver 
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vissa särskilda bestämmelser om vård av missbrukare. 

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen om socialtjänsten beslöts att 

frägan om vård oberoende av samtycke skulle bli föremål för ytterligare 

utredning. Beslutet innebar att riksdagen. på förslag av socialutskottet (SoU 

1979/80:44 s. 62). inte tog ställning till det sakliga innehallet i propositionens 

förslag till lag om ändring i LSPV utan i stället avslog detta i sin helhet. 

Med anledning av riksdagens beslut tillkallades socialberedningen som

maren 1980. I direktiven (Dir 1980:45) uttalas att det iir angeliiget att LSPV 

ses över i sin helhet och inte bara med avseende pä missbruksvården. 

Socialberedningen har i början av året lagt fram betänkandet (SOU 1981 :7) 

L VM. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

Det bör i detta sammanhang ocksä nämnas att socialstyrelsen har 

genomfört ett omfattande utrcdningsarbctc beträffande hälso- och sjukvår

dens framtida inriktning. Styrelsen redovisade ett principprogram för 

vårdstrukturen i skriften (Socialstyrelsen anser 1976: I) I liilso- och sjukvård 

inför 80-talct. vanligen kallad llS 80. Betriiffande psykiatrin utvecklades 

emellertid endast vissa grunddrag. Styrelsen avsåg att senare redovisa sin 

uppfattning om psykiatrins innehåll och avgränsning samt om vissa 

organisatoriska frägor och samordningsprohlem. 

Den arbetsgrupp hos socialstyrelsen som behandlade LSPV samordnade i 

väsentliga delar sitt arbete med övervägandena om den psykiatriska hälso

och sjukvftrden. som alltså gjordes parallellt inom socialstyrelsen. Samord

ningen kom till uttryck särskilt genom vissa förslag som arbetsgruppen förde 

fram i I .PV för att underlätta organisatoriska förändringar av den psykia

triska vi1rden. Avsikten var frän början att lägga fram arbetsgruppens förslag 

samtidigt med resultatet av det ~törre utredningsarbetet. Denna tanke 

övergavs med hänsyn till den aktualitet som LSPV fick 1977 till följd av 

betänkandet om psykiskt störda lagöverträdare och socialutredningens 

slutbetänkande. 

Inom socialstyrelsen togs därefter fram ett förslag till principprogram för 

psykiatrisk hälso- och sjukvard (Socialstyrelsen redovisar 1978:5). avsett som 

en komplettering till HS 80. Vid remisshehandlingen uttrycktes tveksainhet. 

hl.a. med hänsyn till resursläget hos kommunerna och landstingskommu

ncrna samt till det aktue\la lagstiftningsarbetet beträffande socialtjänsten 

och vårdområdet. Socialstyrelsen fann denna tvekan beriittigad. Ett grund

läggande langsiktigt principprogram för den psykiatriska hiilso- och sjukvår

den borde inte utarbetas för niirvarande. Socialstyrelsen ans{1g det emellertid 

angeläget att det reformarbete rörande vården av psykiskt sjuka som p{1går 

pä många håll inte stannar av. Den huvudsakliga inriktningen av planeringen 

pft omr{1det. som enligt socialstyrelsens mening hör gälla på längre sikt. 

redovisacks diirför i skriften (Socialstyrelsen anser 1980:2) Riktlinjer för 

80-talcts psykiatriska vi\rd. Där anges också mera konkreta riktlinjer inför 

1980-talet. 
Innehällct i socialstyrelsens sistnämnda skrift kan i korthet sammanfattas 
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pi1 följande siitt. i anslutning till socialutskottets senaste hctiinkande om 

psykiatrisk hiilso- och sjukv[ml (SoU 1980/81:2 s. 24 ). Huvuddragen i 

utvecklingen av den psykiatriska vården föresläs bl.a. vara en utveckling mot 

öppnare v[irdfrmner med decentralisering av resurserna till mindre enheter i 

miinniskornas niirmiljö samt iikad samverkan med socialtjiinsten. Primiir

v~1rden förutsiitts i enlighet med I IS 80 ha ett ansvar för den primära 

psykiatriska hiilso- och sjukvi1rden. Länssjukvilrden skall omfatta de 

psykiska störningar som kriiver si1dana kvalificerade resurser och kompetens 

som primiirviirdcn inte förfogar över, inkl. psykiatrisk dygnet-runt-vård. 

Den psykiatriska Hinssjukv[irclen biir !lrganiseras enligt sektoriseringsprinci

pen. s<1111 innebiir att en klinik eller del diirav skall ha ett sammanhållet ansvar 

för liinssjukv{1rdens hela psykiatriska verksamhet inom ett geografiskt 

avgränsat 0111ri'1de. Inom den sektoriserade enhetens ram bör finnas några 

psykiatriska team som svarar för mindre betjäningsomräden. Behovet av 

psykiatrisk regionsjukdrd förutsiitts bli mycket begränsat. 

Bercclningcn 

Utgi1ngspunkten för beredningens överviiganden i detta sammanhang är 

riksdagens beslut om socialtjiinstreformen. 

Det innebar hl.a. att propositionens förslag till ändringar i LSPV avslogs 

utan priivning i sak. Orsaken till detta var det tekniska sambandet med den 

kontroversiella friigan om viircl av missbrukare oberoende av eget samtycke. 

Den fr<lgan avs<'1gs i propositionen bli löst inom ramen för LSPV. Då 

riksdagen enades om att begiira nya överväganden rörande missbruksvård 

utan sarntycke. befanns det vara mest iindamalsenligt att lämna förslaget 

rörande LSPV i ckss helhet utan sakprövning. 

Socialtjiinstrdormens förslag innehöll emellertid åtskilliga ändringar i 

LSPV förutom dem som gällde misshruksv{1rd oberoende av samtycke. 

Dessa förslag grundades p~1 det utreclningsarhcte som hade utförts inom 

socialstyrelsen. Vid remissbehandlingcn hade dessa övriga förslag i huvudsak 

mottagits positivt. 

Det iir enligt beredningens meninµ i hög grad angcliiget att inte viktiga 

reformfd1gor stoppas genom utredningsarbete av övergripande natur utan 

att det fi.ireliggcr sakliga skiil för det. Beredningen har därför ansett det vara 

nödviindigt att ta upp de tidigare utarbetade förslagen till ändring i LSPV till 

bdiai1dling redan innan den allmänna översynen av lagen påbörjas. 

Beredningens granskning har alltså i princip begränsat sig till sådana frågor 

som har beretts tidigare och tagits upp i propositionen om socialtjänsten. 

Diirutöver tar beredningen endast fram nägot enstaka följdförslag och 

diirutöver en detalj i 1977 t1rs betiinkande om psykiskt störda lagövertriidare. 

Prövningen har huvudsakligen avsett i vad m{m ett genomförande av 

förslagen skulle kunna föregripa beredningens kommande översyn av LSPV 

eller om det i övrigt aktualiseras ni\grn synpunkter som inte har uppmärk-
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sammats vid den tidigare beredningen. 

Huvudsyftet med de ifrågavarande förslagen iir som niimnts att bidra till 

biittre vttrd och stiirkt rättssiikerhet för patienterna inom den slutna 

psykiatriska viirden. Beredningen konstaterar att dessa syften kommer att 

vara grundliiggande för dess egen översyn av LSPV. Det finns ingen an

ledning för beredningen att motsätta sig delreformer som kan genomföras pi1 

ett tidigt stadium med den angivna inriktningen. Även om beredningen 

givetvis är instiilld pä att dess eget översynsarbete inte skulle dra ut pii tiden i 

onödan utan skall bedrivas med den skyndsamhet som iir möjlig. finns det 

inga skäl att stoppa reformarbetet på området i väntan pä en större 

förändring av lagstiftningen. 

De frågor som det giiller i detta sammanhang är delvis av begränsad, 

överviigande teknisk och praktisk natur. Det förekommer rena detaljfriigor 

som t. ex. ändrad bcniimning pä psykiatriska niimnden och utskrivnings

nämnderna. Diirutiiver aktualiseras vissa förslag med nii.got större och mera 

principiell räckvidd. Dessa senare frågor skall beredningen i korthet ta upp 

före den närmare granskningen i anslutning till de siirskilda lagrummen i 

LSPV. 

Socialberedningen har fått i uppdrag att verkställa bl.a. det utredningsar

bete rörande vård utan samtycke av vuxna missbrukare som riksdagen 

begärde i samband med behandlingen av socialtjänstreformen. Förslag i 

denna del har lagts fram i ett betänkande tidigare i lir. Efter rcmissbehandling 

har detta förslag lagts till grund för en remiss i lagrådet. Avsikten är att liigga 

fram proposition till riksdagen senare under året. I och med detta kommer 

sakliga förutsättningar att föreligga för riksdagsbehandling av de övriga 

förslag rörande LSPV som fördes fram i socialtjänstpropositionen. Dessa 

förslag ligger emellertid för närvarande hos socialberedningen, som enligt 

sina direktiv har att göra en allmän översyn av LSPV i dess helhet. Denna 

översyn avser beredningen att börja efter sommaren 1981. 

Socialstyrelsen har under hand framhållit som angeläget att inte alla 

förslag rörande LSPV får anstå i avvaktan på socialberedningens totala 

översyn av lagen. Åtminstone vissa av de förslag. som redan har remissbc

handlats och som förra året lades fram för riksdagen, anses vara av vikt att fil 

genomförda. Detta motiveras med att det giiller dels förslag som avser att 

förhiittra vi1rden och rättssiikerheten för patienterna. dels förslag som syftar 

till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska vilrden enligt de 

riktlinjer som socialstyrelsen har presenterat och som riksdagen har noterat 

utan inviindningar. 

Socialberedningen konstaterar för sin del mot denna bakgrund. att dess 

utrcdningsuppdrag beträffande LSPV omfattar vissa fragor som egentligen 

inte är utredningsfrågor i v~1111ig mening. En del ämnen har redan beretts i 

sedvanlig ordning och ansetts kunna underställas riksdagens prövning. Att 

dessa friigor har kommit att omfattas av beredningens uppdrag beror inte pt1 

några inviindningar i sak utan pti tekniska faktorer, vilka nmnera iir 
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undanröjda siivitt pii beredningen ankommer genom dess betänkande om 

misshruksvi'lrd oberoende av samtycke. 

Ett förslag gär ut pii att vidga den krets av institutioner diir viird enligt 

LSPV kan heredas samt. i anslutning därtill, att ändra hehörighetskraven för 

läkare som för fullgöra uppgifter enligt lagen. Yard föreslås få efter 

regeringens bestämmande beredas iiven på annan vårdinstitution än sjukhus 

som drivs av staten. landstingskommun eller kommun som inte tillhör 

landstingskommun. Uppgifter som enligt LSPV ankommer på överliikarc 

eller pii biträdande överliikarc som har anförtrotts siirskild sjukavdelning 

föreslås fa uppdras iiven åt annan liikare genom beslut av regeringen eller. 

efter dess bestämmande. av socialstyrelsen. Dessa förslag hänger samman 

med den organisatoriska utveckling inom den psykiatriska värden som har 

antytts i det föreg[1encle med anknytning till socialutskottets senaste 

betiinkande i iimnet. Det finns enligt beredningen inga skäl att nu lägga 

hinder för denna utveckling genom att inte understiilla ifrågavarande förslag 

den riksdagsprövning som avsågs komma till stånd redan förra året. 

Andra förslag avser n:glerna för intagning enligt LSPV. Det nuvarande 

kravet pi1 ansökan som grund för intagning har föreslagits bli borttaget. 

Y:lrdintyg skulle bli ensamt avgörande. bortsett givetvis frim fall av domstllls 

förordnande 0111 iiverliimnande till värd. I samband med cn s[1dan reform har 

det förutsatts att en viss skärpning skall göras av reglcrna 0111 behörighet att 

utfärda v<irdintyg. Pi1 förslag av lagr{1dct togs i socialtjiinstpropositionen 

ockst1 upp en ny rcgcl om att undersökning för vi1rdintyg endast skall få 
företas om det finns skiilig anlcdning till det. Socialbercdningen finner ingen 

anledning till ninran mot dessa förslag. Att ta bnrt kravet p{1 ansökan iir 

motiverat av praktiska skiil och av hänsyn till de personliga obehag i form av 

konflikter som kravet kan medföra. Förslaget har godtagits överlag. Övriga 

iindringar syftar till att garantera riittssiikerhetcn för dem som blir föremål 

för intagningsförfarandet enligt LSPV. Sitdana förslag kan inte föranlcda 

n<lgra im<indningar. 

I intagningsreglerna har vidare den iindringcn föreslagits, att det 

nuvarande kravet p~1 prövning genom tva läkare avskaffas. Det innebär att 

iiverliikarc cller annan behörig liikare skall kunna utfärda vårdintyg för 

inwgning pit den egna kliniken samt se till att intagning sker. Detta förslag 

kan i förstone synas mera ingripande. Det kommer emellertid att fä betydelse 

i praktiken endast i ett begränsat antal fall. Det normala blir iiven i 

fortsättningen. intill dess en större reform eventuellt genomförs, att 

vårdintyg har utfärdats av en annan liikar\: än den som beslutar om intagning. 

I sak kommer förslaget vidare inte att innebära mera än att prövning genom 

tv<l liikare i vissa fall kan crsiittas med prövning av en läkare samt 

efterföljande priivning av niimnd. Mot denna bakgrund kan socialberedning

en inte finna nt1gra skiil varför förslagen inte skulle föras vidare till riksdagens 

prövning. 

l)e förslag i övrigt som har en n{1got större räckvidd gäller olika punkter i 
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bestämmelserna om utskrivning. De avser genomgftende att iistadkomma 

förbättringar från patienternas synpunkt. Utskrivningsniimnderna fort·sl{1s fä 

ökade befogenheter att ta upp utskrivningsfrågor pi:i egen hand. En 

förkortning föreslås av den tid, för niirvarande tre m[mader. som skall 

förflyta fran niimndens hcslut rörande en ansökan av en patient till dess 

nämnden är skyldig att pröva en ny ansökan. Vidare föreslits iin:rläkaren bli 

ålagd att underställa nämnden varje fall diir intagning bediims behöva 

fortfara att gälla iiven efter det att tre mimader har förflutit. \fot 

genomförande av sådana förslag kan inga inviindningar resas fritn de 

synpunkter som socialberedningen företriider. Rercdningen har hiirutiiver 

övervägt om förslag möjligen horde liiggas fram om iindrad sammansiittning 

av nämnderna. friimst i syfte att förstiirka lekmannainslaget. men har stannat 

för att behandla den fr{tgan i samband med den allmiinna översynen av 

LSPV. 

Beredningen niimnde i det föregäcnde att den oeks<'"t tar upp en detaljfritga 

som har behandlats i 1977 års betänkande om psykiskt störda lagiivertriidare. 

Det gäller elen tidpunkt d{1 en häktad kan föras iiver fr{m en riittspsykiatrisk 

klinik till ett sjukhus. För niirvarandc giiller att man 111{1ste v~inta tills domen i 

målet vinner laga kraft. Det föreslås att överförande skall ffl ske redan 

tidigare, om dom har meddelats om iiverliimnande till sluten psykiatrisk vitrd 

samt förordnande har getts att den diimde skall vara hiiktad. Undantag giirs 

för det fall då det finns skiil emot en överflyttning. Socialberedningen finner 

att detta förslag uteslutande iir iignat att förbättra vi:irden för tk• persnncr det 

gäller och att förslaget därför bör kunna tas upp till prörning nu. utan att man 

avvaktar prövningen av betänkandet i iivrigt. 

Sammanfattningsvis lägger socialberedningen nu fram förslag som redan 

har vederbörligen beretts och som inte, kräver mera ing;lcnde iivcrviiganden. 

Det bör betonas att förslagen inte inndiär ni:'tgon iindring i de grundliiggande 

förutsättningarna för vård enligt I .SPY eller andra viktiga principiella 

ställningstaganden. Förslagen syftar genorngäendc till en biittre v<'trd <Jeh 

rättssäkerhet för patienterna och föregriper inte beredningens kommande 

översyn av LSPV i dess helhet. 
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Hilaga 2 

Utdrag ur remissammanställning avseende SOU 1977:23 Psykiskt 
störda lagöverträdare 

Efter remiss har yttrande kommit in från riks[1klagaren. hovriitten över 

SUnc och Blekinge. Stockholms tingsriitt. Göteborgs tingsriitt. rikspolissty

relsen ( RPS). kriminalv:irdsstyrelscn, kriminalviirdsniimnden, ungdoms

fängelsenLimnckn. interneringsnämnden. brottsförehyggandc radet ( B RÅ l. 

socialstyrelsen, riittspsykiatriska kliniken i Uppsala. riittspsykiatriska klini

ken i Lund. psykiatriska niimnden. statens handikappråd. statskontoret. 

universitets- och hiigskoleiimbctet efter hörande av de medicinska och 

juridiska fakulteterna. utredningen om isolering inom kriminalvården, 

Svenska kommunförbundet. Landstingsförbumlet efter hörande av vissa 

enskilda landsting. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjiinstemilnnens 

centralorganisatim1 (TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges 

liikarförbund, Svenska bkaresiillskapet. Sveriges psykologförbund, Svenska 

psykiatriska föreningen. Riittspsykiatriska föreningen. Sveriges advokat

~amfund. Sveriges domareförhund. föreningen Sveriges statsåklagare. 

Föreningen Sveriges [1klagare, Riksförbundet FUB, Övervakarnas riksför

bund. De handikappades riksförbund. Riksförbundet för social och mental 

hiilsa ( RS:vt H J och Riksförbundet för hjiilp ar liikemedelsmisshrukare 

(RFJ IL). 

Kommittens förslag att placering pi1 sjukhus eller v{ird efter dom till v;lrd 

~kall kunna ske in n a 11 dome 11 vinner laga kraft har kommenterats 

av nagra remissinstanscr. 

Örerclklagarcn i Swcklzolm menar att förslaget leder till konfliktsituatio

ner r<1 samma !dtt som vid Mgiirder i samband med gripande. anh{lllandc och 

häktning. Kollusionsfara kan niimligen kvarstå till dess domen vunnit laga 

kraft och sjukhusens bevakningsresurser av hiir erforderlig art iir smil. Enligt 

bveri1klagarens mening bör diirför förslaget i denna del kompletteras med 

föreskrifter som gör det möjligt att i fall diir kollusionsfara kvarst{1r förhindra 

en silclan överföring till sjukhus. 

Enligt BRA förefaller förslaget från vimlsynpunkt liimpligt i de flesta fall. 

De begriinsningar som enligt kommitten bör finnas för sädan placering har 

emellertid inte äterspeglats i förslaget till lagtext ( 12 !i LSPV). Kommitten 

syne' vidare ej ha övervägt fragan om möjligheterna till tillgodoriiknande av 

frihetsberö\'andc enligt 33 kap. 5 ~ BrB för de fall den dömde inte iir h;iktad 

efter domslutet och efter fullföljd i högre riltt ådöms fängelse eller annan 

sildan frihetsberövande ptiföljd. B RÅ ställer sig cliirför kritisk till utform

ningen av förslaget på denna punkt. 

Socialstvrclse11 tillstyrker förslaget. I anslutning hiirtill \'ill socialstyrelsen 
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dock framhålla följande. Kommitten har ansett att riittspsykiatrisk klinik bör 

fä sjukhusstatus. I analogi hiirmed och som inledningsvis angetts beträffande 

den riittspsykiatriska organisationens integration med allmänpsykiatrin 

kommer sjukvårdslagstiftningen och I.SPY att i princip även giilla riittspsy

kiatrisk klinik. Denna lagstiftnings tilliimpbarhct kommer framför allt att 

göra sig miirkbar vad avser vård- och hehandlingsinsatserna för de p<l de 

riittspsykiatriska klinikerna vårdade intagna. Det kan emellertid förutskick

as att innan dom om patients överlämnande till sluten psykiatrisk vfird eller 

annan psykiatrisk pMiiljd vunnit laga kraft. vissa kontrowrsiclb förhtillan

den i förekommande fall kan tänkas uppkomma mellan sjukvårdslagstift

ningen. å ena sidan. och exempelvis lagen om rättspsykiatrisk undcrsiikning i 

brottmttl eller lagen om behandling av häktade och anhftllna. il andra sidan. 

Det i"ir i nuvarande liige sv{1rt att p{1 ett detaljerat siitt bcdiima den 

lagstiftningsteknik. som i sammanhanget iir erforderlig för att siidana 

eventuella svilrigheter skall kunna överbryggas eller sammanjiimkas. Soci

alstyrelsen vill hiir endast rikta uppmiirksamhetcn pi\ vikten av att den 

kommande lagstiftningen ges en i förhållande till denna problematik liimplig 

reglering. 

Även de som dömts till sluten psykiatrisk viml hör kunna "nöjdförklara" 

sig anser srmcns rällspsykiatriska klinik i Uppsala. f'lertalet vårdclömda 

accepterar sädan pMöljd. Detta skulle kunna avscviirt pi1skynda sjukhuspla

cering och friställa platser vid klinikerna - givetvis under förutsiittning att 

iiven [1klagaren ej iimnar överklaga domen till sluten psykiatrisk v~"ird. TCO 

anför liknande synpunkter. Även .'frenska /iikaresii/lskapet och S1·c11ska 

psykiatriska fiircningcn är positiva till förslaget. 
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